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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

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

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

Áåçêîìïðîìèñíî çà âîäíàòà êðèçà!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.

Вторник, 17 декември 2019 г., бр. 240 /6829/ год. XXVЦена: 1,00 лева

Св. прор. Даниил и
св. 3 отроци Анания,

Азария и Мисаил

Сладкото
горчи

Една голяма истина стана още по-ис-Една голяма истина стана още по-ис-Една голяма истина стана още по-ис-Една голяма истина стана още по-ис-Една голяма истина стана още по-ис-
тинска след като я обявиха официално.тинска след като я обявиха официално.тинска след като я обявиха официално.тинска след като я обявиха официално.тинска след като я обявиха официално.
Менте храните са част от гастроно-Менте храните са част от гастроно-Менте храните са част от гастроно-Менте храните са част от гастроно-Менте храните са част от гастроно-
мическите "удоволствия", с които емическите "удоволствия", с които емическите "удоволствия", с които емическите "удоволствия", с които емическите "удоволствия", с които е
свикнал българинът, но понякога мусвикнал българинът, но понякога мусвикнал българинът, но понякога мусвикнал българинът, но понякога мусвикнал българинът, но понякога му
идва да повърне.идва да повърне.идва да повърне.идва да повърне.идва да повърне.

От няколко дена темата за фалши-От няколко дена темата за фалши-От няколко дена темата за фалши-От няколко дена темата за фалши-От няколко дена темата за фалши-
вия шоколад вгорчава предстоящитевия шоколад вгорчава предстоящитевия шоколад вгорчава предстоящитевия шоколад вгорчава предстоящитевия шоколад вгорчава предстоящите
празници. Да, свикнали сме на фалши-празници. Да, свикнали сме на фалши-празници. Да, свикнали сме на фалши-празници. Да, свикнали сме на фалши-празници. Да, свикнали сме на фалши-
менто, но чак пък тая вкусотия да нименто, но чак пък тая вкусотия да нименто, но чак пък тая вкусотия да нименто, но чак пък тая вкусотия да нименто, но чак пък тая вкусотия да ни
трови не сме очаквали.трови не сме очаквали.трови не сме очаквали.трови не сме очаквали.трови не сме очаквали.

А може би е логично колкото еднаА може би е логично колкото еднаА може би е логично колкото еднаА може би е логично колкото еднаА може би е логично колкото една
стока по-масово залива рафтовете,стока по-масово залива рафтовете,стока по-масово залива рафтовете,стока по-масово залива рафтовете,стока по-масово залива рафтовете,
толкова по-съмнително да е нейнототолкова по-съмнително да е нейнототолкова по-съмнително да е нейнототолкова по-съмнително да е нейнототолкова по-съмнително да е нейното
качество.качество.качество.качество.качество.

Сладкото горчи, горчивото сладни.Сладкото горчи, горчивото сладни.Сладкото горчи, горчивото сладни.Сладкото горчи, горчивото сладни.Сладкото горчи, горчивото сладни.
Словоблъсканица със здравословен не-Словоблъсканица със здравословен не-Словоблъсканица със здравословен не-Словоблъсканица със здравословен не-Словоблъсканица със здравословен не-
гативен ефект.гативен ефект.гативен ефект.гативен ефект.гативен ефект.

От менте сладкия шоколад можем даОт менте сладкия шоколад можем даОт менте сладкия шоколад можем даОт менте сладкия шоколад можем даОт менте сладкия шоколад можем да
отидем към менте сладките новини. Уотидем към менте сладките новини. Уотидем към менте сладките новини. Уотидем към менте сладките новини. Уотидем към менте сладките новини. У
нас сладникавостта винаги е под съм-нас сладникавостта винаги е под съм-нас сладникавостта винаги е под съм-нас сладникавостта винаги е под съм-нас сладникавостта винаги е под съм-
нение.нение.нение.нение.нение.

