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

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

♦♦♦♦♦товарни
  превози
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  материали
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♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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1 Долар = 1.76 лв.
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Св. мчци Мина,
Ермоген и Евграф

Поредното
"сбогом"

Бавно и полека България осиротява.
Талант след талант, величие след ве-
личие, епоха след епоха си отиват.
След Стефан Данаилов и Стоянка
Мутафова осироти сцената на бъл-
гарската култура. Националната ни
културна идентичност е с още една
идея по-бедна. Емблемите изчезват
една след друга и остава споменът
за едно бивше могъщество.

Такава е съдбата на България. Да
се взира в миналото и да търси там
опорните точки на днешното си де-
редже. Спомените топлят, но не
съвсем. Традицията е унищожена.
Сълзите са част от покрусата за ед-
на България, безвъзвратно останала
в спомена. След Стоянка - какво?
Формално имаме култура, изкуство,
театър. Филми и постановки също
бълваме. Няма го обаче духът на
единението, който ни даваха велика-
ните на екрана и сцената. Те бяха
национални герои. Активни борци за
духовен нъпредък. Бяха комици, но ни
разплакваха. Бяха трагици, но ни ве-
селяха. Бяха българи, за да останем и
ние българи.

Какви сме след поредното "сбогом"?

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

Предимно
облачно

Тя се усложнява от бездействието на ВиК и отговорните институции, заяви кметът Владимиров
Любомира ПЕЛОВА

"В някои квартали
на Перник има изклю-
чително тежки проб-
леми, защото там
въобще няма вода. В
град Батановци няма
вода близо 10 дни, жи-
телите на кв. "Цър-
ква" също  нямат ни-
какъв достъп до пи-
тейна вода". Това каза
кметът на община
Перник Станислав
Владимиров. Той ко-
ментира, че преди
около месец, когато е
въведен водният ре-
жим, премиерът на за-
седание на МС е разпо-
редил на министър
Петя Аврамова да
създаде група, която
в бърз порядък да ре-
шава тежките проб-
леми. "За съжаление
тази група се събра
само веднъж при г-жа
Аврамова. До сега,
близо месец вече тя
не намери време да
дойде в Перник и да се

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

dlv.si@abv.bg
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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

запознае с изключи-
телно тежката си-
туация, защото е
трудно от дистан-
ция да се дават какви-
то и да е предложе-
ния", добави той. Вла-
димиров припомни, че
през това време пуб-
лично е бил уволнен
управителя на ВиК
дружеството, което
е създало допълните-
лен хаос. Заради цяло-
то това бездействие,
всички сме свидетели
на критичната ситуа-
ция, в която се нами-
ра общината", посочи
още кметът Станис-
лав Владимиров.

"Няма как аз да бъда
и кмет и областен уп-
равител. Преди някол-
ко дни бе назначен нов
областен управител
на област Перник, на
когото още не сме ви-
дели очите. Разбрахме,
че си е направил селфи
на язовирната стена.
Надяваме се, да не му

Жителите на Батановци
в протестна готовност

Любомира ПЕЛОВА
В Батановци са в протестна готовност.

Местните заплашиха, че ако до днес не им
бъде пусната водата, ще затворят пътя Радо-
мир - Перник. Както "Съперник" писа, жите-
лите на града от десет дни са без вода. Пе-
риодично им се доставя такава с водоноска,
но местните твърдят, че тя е ръждива и става
само за измиване на тоалетната. Кметът на
Батановци Радослав Петров заяви, че още
преди години са предупредили, че има опа-
сност градът да остане без вода. От ВиК-
Перник обаче така и не предприели мерки.

“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

ЗАПОЧНА  АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В. “СЪПЕРНИК”

ЗА 2020 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на “Съперник”

Училища Европа с благотворителна инициатива за 14-годишно болно момче
Светла ЙОРДАНОВА

По традиция, Учи-
лища Европа ежегод-
но организират бла-
готворителни ини-
циативи, с които
подпомага нуждаещи
се деца и техните се-
мейства. Тази Коледа
инициативата е пос-

ветена на 14-годиш-
ния Теодор Велинов
от град Кюстендил,
страдащ от силно аг-
ресивен рак на кости-
те.

Училища Европа ор-
ганизират за ученици-
те си от Перник, Ра-
домир и Кюстендил

посещение на теат-
ралния спектакъл
"Книжни сладкодум-
ци". Актьорите на
ОДТ "Боян Дановски" -
Перник ще играят
постановката на 14
декември - събота
2019 година от 11.30
часа.

"Със закупуването
на покана за театрал-
ния спектакъл, на
стойност 7 лева, Вие
ще дарите надежда и
вяра в доброто на Те-
ди и неговите роди-
тели. Очакваме да се
включите и в благот-
ворителния базар

след представление-
то.

Покани ще можете
да закупите преди
представлението.

И не забравяйте - за
малкото добро от-
връща се с голямо!"-
казват от Училища
Европа.

трябва дълго време
да се учи, защото,
проблемите трябва
да се решават", кате-
горичен бе Станислав
Владимиров.

Кметът на кв. Цър-
ква Радослав Динев
обясни, че в определе-
ни участъци от квар-

тал "Църква" няма во-
да от 6 дни. Според
него причина за това
е безхаберното отно-
шение на ВиК дружес-
твото, защото по ду-
мите му не са разчели
правилно режима. Той
обясни, че Църква се
захранва и от друг во-

допровод - от Вито-
ша, но жителите на
квартала се съмн-
яват, че луксозното
селище "Делта хил" се
е включило незаконно
към него и черпят от
водата им.

На страница 2
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800 живи елхички от ЮЗДП
за благотворителна кампания

Силвия ГРИГОРОВА
Над 800 живи коледни дръвчета осигур-

ява Югозападното държавно предприятие
в подкрепа на благотворителната кампа-
ния на МЗХГ под надслов: "Посади надеж-
да". По пет лева от продажбата на всяка
елхичка, предоставена от Държавните гор-
ски предприятия, ще бъдат дарени за кау-
зата. Тази година кампанията е в парт-
ньорство с Фондация "Искам бебе" и има
за цел да се подпомогнат двойки с репро-
дуктивни проблеми. Продажбата на живи
елхички вече започна и ще продължи до
23 декември.

Пунктовете, където гражданите могат да
си закупят обикновен и сребрист смърч,
както и обикновена ела, са в градовете Со-
фия, Благоевград, Гоце Делчев и Кюстен-
дил. В столицата живи елхички се прода-
ват пред сградата на Министерство на зе-
меделието, храните и горите, на ъгъла на
бул. "Хр. Ботев" и ул. "Дамян Груев" от по-
неделник до събота включително от 10.00
до 19.00 часа.

В Благоевград живи дръвчета се пред-
лагат пред административната сграда на
ЮЗДП- на ул. "Зора" № 18. В гр. Гоце Дел-
чев - пред сградата на държавното горско
стопанство на ул. "Скопие" № 2, а в гр.
Кюстендил - пред сградата на Регионална-
та дирекция по горите, на бул. "България"
№ 33.

Над 11 000 коледни елхи, от които 4380
живи, има възможност да предложи на па-
зара за предстоящите празници ЮЗДП. Ел-
хите са от видовете бял и черен бор, оби-
кновен и сребрист смърч, ела, атласки ке-
дър. Отгледани са в разсадниците на дър-
жавните горски и ловни стопанства в Дик-
чан, Белово, Брезник, Гоце Делчев, Гърмен,
Добринище, Дупница, Елин Пелин, Катунци,
Кресна, Кюстендил, Осогово, Самоков.

Цените варират в зависимост от дървес-
ния вид, височината на дървото, мястото на
добив, наличието на контейнер и др.

Дават 3.7 милиона лева
за превенция на АЧС

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството одобри допълнителни

трансфери по бюджета на Министерството
на земеделието, храните и горите за 2019
г. Финансовият ресурс е в размер на 3.7
млн. лв. и е предназначен за превантивни
мерки и действия по предотвратяване раз-
пространението на заболяването Африкан-
ска чума по свинете (АЧС) в страната.

Средствата ще бъдат използвани за съ-
финансиране от страна на България за
спешните мерки за борба с АЧС.
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Тя се усложнява от бездействието на ВиК и отговорните институции, заяви кметът Владимиров

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

Рекордно поскъпна
свинското месо

Любомира ПЕЛОВА
Сериозното поскъпване на свинското ме-

со в магазините притеснява съ що сериоз-
но и купувачите. Цената му за килограм е с
30% по-нисока спрямо миналата година. В
последните седмици преди Коледа цената
продължава да върви нагоре. Една от при-
чините е африканската чума, която доведе
до унищожаването на хиляди прасета в ин-
дустриалните комплекси у нас, твърдят
анализатори.

Цените са най-високите у нас за послед-
ните 10 години. Килограм свинско месо
надхвърля 10 лв., а цените на дребно дос-
тигат до 13 лв.

В Перник увеличението се усеща се-
риозно дори в големите търговски вериги.
Цената на традиционната коледна и ново-
годишна мръвка вече гони тази на телеш-
кото месо. Леко по-евтино свинско може
да се намери в отделни магазини за храни-
телни стоки, но и там търговците не смеят
да зареждат по-големи количества заради
свилото се търсене.

Председателят на Комисията по стокови-
те борси и тържищата е категоричен, че до
няколко месеца паниката на пазара ще за-
тихне. Опасенията на производители и тър-
говци обаче са, че в следващите 1-2 годи-
ни цените на свинското месо у нас ще ос-
танат високи, докато стадата напълно се
възстановят.

А обикновеният потребител става все по-
чувствителен по темата, защото не е забра-
вил как министри и експерти се кълняха,
че въпреки клането в големите свинефер-
ми и унищожените прасета в задния двор,
криза няма да има, поскъпване също. Сега
обче картината е по-различна. Дори минис-
търът на земеделието Десислава Танева
заяви в прав текст от телевизионния екран,
че не може да прогнозира докога и колко
ще скачат цените на най-употребяваната
мръвка.

Режимът влошава
качеството на топлата вода
Силвия ГРИГОРОВА

Читатели на "Съ-
перник" сигнализира-
ха в редакцията за
влошено качество на
топлата вода. Те ин-
формираха, че се на-
лагало да източват
вода, докато потече
топла. Според тях,
проблемът е в нека-
чественото топло-
подаване от страна
на "Топлофикация
Перник" . По тази
причина потърсихме
за коментар дирек-
торът на "Топлофи-
кация Перник" инж.
.Любомир Спасов. Той
поясни, че с въвежда-
нето на режима на
водоснабдяване, сиг-
налите за влошено
качество на топлата
вода са се увеличили
значително.

"Аз и преди време
се опитах да обясня,
че поради режима на
водоснабдяване, се
наблюдават масови
аварии на помпите в
абонатните стан-
ции, които изгарят,
поради липса на во-
да. Затова ние в мо-
мента усилено мон-
тираме специални
устройства в або-
натните станции,
които да предпазят
помпите от изгар-
яне. При нашите
проверки по сигнали
установяваме, че в
много случаи причи-
на за влошеното ка-
чество на топлата
вода се явява фак-
тът, че на последни-
те етажи липсват
обитатели и не се
потребява топла во-
да. В тези случаи се
налага абонатите в
тези сгради да изча-
кат няколко минути,
докато се оттече

водата, за да  поте-
че топла вода. Ние
сме реагирали ведна-
га при всеки сигнал
за проблем с качес-
твото на топлата
вода и сме изпраща-
ли наши техници на
място. В много от
случаите те не от-
криват проблем в
абонатната стан-
ция. Аз съм убеден,
че нашите абонати
са в пълното си пра-
во да искат да полу-
чават качествено
топлоподаване, но
те трябва да разбе-
рат, че при сегашна-
та ситуация, в мно-
го от случаите на-
шето дружество
няма вина за влоше-
ното качество на
подаваната топла
вода. С въвеждането
на режима на водос-
набдяване не само "В
и К" има проблеми с
водоснабдяването,
но и ние се изправ-
яме пред много проб-
леми и се налага да
инвестираме допъл-
нителни средства в
закупуването на
предпазни устрой-
ства и нови помпи,
за да гарантираме
нормалната работа
на абонатните стан-
ции.

Освен това, наши-
те абонати трябва
да знаят, че като
т о п л о ф и к а ц и о н н о
предприятие, ние ра-
ботим не само с хо-
ра, а и с много слож-
ни съоръжения.
Трябва и при най-мал-
кия технически проб-
лем да реагираме аде-
кватно и да го от-
страним в най-кра-
тък срок. Голяма
част от перничани
са предпочели цен-

тралното отопле-
ние и ние сме отго-
ворни за това те
постоянно да имат
топла вода и парно.
Особено през ото-
плителния сезон от-
говорността ни ста-
ва още по-голяма, за-
щото независимо от
всички наши усилия
и ремонтни дейнос-
ти, които извършва-
ме, възникват ава-
рии. В този момент
ние трябва да реаги-
раме много бързо, за
да отстраним проб-
лема. В сегашната
трудна ситуация,
ние всекидневно сме
изправени пред мно-
го предизвикателс-
тва. Стремим се да
реагираме максимал-
но бързо, за да оси-
гурим нормално ото-
пление и топла вода
на нашите абонати",
поясни инж. Спасов

Той подчерта, че в
условия на режим на
водоснабдяването,
да убедиш абонати-
те, че полагаш мак-
симални усилия да га-
рантираш качестве-
на услуга не е лесна
задача.

"Въпреки всичко
ние проявяваме раз-
биране и търпение
към нашите абонати
и се стремим да сме
коректни към тях.
Ние сме твърдо убе-
дени, че когато обе-
щаеш нещо, трябва
да държиш на думата
си. До сега винаги сме
спазвали този прин-
цип и сме се съобраз-
явали с мнението на
нашите клиенти и
сме откликвали вед-
нага на техните сиг-
нали", увери директо-
рът на "Топлофика-
ция Перник".

"Това положение е
нетърпимо и става
критично.

Няма нито водо-
носки, нито инфор-
мация кога ще пус-
нат водата, а хора-
та заплашват с още
протести, ако не им
бъде пусната вода",
категоричен бе Ди-
нев.

Той обяви, че днес
във времето от
18.00 ч. до 22.00 ч. е
обещано жителите
на Църква ще имат
вода.

"Не вярваме на то-

ва, защото и вчера
за пореден път ни
управителя на ВиК
ни излъга", заключи
Динев.

По-късно кметът
наБатановци Радос-
лав Петров припом-
ни, че още преди го-
дина жители на гра-
да са уведомили уп-
равителя на ВиК,
тогавашния кмет и
областния управи-
тел за проблема в
махала "Андрейна".

 "Тогава народни-
те представители
Станислав Владими-
ров и инж. Любомир
Бонев предупредиха

и от трибуната на
парламента за това,
че проблемът ще се
задълбочи, но мерки
не бяха взети. ВиК
не желае да вземе
никакви мерки,
няколко пъти поис-
ках среща с тях, но
те отказват.

Помолих ВиК да
дойде и да отпуши
канализацията, но
те отново отказа-
ха.

Това безхаберие
от тяхна страна са-
мо утежнява ситуа-
цията", категори-
чен бе Радослав
Петров.

от страница 1
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Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров

Любомира ПЕЛОВА
През последните 10

години икономиката
на сиво намалява, но
все още е над 20%. На
сиво, без яснота от-
къде и как идват и къ-
де отиват, се
въртят повече от 22
- 23 млрд. лв. всяка го-

дина. Toва обяви пре-
зидентът на КНСБ
Пламен Димитров на
заключителния фо-
рум, посветен на
проекта "Активно
гражданско участие
за превенция и огра-
ничаване на недекла-
рираната заетост в

България".
Заради сивата ико-

номика са възможни и
редица изкривявания
в обществено-поли-
тическия живот. "Ако
някой се опитва да ку-
пува гласове за избо-
рите, не го прави от
партийната субси-
дия", убеден и синди-
калният лидер.

За да има сиви пла-
щания към работни-
ците, недекларирани и
неустановени отно-
шения, трябва да има
сиви обороти.

Най-важният пока-
зател и индикатор за
това как КНСБ се
справят с борбата
със сивата икономика
е индексът "Икономи-
ка на светло".

Сивата икономика

влачи със себе си мно-
го ефекти, защото
сивото убива лоялна-
та конкуренция, но и
сивото убива права-
та на хората и всич-
ко, което е свързано с
техните трудови
права, предупреди
Пламен Димитров.

Над 80% от авто-
сервизната дейност е
на сиво, а това води
след себе си и редица
рискове на водачите
и участниците в дви-
жението.

Затова от КНСБ
настояват за законо-
дателни промени в
Кодекса на труда, Ко-
декса на социалното
осигуряване и Закона
за обществените по-
ръчки, с които да се
даде правна гаранция

Актуалните възможности за
еврофинансиране представя ОИЦ

Любомира ПЕЛОВА
Вчера сутринта екипът на Областен

информационен център - Перник прове-
де информационна среща за проактив-
на работа с представители на регионал-
ни печатни и електронни медии. На нея
бяха представени актуалните възмож-
ности за европейско финансиране.

Подобна среща бе проведена по-къс-
но и в залата на община Перник, на коя-
то специално внимание бе отделено на
възможностите, които могат да бъдат
използвани по различните програми.

Подобни информационни срещи ще
бъдат проведени и в останалите общини
на региона. Началният час за всички
тях ще е 10 часа. Днес екипът на ОИЦ
ще е в Радомир, а срещата ще се про-
веде в заседателната зала на община-
та.

В Брезник срещага ще е на 11 декем-
ври, в залата на читалището.

Ден по-късно - на 12 декември, въз-
можностите за еврофинансиране ще бъ-
дат представени в Ковачевци, на 13-ти
декември - в Трън, на 16-ти ще е среща-
та в Зелен. В последните три общини
срещите ще са в сградите на местните
управи.

Информационният цикъл приключва
на 17 декември.

Стандартът на живот на
българите е наполовина
на този на европейците

Силвия ГРИГОРОВА
Това показват данните на Национал-

ния статистически институт. Брутният
вътрешен продукт (БВП) на човек за
2018 г., измерен според стандарти на
покупателната способност, е 50% от
средния за ЕС.

Близо до нашия стандарт имат хърва-
тите и румънците, където БВП на човек
е съответно 63% и 64 на сто от средното
за ЕС ниво.

От 2007 г. до 2018 г. БВП на човек в
Румъния нараства от 43% на 64% от
средното ниво за ЕС, или с 21 пункта.

Със същите темпове догонва по-бога-
тите страни и Литва, където БВП на чо-
век за същия период се увеличава от
60% на 81% от средното ниво.

Икономиката на Полша също се по-
добрява много бързо като БВП нарас-
тва от 53% на 71% от средния за ЕС
размер.

За същия период от 11 години ние се
доближаваме до развитите страни от
Европа, но доста по-бавно - БВП на
България е нараснал от 40% на 50% от
средното ниво, или с 10 пункта.

Северозападният регион на България
остава най-бедният в ЕС, където годиш-
ният доход на човек е 2900 евро, сочат
данните на Евростат. За сравнение в ра-
йона Вътрешен Лондон-Запад средният
доход е 55 200 евро годишно.

Най-бързо в ЕС се развива не някоя
от по-бедните страни, а Ирландия, която
е на второ място по БВП на човек. В Ир-
ландия БВП нараства от 148% от сред-
ното за ЕС ниво през 2007 г. на 187%
през 2018 г., или с 39 пункта.

Най-висок е стандартът на живот в
Люксембург, където БВП на човек е
254% от средното за ЕС ниво.