Предколедно ни заливат захаросаниПредколедно ни заливат захаросаниПредколедно ни заливат захаросаниПредколедно ни заливат захаросаниПредколедно ни заливат захаросани
реклами от всякакъв сорт. Гастроно-реклами от всякакъв сорт. Гастроно-реклами от всякакъв сорт. Гастроно-реклами от всякакъв сорт. Гастроно-реклами от всякакъв сорт. Гастроно-
мически и политически. И тяхното ка-мически и политически. И тяхното ка-мически и политически. И тяхното ка-мически и политически. И тяхното ка-мически и политически. И тяхното ка-
чество е точно като на развенчаниячество е точно като на развенчаниячество е точно като на развенчаниячество е точно като на развенчаниячество е точно като на развенчания
шоколад. Освен ако не приемем тео-шоколад. Освен ако не приемем тео-шоколад. Освен ако не приемем тео-шоколад. Освен ако не приемем тео-шоколад. Освен ако не приемем тео-
рията, че истинският шоколад е гор-рията, че истинският шоколад е гор-рията, че истинският шоколад е гор-рията, че истинският шоколад е гор-рията, че истинският шоколад е гор-
чив.чив.чив.чив.чив.

Май искат да ни удавят с шоколадо-Май искат да ни удавят с шоколадо-Май искат да ни удавят с шоколадо-Май искат да ни удавят с шоколадо-Май искат да ни удавят с шоколадо-
вата глазура, която ни залива.вата глазура, която ни залива.вата глазура, която ни залива.вата глазура, която ни залива.вата глазура, която ни залива.

СЪПЕРНИК

00 / 130

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

Прокурор Николай Цветков посочи виновниците в национален ефир
Любомира ПЕЛОВА

В Закона за водите
ясно е посочено какво
е задължението на ми-
нистрите на МОСВ и
МРРБ, както и надолу
по йерархията, че чак
до управителя на ВиК.
Въпреки че обемът на
язовира намалява
прогресивно и отми-
нават месеците, в
които може да се на-
пълни - водата намал-
ява, но никой не взима
мерки. Това заяви Ни-
колай Цветков, гово-
рител на Окръжната
прокуратура в Пер-
ник.

Той обясни още, че
управителят на ВиК
Перник е подал док-
ладна до кмета, че ни-
вото на водата пада

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

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

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

www.vento-k.com

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

и има опасност от во-
ден режим.

"Язовирната стена
е ремонтирана, изтег-
лени са 32 млн. лева за
това. Беше докарана
фирма, която да из-
ползва водолази, тъй
като ремонтът след-
ва да се извършва в
тази част, която е
под водата. Уверения-
та бяха, че това по
никакъв начин няма да
попречи на нивото на
водата в язовира",
отбеляза още проку-
рорът.

По думите му оба-
че, според справка,
която са дали от Ми-
нистерството на
околната среда и во-
дите, през месеците
май, юли и август са

Разследват смъртта
на ловджийско куче

Любомира ПЕЛОВА
Служители от пернишкото Второ районно

управление на МВР  разследват смъртта на
ловджийско куче.

На 14 декември след обяд, в полицията е
подаден сигнал от 57-годишен перничанин,
че е намерил кучето си мъртво в квартал
"Стара Църква". Органите на реда извър-
шили оглед на местопроизшествието. На
животното ще бъде извършена аутопсия.
Предприети са действия за установяване
на извършителите.

Започнато е досъдебно производство.

“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”

изпуснати над 7 млн.
кубика от язовира.

"В началото на сеп-
тември двама депута-
ти от Перник бяха
направи ли запитване
по време на парламен-
тарния контрол. Тога-
ва министър Аврамо-
ва каза, че има времен-
но проблем с водата,
като до края на годи-
ната нивото ще бъде
възстановено. Не
знам как е мислила, че
ще стане", каза още
Николай Цветков и
добави, че цялата во-
допроводна мрежа е
стара, а самото зако-
нодателство също.

"МРРБ отговаря за
стената на язовира,
както и за цялата сис-
тема, която отвежда

Хванаха шефа на Пътното на три ракии зад волана

Шефът на перниш-
кото Областно път-
но управление
инж.Петър Басма-

джиев е хванат да
шофира след употре-
ба на алкохол. Пред
патрулните полицаи

той е признал, че
преди да се качи
в автомобила е
изпил три ракии,
съобщи Слави Ла-
зов, началник сек-
тор "Пътна по-
лиция" в Облас-
таната дирекция
на МВР. Наруше-
нието на закона
е устаовено в не-
деля. Около 3,50

часа, в центъра на
града е бил проверен
лек автомобил "КИА",
зад волана на който е

водата до абонати-
те.  МОСВ отговаря
само за водата, която
е в язовира. Всеки ча-

бил 63-годишният
Басмаджиев. При нап-
равената проверка
дрегерът е отчел
1,66 промила. Ше-
фът на ОПУ е отка-
зал резултатите,
признавайки  резул-
татите, отчетени
от техническото
средство. Конфликт
с полицаите не е има-
ло, уточни Лазов.

По закон такова
провинение се наказва
със затвор от 1 до 3
г. и отнемане на книж-

ката.
Басмаджиев е шеф

на Пътното в Перник
едва от месец. Той е
общински съветник,
общински съветник.
Занимавал с частен
бизнес, участвал е и в
п р и в а т и з а ц и о н н и
сделки.

По случая е започна-
то бързо досъдебно
производство и рабо-
тата продължава.

Очаква се той да
бъде освободен от
заемания пост.

ка другият да свърши
работа.

На страница 3
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Обявяват победителя в
конкурса "Дърво с корен 2019"

Светла ЙОРДАНОВА
Победителите в десетото юбилейно

издание на конкурса за любими дърве-
та, организиран от фондация "ЕкоОб-
щност", ще бъдат официално обявени
по време на церемонията по награжда-
ване в Полски институт в София.

На събитието ще стане ясно кое е таз-
годишното "Дърво с корен", кой веков-
но дърво е събрало най-много гласове в
подкрепа на своята история в катего-
рията "Вековните дървета говорят",
както и кой е излъченият от журито
"Млад природолюбител" в допълнител-
ната категория, предназначена за деца
от 6 до 14 г.

В тазгодишното издание на конкурса
бяха номинирани 24 дървета от цялата
страна.

От тях журито допусна до финала 10 в
основната категория "Дърво с корен" и
3 - в допълнителната категория "Веков-
ните дървета говорят".

Историите и снимки на финалистите
бяха достъпни за разглеждане на ин-
тернет страницата на фондация "ЕкоОб-
щност", където до началото на ноември
се проведе онлайн гласуването за оп-
ределяне на победителите в тях.

Обработката на получените гласове
показа, че съмишлениците на инициати-
вата са подали общо 3713 гласа за две-
те категории.

Финалистите в тях тази година бяха:
- категория "Дърво с корен" за 2019

г.:
Джигуровският чинар, 500 г., в центъ-

ра на с. Джигурово, общ. Сандански
Черен бор "Лирата на Орфей", 100 г.,

на екопътека "Трите смолянски езера",
общ. Смолян

Чинар, 400 г., в центъра на с. Годеше-
во, общ. Сатовча, обл. Благоевград

Липа, 110 г., в двора на Регионален
исторически музей - Търговище

Дъб, 500 г., в центъра на с. Ново село,
общ. В. Търново

Черница, 150 г., в двора на детска
градина "Мечо Пух", база с. Кормянско,
общ. Севлиево

Чимшир, 200 г., в двора на жилищен
блок в гр. Казанлък

Бук, неизвестна възраст, местност Ка-
рамандра, Шипченска планина

Скравенският дъб, 500 г., в двора на
манастир "Св. Николай", с. Скравена,
общ. Ботевград

Бей чинар, 500 г., гр. Гоце Делчев
- категория "Вековните дървета го-

ворят":
Бряст на 250 г., местност Белият мост

край с. Радомирци, общ. Червен бряг,
обл. Плевен

Чимшир на 200 г. в двора на жилищен
блок в гр. Казанлък

Бей чинар на 500 г. в гр. Гоце Делчев
Участниците, номинирали отличените

в конкурса дървета, ще получат награ-
ди, осигурени от партньорите на конкур-
са "Адвенчър нет" и "Музейко".