През 2009 г. заради световната фи-
нансова криза БВП падна в по-голяма-
та част на Европа. Икономиките на по-
вечето страни вече са се възстановили
и са надминали предкризисното ниво.

Изключение правят Гърция, Испания
и Италия. От 2007 г. до 2018 т. БВП на
човек в Гърция намалява от 93% на 68%
от средното за ЕС ниво.

В Испания БВП се понижава от 103%
на 91%, а в Италия от 107% на 95%.

По-мек скок на отчисленията
за отпадъци на общините
Любомира ПЕЛОВА

Министърът на
околната среда и во-
дите Нено Димов ще
предложи решение, с
което ще се отложи
достигането на мак-
сималния размер на
отчисленията, кои-
то общините пла-
щат при депониране
на отпадъците, до
цялостното доиз-
граждане на инфрас-
труктурата за сепа-
риране и компости-
ране.

Това стана ясно
след срещата му с
п а р л а м е н т а р н а т а
група на "Обединени
патриоти", проведе-
на по инициатива на
ВМРО.

Министър Димов
припомни, че от
2011 г. насам се про-
вежда политика за
намаляване на депо-
нирането и увелича-
ване на рециклиране-
то и повторната
употреба на отпа-
дъци. Тя предвижда
увеличаване на так-
сата, която общини-
те да заплащат, ако
не реализират зало-
жените цели за ре-
циклиране и намал-
яване на депонира-
ните биоразградими
отпадъци.

Още през 2013 г. е
предвидено през
2020 г. отчисления-
та да достигнат 95
лева на тон. Голяма-
та разлика между се-
гашния размер от
57 лева и заложения
за 2020 г. размер от
95 лева е в резултат
на намалението на

отчисленията през
2017 г. по настоява-
не на Националното
сдружение на общи-
ните в Република
България (НСОРБ).

"Предвидено беше
до 2020 г. да бъдат
изградени планира-
ните съоръжения за
третиране на отпа-
дъци. Вече са изгра-
дени 53 регионални
депа, но за съжале-
ние има забавяне в
изграждането на
някои компостира-
щи и сепариращи ин-
сталации, което за-
бавя някои от общи-
ните при изпълне-
ние на определените
цели", отбеляза Ди-
мов.

По думите му
предстои предложе-
нието на ВМРО да
се обсъди с НСОРБ
увеличението от 57
на 95 лева да бъде
на три стъпки през
следващите години
до 2022 г., така че
да е по-поносимо за
общините.

ДФЗ изплати близо 80 милиона
лева на животновъдите

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд "Земеделие" продължи с

изплащането на финансовата подкрепа на жи-
вотновъдите за Кампания 2019. Преведени са
79 781 705,04 лева на 9315 животновъди по пет
схеми за обвързано производство. По Схема-
та за обвързано подпомагане за млечни крави
под селекционен контрол (ЕЖСК-мляко), бяха
изплатени 29 850 823,27 лв, разпределени
между 879 кандидата. Съгласно заповед за
определяне размера на плащането от
04.12.2019 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите, за едно допустимо животно
по схемата, подпомагането е 515,89  лева за
първите 30 животни, и 468,99 лева за над 30-то-
то допустимо животно. По Схемата за обвър-
зано подпомагане за млечни крави (СМлК),
бяха изплатени 25 993 210,43 лв, разпределе-
ни между  3 813 кандидата. Съгласно заповед
за определяне размера на плащането от
04.12.2019 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите, за едно допустимо животно
по схемата, подпомагането е 308,69  лева за
първите 30 животни, и 280,63 лева за над 30-то-
то допустимо животно. По Схемата за обвър-
зано подпомагане за месодайни крави под се-
лекционен контрол (ЕЖСК-месо), бяха изпла-
тени 3 007 836,99 лв, разпределени между 398
кандидата. Съгласно заповед за определяне
размера на плащането от 04.12.2019 г. на Ми-
нистъра на земеделието, храните и горите, за
едно допустимо животно по схемата, подпома-
гането е 172,56  лева за първите 30 животни, и
156,87 лева за над 30-тото допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за
месодайни крави и/или юници (СМКЮ), бяха
изплатени 17 535 177,96 лв, разпределени
между 5 336 кандидата. Съгласно заповед за
определяне размера на плащането от
04.12.2019 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите, за едно допустимо животно
по схемата, подпомагането е 161,46  лева за
първите 30 животни, и 146,78 лева за над 30-то-
то допустимо животно.

По Схемата за обвързано подпомагане за
биволи, бяха изплатени 3 394 656.39 лв. раз-
пределени между 262 кандидата. Съгласно
заповед за определяне размера на плащането
от 04.12.2019 г. на Министъра на земеделието,
храните и горите, за едно допустимо животно
по схемата, подпомагането е 362,36  лева.

Следващата седмица ДФЗ ще плати и по
последната схема за обвързано подпомагане
- на козевъди и овцевъди, които гледат живот-
ни под селекционен контрол.

"За тази година об-
щият размер на дъл-
жимите отчисления
от общините би на-
раснал до 130 млн.
лв., което е много
голяма тежест и мо-
же да доведе до вди-
гане на такса смет в
почти всички общи-
ни, поясни съпредсе-
дателят на ПГ на ОП
Искрен Веселинов.

"За общините, кои-
то изпълняват цели-
те за рециклиране и
отклоняване на био-
разградимите отпа-
дъци от депата, от-
численията се намал-
яват с по 50%", при-
помни министър Ди-
мов.

По предварителна
информация от Из-
пълнителна агенция
по околна среда
(ИАОС) за 2018 г. 38
общини реализират
целите за рециклира-
не, а около 195 общи-
ни - целите за огра-
ничаване на депони-
раните биоразгради-
ми отпадъци.

за ограничаване, на-
маляване и напълно
премахване на практи-
ките на недекларира-
ната заетост.

"Имаме много въз-
можности и нашето
з а к о н о д а т е л с т в о
трябва да отговори в
подзаконовите си до-
кументи", настоя Пла-
мен Димитров и посо-
чи, че в областта на
строителството, зе-
меделието и търго-
вията се предлагат
поне 20 мерки за про-
мени в борбата със
сивата икономика.

В заключение от
КНСБ настояха още за
промени в Наказател-
ния кодекс, с което да
се криминализира неп-
лащането на осигури-
телните вноски.
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Намалява иинтересът на зрелостниците към учение в чужбина

Светла ЙОРДАНОВА
Трета стипендия ще

вземат студентите в
специалността "Педа-
гогика и педагогически
науки", за които про-

По-малко са
амбулаторните прегледи

Силвия ГРИГОРОВА

Без сериозни проблеми е преминала
предходната седмица за екипите от
Центъра за спешна медицинска помощ.
Анализът на изминалата седмица, кой-
то прави директорът на ЦСМП д-р Вале-
ри Симеонов показва, че се наблюдава
намаляване с около 10% на  амбулатор-
ните прегледи в областта."Радващото е,
че миналата седмица нямахме фалши-
ви обаждания, а при двете пътнотран-
спортни произшествия нямахме тежко
пострадали. Справихме се без проблем
и с първите зимни изпитания. Тази сед-
мица ще ни бъде малко притеснено, за-
щото 5 човека изпращам на обучението
на спешните екипи, което организира
Министерството на здравеопазването.
То е много полезна за нашите екипи и
затова смятам да създадем организа-
ция, така че всички да преминат през
този обучителен курс- лекари, сестри,
санитари и шофьори", заяви д-р Симео-
нов. На въпроса- има ри увеличаване на
болните от остри респираторни забол-
явания, той отговори, че анализът за
миналата седмица показва, че има нез-
начително увеличение на болните, но
няма усложнения, на които да са реаги-
рали медиците от ЦСМП.

Кметът на "Църква" настоява
за решаване на проблема

Силвия ГРИГОРОВА
Кметът на кв."Църква" в Перник  Ра-

дослав Динев алармира областния уп-
равител и управителя на "В и К"-Перник
за продължаващото безводие, което
тормози жителите на квартала. "Във
връзка с десетките сигнали от жители
на кв."Църква" за липсата на вода, в
голяма част от квартала и изразявайки
безпокойствието на съкварталците си,
категорично настоявам  да се вземат
спешни мерки за решаването на този
тежък социален и битов проблем", зави
Радослав Динев. Той коментира, че на-
рушеното водоподаване за повече от
72 часа, според специалисти от "В и К"-
район "Църква",  се дължи на факта, че
помпата,  която доставя вода от язовир
"Студена",  не се пуска в действие.

"Кметът на община Перник Станислав
Владимиров също е уведомен за проб-
лема и работим в пълен синхрон",  до-
бави Динев.

Народният представител от ПГ на
"БСП за България" инж. Любомир Бо-
нев поиска отговор от министъра на ре-
гионалното развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова за това, дали се
работи по решаването на този и други
проблеми с водоснабдяването в общи-
на Перник. В отговора си министър Ав-
рамова коментира, че е поискала пълна
информация за мерките, които трябва
да бъдат предприети във връзка с лип-
сата на вода в кв. "Църква". От парла-
ментарната трибуна тя се ангажира, че
проблемът ще бъде решен до края на
деня в петък. Броени часове по-късно
водоподаването към кв. "Църква" вече
бе нормализирано.

фесионалната реализа-
ция е учител.Това
съобщи министърът
на образованието Кра-
симир Вълчев по време
на представяне на

проучването за рей-
тинга на най-добрите
специалности и уни-
верситети за 2019 г. в
МОН.

Третата стипендия

ще е въз основа на ви-
сок успех - както от
влизането във ВУЗ-а,
така и по време на обу-
чението.Целта е да се
повиши нивото на пе-
дагозите.

Вълчев се спря и на
приема във висшите
държавни училища. По
думите му той се
предвижда да бъде на-
мален с още 6000 -7000
бройки.