А за дървото победител е предвиден
експертен оглед от специалисти от Асо-
циация на арбористите в България.

Носителят на титлата "Дърво с корен
2019" също така ще представи Бълга-
рия в международния конкурс "Евро-
пейско дърво на годината 2020", който
ще започне през февруари догодина.

Öèðê óñìèõíà äåöàòà íà Äðàãè÷åâî
Трупата гостува по покана на кмета Виктор Викторов

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

Работодателите не искат
да плащат за болничния

Силвия ГРИГОРОВА
Асоциацията на организациите на бъл-

гарските работодатели (АОБР) категорич-
но не приема продължаване на вмененото
задължение работодателите да заплащат
първите три дни болнични - мярка, която
трябваше отдавна да бъде отменена.

Това се отбелязва в позиция на АОБР
във връзка с провелото се заседание на
Националния съвет за тристранно сътруд-
ничество (НСТС), в което нямаше предста-
вители на работодателските организации,
поради липса на точка в дневния ред за
предложение за решаване на въпроса за
първите три дни болнични.

Позицията е изпратена до медиите от
пресцентъра на Асоциацията на индус-
триалния капитал в България.

"С тревога отбелязваме, че въпреки на-
шите усилия да се направи реформа, пра-
вителството планира да се запази статук-
вото. Години наред неглижирането на
проблема с фалшивите болнични доведе
до източването на огромен ресурс и от оси-
гурителните фондове, и от работодатели-
те", заявяват от бизнеса.

В позицията се припомня, че задълже-
нието на работодателите да изплащат пър-
вите три дни болнични беше въведено като
временна антикризисна мярка за една го-
дина през 2010 г., а действа вече девет го-
дини.

В нея се посочва, че "чрез този вменен
на работодателите допълнителен ангажи-
мент фактически биват облагани тройно -
чрез осигуровките, които внасят за своите
работници, дължимите обезщетения за
първите три дни от временната нетрудоспо-
собност и изплащането на допълнителни
възнаграждения за заместващи работни-
ци".

В случаите на масови злоупотреби в от-
делни предприятия през летния сезон и
прибиране на реколтата се нарушават
производствените графици, технологични-
те изисквания и изпълнението на заявките,
и изплащат неустойки за неспазване на
договорените срокове за изпълнение, се
посочва още в позицията.

Според бизнеса, въвеждането на ком-
пенсация с неработен ден при съвпадение
на официалните национални празници с
дните за междуседмична почивка оказа
допълнителен натиск за увеличаване на
злоупотребите с болничните листа.

Работодателите заявяват, че ще участват
в заседание на НСТС само ако и когато в
дневния ред бъде включено предложение
за решаване на въпроса за първите три
дни болнични.

Деца от ДГ "Калина Малина"
с първи аудио запис
Светла ЙОРДАНОВА

Децата от вокална
група "Калинка" при
ДГ 9 "Калина Малина" с
ръководител Лилия
Спасова тръгнаха по
пътя към голямата
сцена. Малчуга-
ните направиха
първия си аудио
запис на песента
"Коледно звънче"
(музика: М. Шо-
селова, текст:
М. Дългъчева) в
Graffitti Studio гр.
София. "Желаем
им от все сърце
попътен вятър
и в най - скоро
време да ни за-
радват и с цял
албум детски
песни", каза ди-

ректорът на детска-
та градина Михаела
Иванова.

ДГ "Калина Малина"
отваря врати през
далечната 1964 г. Гра-
дината има цнетрал-

Любомира ПЕЛОВА
Цирковите трупи

гостуват обикновено
в градовете. Но дра-
гичевци вече се
хвалят спокойно, че
са първото село, в
което цирк е опънал
шатра. В събота и не-
деля децата бяха по-
вече от щастливи, а
билетите за пред-

ставления на софий-
ската трупа "Рио"
бързо свършиха, пох-
вали се е и кметът
Виктор Викторов.
Гостуването е било
замислено отдавна,
но сега, в навечерие-
то на Коледа и Нова
година просто му
дошло времето. "Мал-
чуганите, а и възрас-

тните, се радваха от
сърце на изпълнения-
та на въздушните ак-
робати, смяха се на за-
качките на клоуните,
споделяха вълнението
си от дресурата на
различните животни.
Някои от тях като
кучета, пони, гълъби
им бяха добре позна-
ти. Но други - змии,
игуани, саванния ва-
ран, ги смаяха със
своята екзотичност.
А и неделният ден бе
слънчев и топъл и то-
ва направи времето,
прекарано под цикро-
вия купол, още по-
приятно. Доволен
съм, че видях усмивки

по угрижените лица
на възрастните, до-
волен съм най-вече, че
доставих радост на
децата. Вчера разда-
вахме с Дядо Коледа
подаръци в детската
градина и малчугани-
те не спираха да раз-
казват колко им е ха-
ресало представле-
нието и питаха кога
пак ще има цирк", спо-
деля Викторов.

Драгичево има нуж-
да и от светлина, от
усмивки. От малко
спокойствие. На 21-ви
декември местните
хора ще могат да се
насладят на пред-
ставлението на

театрално студио
"Чекмедже".

А за питомците на
местното училище
има още една празнич-
на изненада. Повреде-
ният от буря през ав-
густ покрив на школ-
ския салон ще е ремон-
тиран до Коледа и
учениците ще могат
да влязат в него.

Дните ни особено
сега, с режима на вода-
та са трудни, затова
всяка изява, която но-
си радост, е добре
дошла, затова пола-
гам усилия и работя
именно в името на те-
зи усмивки, споделя
кметът на Драгичево.

Кандидатстването по основните
схеми тръгва електронно
Силвия ГРИГОРОВА

За Кампания 2020
кандидатстването
по основните схеми и
мерки от директните
плащания ще става
електронно. Това ин-
формира изпълнител-
ният директор на
Държавен фонд "Земе-
делие" Васил Грудев.
Той подчерта, че в мо-
мента ДФ "Земеде-
лие" усилено работи в
посока дигитализация
на процесите, които
администрира. "Тази
цел, която съм си пос-
тавил ще стане факт
в обозримо бъдеще - в
следващите няколко
месеца. Тя е в синхрон
с приоритетите на
българското прави-
телство и в отговор

на желанието на ЕС за
цифровизация на сел-
ското стопанство за
модернизация, прециз-
ност и по-висока кон-
курентост на отра-
съла", обясни Васил
Грудев. По думите му
изпълнението на та-
зи задача ще доведе
до намаляване на ад-
министративната
тежест, ще облекчи
работата и задълже-
нията на всички наши
бенефициенти.

Постигането на
част от набелязани-
те цели включва и
разширяване на въз-
можностите на Сис-
темата за електрон-
ни услуги (СЕУ), създа-
дена от Държавен
фонд "Земеделие". В

момента в разработе-
ната индивидуална за
всеки кандидат среда
могат да се визуали-
зират електронни до-
кументи, уведомлени-
я и географски данни.
В публичната част на
Системата са налич-
ни регистри и справ-
ки, нормативни доку-
менти, калкулатори,
както и специализира-
на географска карта,
каза изпълнителният
директор на ДФ"Земе-
делие". "Предвиждаме
и обучение за работа
в СЕУ за всички заин-
тересовани страни, с
цел запознаване с про-
цесите по очертаване
на парцелите и зареж-
дане на данните", зая-
ви още той.

на сграда и два филиа-
ла. В момента има 9
групи, в които се от-
глеждат, възпитават
и обучават близо 250
деца на възраст от 2
до 7 години.
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Те обвиняват институциите в безхаберие и некомпетентност

Любомира ПЕЛОВА
Отворено писмо до

премиера Бойко Бори-
сов, с прикачени към
него документи, вхо-
дират в Министерски
съвет перничани. Но-
вината съобщи Каме-
лия Радева, която е
представител на
гражданите. В про-
дължение на няколко
дни писмото беше на
разположение на пер-
ничани в социалната
чрежа, за да се предло-
жат и добавят всич-
ки адекватни за си-
туацията предложе-
ния.