По думите му намал-
ява броят на зрелос-
тниците, които изби-
рат да учат в чужбина
- издадени за миналата
година са 3500 удосто-
верения на завършили
гимназисти, което е
7% от всички.

Красимир Вълчев се
спря и на Стратегия-
та за висшето образо-

вание за периода 2020
г. Той бе категоричен,
че новото в нея ще е,
че тя няма да е поли-
тиката на оптимиза-
ция, а ще е върху раз-
витие на българските
вузове да са по-свърза-
ни с европейски уни-
верситетски мрежи.

Предвиждат се общи
учебни програми, общи
дипломи, споделени
преподаватели, ресур-
си и материални база,
както и програми.

"Ще се инвестират
средства в определени
политики на висшите
училища - свързаност
в страната инвести-
ции в млади преподава-
тели, национална прог-
рама - за педагогическо
образование", обясни
министърът.

Над 160 000 декара с предсеитбена
подготовка има в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Над 160 000 дка с предсеитбена подго-

товка има не територията на региона в
края на ноември и тя вече приключва, ин-
формираха от Областна дирекция "Земе-
делие".

Най-много площи подготвени за сеитба
на есенни култури има традиционно в об-
щина Радомир- 79 600. Следват общините:
Брезник-36 950 дка, Перник-22 230 дка,
Трън- 12 820 дка, Ковачевци- 5 750 дка и
Земен- 3 000 дка.

Успоредно с предсеитбената подготов-
ка, в областта се извършваше и дълбока
оран на площите, предназначени за сеитба
на пролетни култури. Дълбоката оран  съ-
що вече приключва. До момента в региона
са изорани 92 160 дка. Отново най-много
изорани площи има в землището на общи-
на Радомир- 47 800 дка. Следват общини-
те:Брезник- 17 100 дка, Перник- 15 000
дка, Трън- 11 160 дка и Земен- 1 100 дка.
Единствени стопаните от Ковачевци тази
есен не са изорали нито един декар .

Напредва предсеитбеното подхранване
на площите с есенници. Трънските стопани
вече са подхранили над 96% от засетите
площи с есенници. В Перник са наторени
над половината от площите, а в Земен ед-
ва 300 дка. За сега само земеделците от
Радомир и Брезник не са подхранили вито
декар.

Харчим най-много в ЕС
за телефон и интернет

Любомира ПЕЛОВА
Българите дават най-много пари за теле-

фон, интернет и пощенски услуги в сравне-
ние с жителите на останалите страни в Ев-
ропейския съюз, сочат данни на "Еврос-
тат". Домакинствата в ЕС са заделили
2,3% от общите си разходи за комуника-
ции през 2018 г., докато у нас това перо
изяжда 4,8% от семейния бюджет.

По този показател България е следвана
от Гърция (4,4% по данни от 2017 година),
Румъния (4,1%) и Хърватия (4%). Люксем-
бург (1,3%), Великобритания (1,6%), Дания
и Австрия (по 1,9%) са страните с най-ма-
лък дял от разходите си, изхарчен за ко-
муникации. Естония отчита най-голямо по-
нижение на дела за комуникации от общи-
те разходи на домакинствата, а Румъния -
най-голямо повишение.

Частният бизнес ще вдига заплатите
Силвия ГРИГОРОВА

Частният бизнес
ще вдига заплатите,
за да отговори на на-
меренията на управл-
яващите за повишава-
не на възнаграждения-
та в бюджетната
сфера.

Това стана ясно от
думите на председа-
теля на Българската
търговско-промиш-
лена палата Цветан
Симеонов."Трябва по
някакъв начин да ту-
шираме нелоялната
конкуренция от бю-
джетния сектор за
това, без особена
оценка на служите-
лите в него, да се
обещава повишение с
10%", заяви той и
добави: "Очевидно,
че ще трябва да се
вземат мерки и в
частния сектор, но
това в известна
степен ще прегради
пътя към заетост
на онези, които не
могат да си изкар-
ват тези заплати.
Ролята отново ще
трябва да бъде ква-
лификация и преква-
лификация или уско-
рен внос на работна
сила".

Според него е край-
но време да се кориги-
ра липсата на еле-
ктронно правителс-
тво, а оттам да се ос-
вободи висококвали-
фициран персонал,
който частният сек-
тор незабавно ще "по-
гълне".

"Отминаващата го-
дина до голяма сте-
пен сбъдна очаквания-
та на бизнеса за това,
че ще има добър ръст
в сравнение с другите
европейски страни, че
ще се подобрят въз-

можностите за инвес-
тиции в България и че
няма да се увеличи те-
жестта на данъците.
Проблеми има в много
елементи на икономи-
ческата среда. На пър-
во място остава
проблемът с недости-
га на квалифицирана
работна ръка. Това ще
продължава да бъде
тежест на гърба на
бизнеса. Цените на
енергийните източ-
ници също предизвик-
ват притеснения за
следващата година.
Разходите за труд
вървят доста сериоз-
но нагоре", каза  пред-
седателят на Българ-
ската търговско-про-
мишлена палата. Спо-
ред него, българските
фирми, в сравнение с
европейските, се на-
мират по оптимизъм
на четвърто - пето
място във всички еле-
менти на стопанска-
та дейност. "Очаква
се те да продължат
икономическа експан-
зия - продажбите в
чужбина отново ще
бъдат един от основ-

ните движещи факто-
ри", добави Симеонов.

 В момента българ-
ските работодатели
внасят вноските за
социално осигуряване
редовно и въпреки
всичко са натоварени
с първите три дни
болнични - сфера, в
която нямат нито
контрол, нито въз-
можност да въздей-
стват, припомни
той.

"Ние сме твърдо ре-
шени това да си мине
в НОИ, а не в продъл-
жение на 10 години -
след като по време на
кризата проявихме
разбиране и приехме
за известен период
от време двойно да
плащаме - мисля, че
това рано или късно
трябва да се поправи
и ще се поправи. В па-
зарната икономика не
е редно данъкоплат-
ците да бъдат карани
да плащат два пъти
за едно и също нещо.
Пък и даже в сделките
също не е прието", ка-
тегоричен бе  Симео-
нов.



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 - 93 000 лв.
12. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
13. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
15. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
16. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
17. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
18. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
19. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
20. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
21. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 62 000 лв.
23. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.
24. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,
    бърз достъп до  София - по договаряне
2. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
3. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
5. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
6. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова,
    двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
7. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда,
    двор: 550 м2 - 16 000 лв.
8. Къща Мошино, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,
    двор: 380 м2 - по договаряне
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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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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636
Търся горски работници,

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

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

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

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

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

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

търси да назначи ел. инженер
и ел. монтьор. Тел.: 0885 525
211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А
Фирма спешно набира

шофьори за работа с
категория D, трудов договор,
добро заплащане. Тел.: 0889
279 727

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

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

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

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

Втори етаж от нова
къща, кв.Могиличе,

ЗП: 115 м2

42 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

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

2 гаража, лятна
кухня, 80 000 лв.

ПРОДАВА
ВИЛА, С.КОНСКА,

ЗП:45 КВ.М.,
ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,
РАЗШИРЕН

ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

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

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

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево,
3 етажа, РП 150 м2,

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vit-
ara Двигател Бензинов Ско-
ростна кутия Ръчна 160000 км
2 000г Къса база В 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 гарсониера в

Центъра. Тел.: 0898  666 216
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
помещения, за офис в гр. Пер-
ник, кв. Хр. Смирненски и
гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137
885
Давам под наем търговски

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ



Грип у дома - как да не се заразите и вие?
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В разгара на грипния сезон
сме и със сигурност около вас, у
дома или на работа, има поне
един кашлящ, подсмърчащ или
кихащ човек (а понякога и три-
те). Има ли начин да се предпа-
зите и кои са мерките, които да
вземете.

1. Мийте си ръцете
В сезона на грипа трябва да се

превърнете в маниак на тема

миене на ръцете. Кога? Ами ви-
наги, когато смятате, че сте има-
ли контакт с болен от грип. У до-
ма това е много по-трудно, но
трябва да сте старателни. Добре
е за грипния сезон да смените
обикновения течен сапун с анти-
бактериален, който измива по-
добре.

2. Малките промени с голям
ефект

Освежаването на въздуха в
помещенията е задължително,
когато има болен от грип. Про-
ветряването трябва да е за поне
5 минути на всеки час-час и по-
ловина.

Ако пък се отоплявате на кли-
матици, не забравяйте често да
почиствате филтрите.

У дома също е желателно да
помислите върху някои дребо-
лии, свързани с повишаване на
хигиената. Като начало изтри-
вайте дръжките на вратите с ан-
тибаклтериален препарат без из-
плакване.

Също така е добре болният да
не използва общата хавлия за
ръце в кухнята и банята, ако
имате такива.

Може и да ви звучи параноич-
но, но след въздушно-капковия
път, най-честото заразяване се
случва чрез пипване с ръка на
повърхност с вируса и пренася-
нето след това върху лицето
(разтъркване на очи, устни, нос).

3. Започвайте всеки ден с цит-
русов фреш

Витамин С е от тези витамини,
които не могат да се натрупат в

тялото, затова трябва да си оси-
гурявате редовен прием. Най-
добре е да започвате деня с цит-
русов фреш, за да подсилите за-
щитните сили на организма си.
Ако купувате, а не си правите
фреша, проверете дали няма до-
бавена захар. Също така имайте
предвид, че "полезността" на
сока намалява 15-30 минути
след изцеждането му. Така че,
ако имате възможност, купувай-
те си сок, изцеден пред очите
ви.

4. Намалете сладкото
Малцина знаят, но след като

хапнете нещо сладко, за кратко
след това , организмът ви е с по-
нижен имунитет. Затова, ако у
дома някой е с грип, опитайте да
спрете яденето на сладки неща
поне за няколко дни. Така ще
намалите риска от заразяване.