Писмото получи ог-
ромна подкрепа и бук-
вално за часове беше
споделено десетки пъ-
ти. В него се казва:
"Като Ви благодарим
за достигналата до
нас чрез медиите Ва-
ша съпричастност за
преодоляването на ху-
манитарната криза,

свързана с язовир
"Студена" и рязко на-
маляващото водопо-
даване от "Водоснабд-
яване и канализация"
ООД Перник за 129
624 души население,
ползващо водоснабди-
телни услуги, изказва-
ме своята категорич-
на позиция по повод
помрачаването на
настъпващите най-
светли празници за
всички - Рождество
Христово и Нова го-
дина:

Причина за случва-
щото се в област
Перник е некомпетен-
тността на държав-
ната администрация
и в частност на Ми-
нистерството на ре-
гионалното развитие
и благоустройство-
то, Министерството
на околната среда и
водите, Басейнова ди-
рекция - Благоевград и
Областната админис-

трация Перник. Орга-
нът на местната ад-
министрация в лице-
то на доскорошния
кмет Вяра Церовска и
управителят на "Во-
доснабдяване и кана-
лизация" ООД - Пер-
ник, също имат своя
"принос" в довеждане-
то на областния цен-
тър до безпрецеден-
тна криза, причинена
изцяло от човешки
фактор и неговата
управленска безотго-
ворност и немощ.

Това, което споме-
натите по-горе адми-
нистрации правят от
един месец, е да омало-
важават собствения
си принос в причин-
яването на кризата,
да размиват отговор-
ността си и да избег-
нат негативните пос-
ледици.

От изнесената ин-
формация до тук вече
е видно колко пъти
гражданите на Пер-
ник са лъгани по се-
гашните конкретни
проблеми. Няма никак-
во доверие в инсти-
туциите и това е по-
вече от обяснимо.
Имаме горчив опит и
с последствията от
земетресението през
2012 година."

След обстойно по-
редно обяснение на
ситуацията и пове-
дението на ръковод-
ни фактори, в писмо-

то са обособени и
представени няколко
основни искания.

Те са:
Да бъдат редуцира-

ни сметките за вода
на гражданите до
обичайните сметки,
получавани от дома-
кинствата още от
летните месеци,
предвид зачестилите
спирания на водата
от тогава. Да не се
заплаща ползваната
вода като питейна,
предвид негодността
й за пиене в момента;

Да бъдат обсъдени
и въведени компенса-
торни механизми за
гражданите на град
Перник и съседните
засегнати населени
места под формата
на данъчни облекче-
ния;

Да бъдат допусна-
ти външни експерти
в комисии и структу-
ри към държавната
администрация, съз-
дадени с цел справяне
с кризата, номинира-
ни и подкрепени от
пернишката общес-
твеност;

Да се спре всякакво
водоподаване от язо-
вир "Студена" към
промишлени пред-
приятия;

Приоритетно да
бъдат осигурени
средствата за реали-
зация на проекта за
обновяване водния

Безкомпромисно
за водната криза!

Надолу по вери-
гата също чакат

някой да се разпореди за нещо", каза той.
И поясни, че безстопанственост има и

когато не е упражнен достатъчно контрол,
именно това ще се разследва от специали-
зираната прокуратура.

"На първо място трябва да образуват до-
съдебни производства и след това експер-
тизите ще докажат всички нарушения. В
Закона за водите е разпоредено както за
директора на Басейнова дирекция, така и
за шефа на ВиК, за общинските съвети съ-
що има разписано каква е отговорността,
както и за областния управител и на края -
за кмета", обясни прокурорът.

Според него това са хората, които на
практика не са свършили нищо.

БЧК започна раздаването
на помощите в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
БЧК стартира раздаването на  храни-

телни продукти от първа необходимост в
Перник, които са осигурени по Опера-
тивната програма за храни и/или основ-
но материално подпомагане.

Директорът на областното ръководс-
тво на Червения кръст Наташа Минева
поясни, че тази година раздаването на
хранителните продукти в областта за-
почна първо от по-малките общини. Това
се е наложило, тъй като настъпва зима-
та, която понякога поставя на изпитание
не само доброволците от Българския
червен кръст, но и хората в отдалечени-
те села, каквито са в община Трън, при
пътуването до града.

"Всички знаят от нашата област, че
най-тежката зимна обстановка е обикно-
вено в Трън, където има 52 села, до кои-
то трябва да достигнат помощите. Зато-
ва започнахме раздаването на продук-
тите там. Радващото е, че успяхме да
раздадем помощите почти във всички
села. В Трън също имаме до момента
голям процент от раздадените помощи,
благодарение на съдействието, което ни
оказва общинската управа. В Радомир
организацията е много добра и вече
всички села получиха помощите. Пове-
че от една трета от правоимащите от
град Радомир също вече са си получили
полагащите им се продукти. Смятам, че
тази година много по-бързо ще стане
раздаването на продуктите", заяви Ми-
нева.

Тя подчерта, че неоценима помощ при
раздаването на продуктите са оказали
кметовете на населените места. Бързо
са раздадени продуктите в кварталите
"Църква" и "Калкас" и в селата Мещица
и Черна гора.

Много добра организация е създаде-
на и в Батановци, Драгичево и Дивотино.
Наташа Минева допълни, че имащите
право на помощи ще могат да си ги по-
лучат в работни дни, с изключение на 31
декември.

Пунктът в Перник ще бъде отворен от
10 до 16 часа до 17 януари. В кв. "Цър-
ква" от 12 до 16 часа до 10 януари

В останалите общини в областта разда-
ването ще продължи: в Радомир до
23.12.2019 г; в Земен до 27.12.2019 г; в
Трън до 30.12.2019 г; в Брезник до
30.12.2019 г и в Ковачевци до 30.12.2019 г.

Всички правоимащи ще получат по
24,570 кг от 16 вида хранителни продук-
ти: пшенично брашно - 2 кг; ориз - 1 кг;
спагети - 1 кг; лютеница - 0,500 кг; зе-
лен фасул консерва - 2,400 кг; домати
белени - 1,600 кг; грах зелен - 1,600 кг;
гювеч консерва - 1,600 кг; конфитюр -
0,500 кг; говеждо в собствен сос кон-
серва - 0,300 кг; говежди кюфтета в бял
сос консерва - 0,600 кг; пиле фрикасе
консерва - 0,300 кг; консерва риба -
0,170 кг; зрял фасул - 3 кг; леща - 4 кг;
олио - 4 литра.

от страница 1

Голям коледен базар в хотел “Струма”
Светла ЙОРДАНОВА

Голям празничен Ко-
леден базар събра
много перничани в хо-
тел "Струма" в недел-
ния ден. Изящни би-
жута, дизайнерски
дрехи, детски стоки,

ръчно изработени су-
венири, декорации за
дома можеха да избе-
рат хората, дошли да
видят изобилието от
коледни подаръци. На
базара бяха изложени
и книгите на извес-

тната пернишка писа-
телка Здравка Евти-
мова.

Свои произведения
пред перничани пред-
ставиха много органи-
зации и частни лица.
Райна Косовска пред-
ложи авторски облек-
ла. Милена Иванова
присъства с колекция

от ръчно изработени
бижута. Фирма "Ме-
линдас" на перничан-
ката Мелинда уча-
ства с ръчно рисува-
ни дрехи. А от Съюза
на инвалидите в Бъл-
гария бяха направили
ръчно изработени су-
венири.

За най- малките по-

сетители Снежанка
чете приказки, а Дядо
коледа раздаде пода-
ръци.

Базарът целеше да
бъдат събрани средс-
тва за каузата на
Фондация "Искам бе-
бе", за подкрепа на се-
мействата с репро-
дуктивни проблеми.