5. Спазвайте дистанция
Малко трудно условие, когато

хората живеят в едно домакин-
ство. Но все пак е добре да стои-
те по-настрани от болния. Отло-
жете прегръдките и целувките.
Ако има възможност, е добре
дори да спите в отделни стаи.

Опазете талията си по време
на новогодишните празници

За да не напълнявате по празниците и да хапнете вкусно, можете
да замените традиционните новогодишни лакомства с по-полезни
аналози. Ето няколко прости съвета от диетолога Елена Соломати-
на в коментар пред в. „Вечерна Москва”.

Според нея цялата вреда на празничната вечеря е, че тя се със-
тои от многокомпонентни ястия, повечето от които са мазни, соле-
ни, прекалено пикантни или сладки. Лекарят отбеляза, че на праз-
ничната трапеза мнозина ядат пълни чинии от няколко ястия ед-
новременно, което създава трудности за храносмилателната сис-
тема.

Соломатина препоръча да заменим вредните съставки в любими-
те си ястия със здравословни. По-специално, в руската салата тя
посъветва да слагате повече яйчен белтък и по-малко жълтък, из-
ползвайки йерусалимски артишок вместо картофи и замествайки
наденицата или пушената шунка с парченца варени пилешки гър-
ди.

 "Ще можете сами да приготвите майонезата. За това ще ви тряб-
ва нискомаслено кисело мляко, заквасена сметана, оцет, горчица,
лимонов сок, черен пипер и подправки", добави лекарят.

Освен това тя посъветва на трапезата да има по-голямо разнооб-
разие от леки зеленчукови и плодови салати, за които не са необ-
ходими мазни сосове.

Специалистът обърна внимание на печеното свинско, без което
много руснаци не могат да си представят новогодишната трапеза.

"Заменяме свинското месо със заешко или пуешко месо. Накис-
ваме го с горчица и го поставяме във фурната", съветва лекарят.
Според нея това ястие ще угоди както на вкуса, така и на грижата
ни за талията.

Диетологът припомни, че можете да наддадете на тегло заради
любовта към десертите. Не е нужно обаче да ги изоставяте напъл-
но по време на празниците. Вместо това лекарят посъветва да се
откажете от сметановите и шоколадови торти и мусове, заменяйки
ги с подсладено цедено кисело мляко. Тя одобрява и сладолед,
сорбета и „пъстри” плодови салати за празничното меню.

Боите за коса повишават
риска от рак на гърдата

Редовната употреба на трайна боя за коса увеличава риска от
развитие на рак на гърдата, установиха американски учени. Резул-
татите от изследването са публикувани в списание „International
Journal of Cancer”, съобщи РИА Новости.

Специалисти от Националния институт по здравеопазване в САЩ
анализираха данните на 46 709 жени, участвали в проучване меж-
ду 2003 г. и 2009 г., което изследва как околната среда и гените
влияят на вероятността от развитие на рак на гърдата. При всички
тези жени една от близките им роднини (сестра или майка) е стра-
дала от това заболяване, но самите те са били здрави към момента
на прегледа.

Установено е, че жените, които редовно са използвали перма-
нентна боя за коса, имат девет процента по-голям шанс да развият
рак от тези, които не са използвали багрило. Говорим за постоян-
ни бои за коса, които съдържат вещества, които разрушават ен-
докринната система, а някои са и канцерогени. При употребата на
временните оцветители на косата не са установени рискове.

"Учените и преди това са проучвали възможната връзка между
боята за коса и рака на гърдата, но резултатите са смесени", казва
Александра Дж. Уайт, ръководител на изследването, в съобщение
за пресата. "В нашето проучване ясно виждаме риска от развитие
на рак на гърдата, свързана с използването на перманентна боя за
коса, особено за тези, които я използват често", каза Уайт.

Освен това рискът е по-голям, колкото по-често жените изпол-
зват тези средства.

Учените отбелязват, че техните открития са предварителни и не
отчитат влиянието на други фактори.

"Хората са изложени на много фактори, които потенциално биха
могли да допринесат за развитието на рак на гърдата", казва друг
автор на изследването Дейл П. Сандлър, ръководител на епидемио-
логичния отдел на Националния институт по екологични науки.

„Единственото, което определено можем да кажем, е да избягва-
ме тези химически оцветители за коса, за да намалим риска от рак
на гърдата", допълни Сандлър.
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„МОЯТА ЕЛЕКТРОННА ФАКТУРА
ПОМАГА“ ПРОДЪЛЖАВА И ПРЕЗ 2020 Г.
Броят на клиентите с регистрация за

електронна фактура към 31.12.2019 г. ще определи в кой
град ще се реализира следващия проект

„Моята електронна фактура помага“ е кампания на „ЧЕЗ Електро
България“ АД за популяризиране на екологичните и социални
ползи от използването на съвременния начин за получаване на
месечни сметки.

Продължава да расте броят на клиентите, които предпочитат да
получават сметките си по електронен път. Всеки четвърти клиент
на „ЧЕЗ Електро България“ АД вече е оценил удобството,
сигурността и екологичните ползи на електронната фактура. До
момента отказалите се от хартиения носител на сметката за
електроенергия са над 444 000. Със своя избор те успяха да спасят
от изсичане над 10 500 дървета и да намалят използването на
хартия с близо 11 милиона листа годишно, с което всяка година
спестяват 227 мегаватчаса електроенергия, необходима за
производството им.

„ЧЕЗ Електро България“ АД инвестира спестените от печат на
хартиени фактури средства в значими социални и еко проекти. По
време на „Моята електронна фактура помага“ дружеството
ежегодно ще реализира проекти и инициативи, свързани с грижата
за природата и облагородяване на градската среда.

Първият плакет за специален принос към каузата на кампанията
„Моята електронна фактура помага“ вече е в Благоевград – градът
с най-висок брой клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ АД след
столицата, които използват електронна фактура – над 35 хиляди.

Затова и заключителната част на кампанията за 2019 г. бе
отбелязана там с откриването на нова детска площадка, изградена
с финансовата подкрепа на ЧЕЗ Електро.

През миналата година „ЧЕЗ Електро България“ АД инвестира в
залесяването на опожарена гора около София. Подкрепата, която
получава от своите клиенти в цяла Западна България, ангажира
Дружеството с това да продължи да осъществява подобни
инициативи и в други градове.

Инициативите от кампанията „Моята електронна фактура помага“
продължават и през 2020 г. Следващото населено място, в което
ще се реализира поредния проект от кампанията, ще бъде това с
най-голям брой клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ с регистрация
за електронна фактура към 31.12.2019 г.

Електронната фактура е напълно безплатна услуга. След
регистрацията клиентите могат да следят документите си както в
електронния архив на сайта cez.bg, така и на посочения от тях
имейл адрес. Електронната фактура гарантира защита на личните
данни, спестява време и дава възможност за лесно и практично
контролиране на разходите. Тя е валиден, електронно подписан
данъчен документ, който е напълно идентичен с хартиената версия.

Включете се в „Моята електронна фактура помага“ - заявете
своята електронна фактура! На Вас тя ще осигури удобство и
сигурност, а на природата и градската среда – помощ и грижа.
Помогнете на Вашия град да бъде следващият с нова площадка
за игра, обновен парк, ново място за разходка на домашни
любимци или нова фитнес площадка на открито!

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ ЗА ОБЛАСТ ПЕРНИК
ЗА ПЕРИОДА 10-13.12.2019

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЪЩЕСТВЯВА АМБИЦИОЗНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛУГИТЕ ЗА СВОИТЕ КЛИЕНТИ. КОМПАНИЯТА ВСЕКИДНЕВНО ИЗВЪРШВА ДЕЙНОСТИ,
СВЪРЗАНИ С ИЗНАСЯНЕ ИЛИ РЕЦИКЛИРАНЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТАБЛА, ПОДМЯНА НА ЕЛЕКТРОМЕРИ, РЕМОНТ НА
СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ МРЕЖИ СРЕДНО И НИСКО НАПРЕЖЕНИЕ, ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА КЛИЕНТИ,
КАСТРЕНЕ, ПРОФИЛАКТИКА НА ТРАФОПОСТОВЕ И ДРУГИ. УСПЕШНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕЗИ МЕРКИ НАЛАГА ДА
БЪДАТ ИЗВЪРШЕНИ СЛЕДНИТЕ ПЛАНИРАНИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 10 ДЕКЕМВРИ
– 13 ДЕКЕМВРИ  2019 Г, ВКЛЮЧИТЕЛНО:

ОБЛАСТ
ДАТА/ПЕРИОД ВРЕМЕТРАЕНЕ ЗАСЕГНАТ РАЙОН /УЛИЦА, КВАРТАЛ,  УПИ, ПИ/
ОБЛАСТ ПЕРНИК  
ОБЩИНА БРЕЗНИК  
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  РЕЖАНЦИ: КЪЩА
НА 11.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  БРУСНИК: КЪЩА
НА 12.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  СТАНЬОВЦИ: ЯНИЧОВА МАХАЛА
НА 13.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ДОЛНА СЕКИРНА: МТП Д. СЕКИРНА
ОБЩИНА ПЕРНИК  
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  НА 11.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  НА 12.12.2019 Г. /09:00 - 16:00 Ч./  НА 13.12.2019 Г. /09:00 - 16:00

Ч./ -  ПЕРНИК: АЛЕН МАК 5, 14, 14Б, 3, 4, 31, 21, 33, 6, 23, 2, 7, 11, 13, 14В, 29, 19, 8, 12, 27, 1, 35, 15, 25, 9, 10,
14А, 17, ВАСИЛ АПРИЛОВ 10, ЗАХАРИ СТОЯНОВ 2, 5, 1, 6, 10, 12, 3, 4, 9, 7, 8, 11, ИВАЙЛО 15, 14, 5., 5, 16,
13, 18, 7, 10, 20, 17, 17, 8, 9, 11, 12, КАПИТАН ВЕКИЛСКИ 10, 5, 7, 10, 9, 8, 14, 12, 11, 12, 13, 14, 18, ЛИЛИЯ 10,
5., 12А, 2, 3, 4, 11, 12, 7, 8, 13, 6, 5, 9, 14, 11, ЛЮЛИН 9, 15, МУРГАШ 6, ОБОРИЩЕ 17, 2, 37, 8, 38, 53А, 27, 51,
3, 12, 7., 25, 30, 39, 9, 4, 51., 28, 20, 42, 41, 34, 34., 51А, 19, 24, 40, 7, 12А, 16, 31, 15, 49, 53, 10, 21, 29, 45, 43,
36, 26, 22, 35, 14, 11, 5, 23, ПАЛМА 15, 12А, 11, 16, 2А, 10, 14, 8, 13, 19, 6, 2, 7, 9, 3, 5, 12, 17, 1, 18, 4, ПАНАЙОТ
ВОЛОВ 2, 12, 1, 8, 6, 11, 17, 4, 5, 9, 14, 3, 13, 7, ПАНАЙОТ ХИТОВ 12, 1, 14, 8, 7, 2, 10, 9, 4, 6, 5, СВЕТА ПЕТКА
34, 31, 21, 54, 47, 42, 35, 12, 25, 41, 27, 2, 37, 47, 16, 10, 29, 21, 19, 46, 49., 54А, 39, 33, 57, 14, 55, 37., 4, 59А,
32, 13, 44, 26., 22, 23, 50, 30А, 17, 59, 37, 43, 44, 48, 52, 57, 49, 28, 51, 36, 45, 7, 3, 38, 15, 4., 8, 30, 59, 9, 18,
5, 53, 3, 40, СЕЛИМИЦА 8, СИНЧЕЦ 9, 12, 1, 11, 20, 24, 22, 7, 8, 15, 10, 28А, 15., 13, 3, 6, 2, 5, 26, 16, 17, 18, 30,
28, 4, СОФИЙСКО ШОСЕ 118, 112, 51, 57., 108, 120, 55., 114, 110, 53, 57, 122, СТЕФАН КАРАДЖА 24А, СТОЯН
ЗАИМОВ 37, 12, 17, 4А, 10, 18, 11, 35, 14, 16, 4, 13, 16., 30А, 33, 24, 21, 7, 29, 8, 19, 9, 30, 28, 28Б, 27, 15, 6,
27, 31, 5, 26, 22, 6А, 20, 23, 25, ТОДОР КАБЛЕШКОВ 31, 35А, 29, 27, 22, 17 А, 35, 25, 49, 28, 32, 30, 19А, 33,
24, 39, 47., 36, 13, 18, 14, 41, 25, 16, 34, 23, 25А, 37, 31, 19, 17, 47, 43, 38, 21, 45, 15, 26, ХАДЖИ ДИМИТЪР 4,
1Б, 3

ОБЩИНА ТРЪН  
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 09:00 - 16:30 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ДЪЛГА ЛУКА: УПИ IV-71, КВ. 17
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  БУСИНЦИ: МАХАЛА ТРАП, КЪЩА
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ВИДРАР: КЪЩА
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ВУКАН: УПИ III-130 КВ. 12
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ГОРНА МЕЛНА: 87, МАХАЛА ПЕЙЧИНОВЦИ
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ГОРОЧЕВЦИ: НАД МТП РАКИТОВ ДОЛ
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ДОКЬОВЦИ
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ДОЛНА МЕЛНА: НУПИ 12
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ЕЛОВИЦА, ОБЩ. ТРЪН: КЪЩА
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  КОСТУРИНЦИ
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  КЪШЛЕ
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ЛЕВА РЕКА
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  МРАМОР, ОБЩ. ТРЪН: СТЪЛБ 32, КЛОН А
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ПЕНКЬОВЦИ
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  РАДОВО
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  СТАЙЧОВЦИ: 000621, КЪЩА
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ДОЛНА МЕЛНА
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  РАНИ ЛУГ: П-Л ХХI-235, КВ. 7, УПИ IV-280, КВ. 3 МАХАЛА ПЕЩЕР, ВИЛА, УПИ

1-41 КВ. 40-СЕВЕРОИЗТ. ЧАСТ ОТ КЪЩА
НА 10.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч.; 09:00 - 11:00 Ч.; 14:00 - 16:30 Ч./ -  ШИПКОВИЦА: 400053, БИВШ СТОПАНСКИ ДВОР
НА 11.12.2019 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  ВЕЛИНОВО
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА НА ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

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

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

Салами и кренвирши поскъпват
с 10% след Нова година

Цените на саламите и кренвиршите ще се повишат след Нова годи-
на. Очаква се поскъпването да е с 10 на сто, съобщи председателят
на Асоциацията на месопреработвателите в България Атанас Урджа-
нов.

Месопреработвателите очакват търговските вериги да отговорят
на предложението им за  за корекции в цените на месните продукти.

Това увеличение е трето поред за тази година и в крайна сметка
спрямо миналата година има 20 на сто ръст в цените на преработе-
ните мръвки.

Причината са по-високите цени на свинското месо. Според Урджа-
нов рекордните цени на суровината мъчат родните месопреработ-
ватели, стана ясно от думите на Урджанов.

В момента те купуват от други европейски държави основната си
суровина много скъпо, като увеличението е над 50 на сто от март до
сега.

Друг проблем пред преработвателите е господстващото положе-
ние на веригите, твърди председателят на месопреработвателите.

От втори декември те са заявили, че цените ще бъдат вдигнати, но
решение от веригите се чака в рамките на два месеца.

През този период никой преработвател, дори и най-големият, ня-
ма в складовете си толкова много месо, че да издържи в очакване
на отговора и се налага да работи с високи цени на суровините и
ниски цени при реализацията.

Атанас Урджанов се надява да няма фалирали компании в това
време, но не е голям оптимист.
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Очаква ви скъп подарък от влиятелен човек, ко-
гото наскоро сте срещнали. Старанията по вре-
ме на работа, ще се отплатят. Тези, които са
правили профилактични прегледи, няма от какво
да се притесняват. Здравето ви е много добро, но
нервите създават проблеми. Може би салонът за

красота и пазаруването, ще ви помогнат да се успокоите?

Днес, ще ви се иска да крещите с пълно гър-
ло:"Свобода! Искам свобода! " Може би сте много
уморени от работата или домакинските си за-
дължения? Споделете с близките си. Само с лю-
бимия човек днес не трябва да се обяснявате. Със
сигурност той третира думите ви неправилно.

Особено, ако на лицето ви непрекъснато играе лукава усмивка.

По-малко се интересувайте от живота на дру-
гите хора и повече давайте приоритет на лични-
те си желания. Научете се да съчетавате рабо-
тата и почивката, иначе вечерта, едва ще стига-
те до леглото. Ярки промени ви очакват в любов-
та. Възможно е да ви се обади и покани на среща

лице, към което в миналото сте изпитвали чувства.

Ще искате да получите награда за работата си,
но шефът упорито няма да забелязва усърдието
ви. Не е необходимо да действате с намеци, още
повече, да се смущавате. Ако имате цел, вървете
право към нея. Може смело да почукате на врата-
та на шефа и да поискате всичко, което желаете.

Само не викайте и не размахвайте юмруци.

В любовната сфера, ви чака истински парадокс.
Ако партньорът ви в брака се чувства по-свобо-
ден, тогава и вашите съвети приема с радост. Не
се възмущавайте от това, което се случва във
финансовата сфера. Сами сте виновни за пробле-
мите, особено ако сте решили да инвестирате

голяма сума пари в бизнес или покупки.

Около вас днес ще има и почитатели, и ухажори,
и личности, които ще ви придружават навсякъде,
като телохранители. Е, ако този сценарий не ви
раздразни, се радвайте. Неотдавна започнал лю-
бовен роман, ще ви донесе много изненади. В рабо-
тата, не забравяйте да координирате действия-

та си с колегите, за да не сгрешите в дреболиите.

Днес ще имате толкова свободно простран-
ство, колкото пожелаете. Може да си вземете
почивен ден и да отидете сред природата, ако ня-
мате много работа. Стари болежки могат да на-
помнят за себе си, ако се отнасяте с пренебреже-
ние към здравето си или злоупотребявате с алко-

хол. Вечерта си легнете рано, не засядайте на компютъра.

Днес приятно ще изненадате не само колегите,
но и началниците. Оказва се, че имате толкова
много неразкрити таланти, че с лопата да ги ри-
неш. Ситуацията с финансите, ще се влоши, ако
не започнете да спестявате. Новите начинания,
ще бъдат от голяма полза, ако наскоро сте поч-

нали работа. От пътуване извън града, по-добре се откажете.

Очаква ви натоварен ден, когато ще трябва да
общувате и да се срещате с нови хора. Възможно
е да бъдете изкушени от съблазни и приключения,
затова бъдете по-внимателни. Бързо ще се спра-
вите с битовите проблеми, както и ще решите
задачи свързани с недвижими имоти и данъци. За

кредити и големи покупки, не е най-добрият ден.

Трябва да обърнете по-голямо внимание на важ-
ните неща в живота, а всичко маловажно да из-
хвърлите. Ако можете, купете нещо ново за дома
– мебели или декорация, това ще повиши настрое-
нието ви. В любовта не крийте чувствата в себе
си. В края на краищата, все още не може да избя-

гате от спомените за миналото и красивата любов.

Препоръчително е да посетите или поговорите
днес, с ваши роднини или приятели. Дори не нужно
да пътувате някъде надалече, защото може да
общувате в социалните мрежи. Удоволствие, ще
получите от творчеството, както и от съвмес-
тната работа с по-опитен колега. Здравето ви е

добро, но трябва да обърнете внимание на ставите.

Днес няма да е нужно, нищо да планирате, за да
свършите работата качествено и навреме. Об-
стоятелствата ще се развият така, че не само
ще получите помощ, но и ще ви платят голяма
сума за проект. Денят е благоприятен за борба с
наднорменото тегло, смело може да се заемете с

фитнес, танци и плуване. Но трябва да го правите редовно.
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„Ñåïòåìâðè” ðàçáè „Ñòðóìñêà ñëàâà”
Въпреки това радомирци останаха за зимуват над чертата на изпадащите

ВТОРА ЛИГА
18-ТИ КРЪГ

Резултати:
Локомотив София 1929 (София) - ФК

ЦСКА 1948 (София)       2:3 (1:1)
  [0:1 Васил Шопов 19', 1:1 Светослав Ди-

ков 41', 2:1 Александър Ив.Александров
47',

   2:2 Янко Сандански 68', 2:3 Валентин
Йосков 89'], при закрити врати

7 декември 2019 г., събота, 14:00 ч /
XVIII кръг:

в Несебър, Градски стадион:
Поморие (Поморие) - Черноморец (Бал-

чик)                   0:0
  [чк: Димитър Законов (П) 73']
в Балчик, Градски стадион:
Спартак 1918 (Варна) - Нефтохимик 1962

(Бургас)           0:4
  [0:1 Иван Цачев 2', 0:2 Атанас Ташолов

12', 0:3 Иван Колев 42',
   0:4 Ерик Почански 44], при закрити вра-

ти
в Ловеч, Градски стадион:
Спартак (Плевен) - Хебър 1918 (Пазар-

джик)                 1:3
  [0:1 Асен Георгиев 37', 0:3 Даниел Пех-

ливанов 52',58'; 1:3 Кристиян Григоров 81'-
д]

в София, комплекс "Царско село": *
Струмска слава 1927 (Радомир) - Сеп-

тември (София)         0:4
  [0:1 Иван Тилев 25', 0:2 Владимир Нико-

лов 39', 0:3 Стилиян Николов 45'+1',
   0:4 Борис Галчев 54'], 80 зрители
* - в София заради наложителни възста-

новителни дейности на терена на
    стадиона в Радомир.
в кв.Кольо Ганчев, Стара Загора,

ст."Трейс арена":
Ботев (Гълъбово) - Лудогорец 1945 II

(Разград)            1:0
  [1:0 Тихомир Димитров 59'-аг]
Монтана 1921 (Монтана) - Кариана (Ер-

ден)                  3:1
  [1:0 Николай Цветков 49', 2:0 Атанас Ил-

иев 61', 3:0 Тони Тасев 90',
   3:1 Георги Ил.Георгиев 90'+2']
9 декември 2019 г., понеделник,

14:00 ч / XVIII кръг:
Локомотив (Горна Оряховица) - Литекс

(Ловеч)               -
 Класиране:
 1. Септември 39:17   46  т.
 2. ФК ЦСКА 46:17   43
 3. Монтана 34:14   33
4. Локомотив  (Сф)        27:16   30
 5. Нефтохимик 29:25   27
 6. Хебър 27:22   27
 7. Литекс 28:13   27
 8. Локомотив (ГО) 25:23   25
 9. Пирин 23:23   23
10. Кариана 24:23   23
11. Ботев 21:28   22
12. Черноморец 13:22   19
13. Лудогорец II 16:22   15
14. Струмска слава 16:32   13
15. Поморие 15:33    9
16. Спартак  5:36    9
17. Спартак 8:30    6
--. Верея Изваден

Септември (София)
си върна първото

място във Втора ли-
га, след като постиг-

Езиковата стана шампион на тенис на маса
Новият Общински

шампион по тенис на
маса за юноши 8 - 10
клас е отборът на
ГПЧЕ "С. Радев". Днес в
салона на V СУ "П. Р.
Славейков" се срещна-
ха отборите от 5 пер-
нишки гимназии, за да
излъчат първенеца,
който ще продължи
участие в следващите
етапи на Национални-
те ученически игри
2019/2020 г. В предва-
рителния кръг юноши-
те от езиковата гим-
назия преодоляха
връстниците си от
ПГТС" Арх. Й. Мила-
нов", а отборът на
ПМГ "Хр. Смирненски"

отстрани от надпре-
варата тима на ПГОТ
"Св. Ив. Рилски". Дву-
боят между ПМГ и
ПГИ, завършил с побе-
да за ПМГ, определи
носителя на бронзови
медали - отборът от
"Икономиката". На фи-
нала, в спор за златни-
те медали се срещнаха
отборите от ГПЧЕ" С.
Радев" и ПМГ "Хр.
Смирненски". Двубоят
бе спечелен при резул-
тат 4:1 от състава
на Езиковата гимна-
зия, а с това и Купата
на Общински първе-
нец. Общинският ета-
п до края на календар-
ната 2019 г. включва

още състезанията по
шахмат във възрасто-
вите групи 5-7 и 8-10
клас.Отборите във
възрастова група 8-10
клас, класирани на 1-во
място на Финалите
през 2019 г ще имат
право на участие в
Световните учени-
чески първенства
през 2020 г. в спорто-
вете баскетбол 3х3,
волейбол, тенис на ма-
са, лека атлетика, бад-
минтон и хандбал.

Да припомним: От-
борът по тенис на ма-
са, юноши от перниш-
ката ПГ по икономика
беше участник в Све-
товните уч. игри по

на лесен успех над
Струмска слава (Радо-

мир) в мач от 18-ия
кръг на шампионата.
Мачът се игра на ста-
дион "Царско село" по-
ради неотложни ре-
вонтни работи на
стадиона в Радомир, ,
а столичани измести-
ха ЦСКА 1948 от вър-
ха. Вчера "червените"
победиха Локомотив
(София) с 3:2, като
временно оглавиха
класирането.Септем-
врийци решиха всичко
в мача още през пър-
вото полувреме, в
което отбелязаха
три гола. Иван Тилев
(25) изведе тима си
напред, а Владимир
Николов (39) удвои. В
първата минута на
добавеното време
Стилиян Николов съ-

що се разписа във вра-
тата на Драгомир
Петков. През второ-
то полувреме, в 54-
ата минута, капита-
нът на Септември Бо-
рис Галчев оформи
крайното 4:0.След
днешния успех Сеп-
тември ще зимува на
първото място във
Втора лига, следван
от ЦСКА 1948 с три
точки по-мал-
ко.Струмска слава е
на 13-то място след
изиграване на 18-те
кръга с актив от 13
точки, точно над чер-
тата на изпадащите.
Единственото успо-
коение за радомирци е
това,че имат четири
точки аванс пред
преследвачите им.

Продължаваме представянето на кандидатите за „Спор-
тист на годината в Перник”

4. КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ – състезател на СК „Ка-
лоян - Ладимекс”, гр. Перник, кат. +75 кг. , Треньор: Иво
Иванов Класиране през 2019 г.

ТАЕКУОН-ДО – неолимпийска версия
· III -то място Световно първенство, спаринг, кат. +75 кг.,

конкуренция 12 състезатели
· III -то място Световно първенство, отборно спаринг,

кат. +75 кг., конкуренция 11 отбора
· II-ро място Европейско пърнество, кат. +75 кг., конку-

ренция 15 състезатели
· I-во място на Държавно първенство, спаринг, кат.+75

кг., конкуренция не е посочена
· II-ро място спаринг, I-во място Тул, I-во място отборно

и Купа за „Най-техничен състезател“ на Международен
турнир „Словения Оупън“, конкуренция не е посочена

· I-во място спаринг и III -то място форма на Междунаро-
ден турнир „Атина Трофи“, конкуренция не е посочена

· I-во място спаринг, кат.+75 кг., Международен турнир
„Перник Оупън“, конкуренция не е посочена

тенис на маса в Мал-
та през 2018 г. В от-
борното класиране,
те се наредиха сред
16-те най-добри уче-
нически отбора, а в

индивидуалната над-
превара Силвио Седев-
чев стана бронзов ме-
далист от изключи-
телно силния свето-
вен форум.

· I -во място споринг на Международен турнир „Охрид
Оупън“, конкуренция не е посочена

КИК БОКС
· I -во място ДП, стил „Лоу кик“, кат. до 84 кг. конкурен-

ция не е посочена
· I -во място ДП, стил „Лайт контакт“, кат. до 84 кг. конку-

ренция не е посочена
· II-ро място Турнир „Карловец Оупън“ спаринг, стил

„Лайт контакт“ кат. 84 кг., конкуренция не е посочена
· III -то място Турнир „Карловец Оупън“ спаринг, стил

„Лоу кик“ кат. 84 кг., конкуренция не е посочена
5. ВАСИЛЕНА БОРИСОВА- състезател на „Ка Ел Кик-

боксов клуб Перник“, Класиране през 2019 г.
КИК БОКС
· I -во място на Държавно първенство, стил „Лайт кон-

такт“, кат.до 50 кг., конкуренция 6 състезателки
· II-ро място на Държавно първенство, стил „Кик лайт

контакт“, кат.до 55 кг., конкуренция 5 състезателки
· I-во място на Държавно първенство, стил „Кик лайт

контакт“, кат.до 55 кг., конкуренция 4 състезателки

Кои са кандидатите за „Спортист на Перник за 2019 г”

/Следва/
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"Ï.Ó.Ë.Ñ." îðãàíèçèðà Äåí íà îòâîðåíèòå âðàòè
10 декември 2019 г.

Той ще се проведе днес в сградата на фондацията

МНОГО ПРИКАЗКИ СЕ
ИЗПРИКАЗВАХА, МНОГО
НАДЕЖДИ СЕ ДАДОХА,
много срещи се проведоха на

най-високо ниво, та ошашавения от безво-
дието перничанин повярва , че до напролет,
макар и с режим, някак ще оцелее при су-
хите кранове. Да, ама не. Стана ясно, че ми-
нистри и високостоящи нагло поизлъгаха -
обещанията си останаха само думи.  При-
тесненията  и на младия пернишки градона-
чалник са именно в тази посока. Вчера в на-
ционалния ефир, на базата на принципа
"право, куме, в черните очи" отряза - преди
около месец премиерът на заседание на
МС разпореди на министър Петя Аврамова
да създаде група, която в бърз порядък да
решава тежките проблеми. "За съжаление
тази група се събра само веднъж при г-жа
Аврамова. До сега, близо месец вече тя не
намери време да дойде в Перник и да се
запознае с изключително тежката ситуа-
ция, защото е  трудно от дистанция да се
дават каквито и да е предложения", не скри
гнева си Владимиров. Ама, кмете, защо на
тоя студ караш дамата да излиза от топлия
си кабинет? Я какви инфекции, какви гри-
пове се задават. Да поболееш госдпожата
ли искаш? То и какво я засяга нея, че 100
000 души жадуват? На жълтите павета ре-
жим няма. Горе - долу така стои положение-
то и с един друг висш сановник - министър
Нено Димов, който кажи - речи обвини по-
търпевшите, че жадуват, щото един техен
бивш кмет бил провалил големия воден
проект. Дали? Истината май е по-друга, шу-
шукат по-изтънко запознати с т.н. казус "во-
ден проект".  Документи, доказващи, че
послъгвате бая нагло, имало доста из ета-
жите на пернишката община. И хайде вие,
дето сте най-отгоре на пирамидата честнич-
ко си кажете, че проспахте цялата ситуа-
ция, а сега прехвърляте вината от болната
глава на здравата. И елате да поживеете в
Перник месец - два. Тогава да си погово-
рим дали само думички ще думате, или ще
се хванете да свършите работата, за която
добре ви се плаща.

Щото на перничанина му писна да слу-
ша само как му обещават светло, пардон
водно бъдеще. И всичко само думи, думи,
думи...То вярно - народът е рекъл, че дума
дупка не прави. Хващайте се на работа,
вместо като стара грамофонна плоча да
въртите едно и също, че май сте позабра-
вили на какво са способни перничани. Не
ги предизвиквайте, да грабнат винкелите
и да ви застанат под прозорците. Щото
стигнат ли до жълтите павета и полицията
няма да помогне.

Съдят 18-годишен,
отглеждал канабис

Любомира ПЕЛОВА
18 -годи-

шен радо-
мирец зас-
тава пред
съда за от-
г л е ж д а н е
на нарко-
тични ве-
щества.

На 22
юли тази
година, служители от радомирското ра-
йонно управление на полицията, в усло-
вията на специализирана полицейска опе-
рация проверили частен дом в града. На
място бил задържан 18-годишен младеж,
който отглеждал в двора си канабис.

В резултат на започналото разследване
младежът е привлечен като обвиняем по
чл. 354 "в", ал. 1 от Наказателния кодекс и
му е наложена мярка за неотклонение
"подписка".

Бъдете внимателни на Витоша,
може да срещнете мечка!

Силвия ГРИГОРОВА
Над 16 мечки има на територията на Дър-

жавно ловно стопанство "Витошко - Студе-
на", според направените наблюдения на
поставените фотокапани. Това съобщи ди-
ректорът на Югозападно държавно пред-
приятие /ЮЗДП/ Дамян Дамянов. Миналата
година те са били 14.

Сега има майки с две, майка с три мал-
ки, а също и отделени свободни мечоци.
Заедно със специалисти от Природен парк
"Витоша" са поставени GPS-нашийници на
няколко мечки и се следи миграцията им.

Според  инж. Дамянов мечките предпо-
читат територията на ловното стопанство,
защото е по-спокойно и най-вече, защото
има ежедневно подхранване. В частта на
Витоша откъм София няма активни ловно-
стопански мероприятия, но натоварването
с туристи е значително по-голямо.

Засега не са регистрирани нападения на
хора. Срещите обаче ще стават все по-чес-
ти, защото числеността на мечките е гол-
яма, предупреди Дамянов.

Ще припомним, че неотдавна кафява
мечка и малкото й мече бяха заснети в ра-
йона на Държавно ловно стопанство "Ви-
тошко-Студена", в частен имот, в който
има пчелни кошери.

Кафявата мечка, която се среща в Бъл-
гария е защитен вид, включен в Червена-
та книга, припомнят експертите. Макар и
едро, тя е едно от най- плахите диви живот-
ни и избягва срещите с човека. Обикнове-
но мечката усеща присъствието му от да-
леч и спокойно се  оттегля. По- опасна мо-
же да бъде срещата с майка с малко мече,
защото тогава тя става изключително
предпазлива и агресивна, защитавайки
малкото си.

Засега не са регистрирани нападения на
хора в района на Витоша, срещите обаче
ще стават все по-чести, защото численос-
тта на мечките е голяма, предупреди ек-
сперт.

КАТ дебне за алкохол и наркотици
Любомира ПЕЛОВА

От днес до 15 декем-
ври започва операция
за недопускане на шо-
фиране след употреба-
та на алкохол или нар-
котици. Акцията се
провежда както у нас,
така и на територия-
та на всички страни

членки на Европейската
мрежа.

Според статистика-
та именно това е една
от трите основни при-
чини за възникване на
тежки инциденти по
пътищата на Европа с
голям брой жертви.

По време на провер-

Светла ЙОРДАНОВА
От 25 ноември (Меж-

дународен ден за елими-
ниране на насилието
срещу жените) до 10
декември, Денят на чо-
вешките права, све-
тът отбелязва 16-те
дни на активизъм сре-
щу насилието, основа-
но на пол.

Екипът на Фондация
"П.У.Л.С." ще финализи-
ра участието си в кам-
панията с Ден на отво-
рените врати, който
ще се проведе на 10 де-
кември 2019 г. в сграда-
та на организацията,
намираща се в гр. Пер-
ник, ул. Средец № 2.

През целия ден екипъ-
т ще посреща предста-
вители на различни ин-
ституции, медии, как-

ките пътните полицаи
ще следят и за валидна
задължителна застра-
ховка "Гражданска от-
говорност" на автомо-
билистите, невръчени
електронни фишове,
както и за неплатени
глоби, наложени по
ЗДвП.

то и жители на града.
Те ще имат възмож-
ност да научат повече
за услугите, които еки-
път на Фондация
"П.У.Л.С." предоставя в
подкрепа на деца и ли-
ца, пострадали от на-
силие, успехите и пре-
дизвикателствата, с
които се сблъсква, как-
то и ще получат ак-
туална информация за
кампанията и феноме-
на насилие в световен
мащаб.

През 2019 г. се навър-
шват 28 години от
стартирането на кам-
панията, координирана
от Центъра за глобал-
но лидерство на жени-
те. В рамките на тазго-
дишната тема "Код
оранжево: Заедно сре-

щу сексуалното наси-
лие", фокусът е върху
сексуалното насилие и
последиците от него.
И тази година, от Гене-
ралния секретариат на
ООН приканват акти-
вистите да "Оцветят
света в оранжево", из-
ползвайки цвета, опре-
делен от кампанията
UNiTE, за да символизи-
ра по-светло бъдеще
без насилие.

По време на 16-те дни
на активизъм срещу на-
силието екипът на
Фондация "П.У.Л.С." се
включи със серия от съ-
бития на значими дати,
които целят да пос-
тавят на дневен ред
проблема насилие и въз-
можностите за подкре-
па на пострадалите.

Вече не сменяме номерата
на колите при продажба
Любомира ПЕЛОВА

От 1 декември
гражданите, които са
си закупили автомо-
били от друг регион и
с друг регистрацио-
нен номер могат да не
подменят номера му,
ако той е български и
отговаря на изисква-
нията.  Това стана
възможно на базата
на влязлата в сила
промяна на Наредба №
i-45 от 24 март 2000
г. за регистриране,
отчет, спиране от
движение и пускане в
движение, временно
отнемане, прекрат-
яване и възстанов-
яване на регистрация-
та на моторните пре-
возни средства и ре-
маркета, теглени от
тях, и реда за предос-
тавяне на данни за ре-
гистрираните пътни
превозни средства.
От полицията уто-
чняват, че промяната
на регистрационните
табели може да става
само по желание на
собственика.

В наредбата обаче
пише, че номера ще се
променят, ако МПС

променя "адреса" си
по област: "При всяка
промяна в регистра-
цията се подменя сви-
детелството за ре-
гистрация, а табели-
те с регистрационен
номер - по желание на
собственика, когато
промяната в регис-
трацията се извър-
шва в същата област,
в която превозното
средство е било ре-
гистрирано." Иначе се
подменя само свиде-
телството за регис-
трация.

От полицията на-
помнят, че след сключ-
ване на договор за по-
купко-продажба на мо-
торно превозно средс-
тво с нотариална за-
верка задължение на
собственика е в 30-
дневен срок да подаде
заявление за смяна на
собственост в сектор
"Пътна полиция".  В
случай, че срокът не
бъде спазен законът
предвижда админис-
тративно наказание
"глоба" в размер на
200 лева. Ако собстве-
никът на автомобила
пропусне 30-дневния

срок и срокът стане
60 дни регистрацията
на автомобила се прек-
ратява автоматично.

Ако при проверка на
пътя бъде установен
водач, който управл-
ява моторно превоз-
но средство с  прекра-
тена регистрация, ос-
вен че е престъпление
- законът предвижда
и глоба в размер на
200 лева.

С приетата пром-
яна се създава облек-
чение на гражданите
с цел да не дават до-
пълнително средства
за регистрационни
табели. В момента це-
натна един комплект
от тях е 12 лв.

Трябва да мине мал-
ко време, за да се види
какво е желанието на
гражданите.

"Според нашите
наблюдения автомо-
билите, които са били
със софийска регис-
трация, ще останат с
досегашните номера,
а за другите е въпрос
на желание на гражда-
ните", каза Любомир
Димитров от ГД "На-
ционална полиция".
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