цикъл на общините
Перник и Радомир;

Да се осигурят обе-
щаните аварийни еки-
пи от други ВиК опе-
ратори, както и да се
обезпечи "ВиК" ООД-
Перник с допълнител-
ни и с доказали профе-
сионалните си качес-
тва експерти;

Да се осигури при-
съединяването на ал-
тернативни източни-
ци на захранване на
обшина Перник с вода,
за времето на липса
на достатъчен водеч
запас в язовир "Сту-
дена"

Да се инициират
нормативни промени
във ВиК сектора, кои-
то да гарантират
координацията между
администрациите, по-
добряването на ефе-
ктивността и да за-
щитават данъкоп-
латците, явяващи се
потребители на пре-
доставяната общес-
твена услуга;

По повод постанов-
ленията на Окръжна и
Районна прокуратура
- Перник до Специали-
зираната прокурату-
ра, министрите Нено
Димов и Петя Аврамо-
ва, както и замес-
тник-министър Нико-
лай Нанков да бъдат
отстранени от пос-
товете си, за да сме
сигурни, че не влияят
на разследването."
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Êàêâà â äåéñòâèòåëíîñò å èñòèíñêàòà öåë íà ñäðóæåíèå "Äèøàé Ïåðíèê"?
Тече активна дезинформационна кампания срещу “Топлофикация”

В социалната мрежа
сдружение "Дишай,
Перник"  се представя
като сдружение на
граждани, които са
припознали себе си в
борбата за по-чист
въздух в града.

Възниква резонно
въпросът - действи-
телно ли въпросното
сдружение със своите
изявления и действия
допринася за отстоя-
ването на декларира-
ната от него цел- опа-
зване на околната сре-
да и по-специално чис-
тотата на атмосфер-
ния въздух. Не се ли
опитва то съзнател-
но да манипулира
страховете на хора-
та, разчитайки на
тяхната неосведоме-
ност по някои тясно
екологични проблеми.
Не се ли стреми сдру-
жението активно да
се противопоставя
на инвестиционни
предложения, които
са ориентирани име-
нно към подобряване
на екологичната об-
становка в Перник и
подобряването на ка-
чеството на атмос-
ферния въздух в гра-
да.

Поводите за тези
разсъждения се поя-
виха особено през та-
зи година. Един от те-
зи поводи е активна-
та дезинформационна
кампания, която про-
вежда напоследък
сдружението на стра-
ницата на сайта си
във връзка с  инвес-
тиционното намере-
ние на "Топлофикация
Перник" за замества-
не на част от основ-
ното гориво-въглища,
с биогориво - биомаса,
без промяна на капа-
цитета  и техноло-
гията на инсталация-
та.

Биомасата,  като
природен продукт,
подлежи на непрекъс-
нато природно въз-

становяване и затова
тя се причислява към
т.н. "Възобновяеми
енергийни източни-
ци" /ВЕИ/. Използване-
то на биомасата за
енергийни цели не за-
мърсява околната
среда и затова тя се
счита за източник на
екологично чиста или
"зелена енергия".

Биомасата реално
представлява продук-
ти, състоящи се от
растителни материа-
ли от селското и гор-
ското стопанство,
растителни остатъ-
ци от хранителната
промишленост, корк и
дървесни остатъци.

С реализирането на
инвестиционното на-
мерение на "Топлофи-
кация Перник"  ще бъ-
дат постигнати
няколко важни цели:

- осигуряване на ал-
тернативни горива
за производство на
енергия с добри тех-
нологични показате-
ли;

- намаляване на из-
ползваните количес-
тва полезни изкопае-
ми горива, използвани
за производство на
енергия, с оглед наме-
ренията на ЕС да огра-
ничи максимално пол-
зването на въглища
като гориво;

- ограничаване на
емисиите от парнико-
ви газове в резултат
от редуциране на из-
ползваните количес-
тва изкопаеми гори-
ва;

- ще съдейства  за
изпълнение на целите,
заложени в Национал-
ния план за действие
за енергията от въ-
зобновяеми енергий-
ни източници;

- ще допринесе за
постигане на целите
на Директива 2009/
28/ЕО на Европейския
парламент и на Съве-
та от 23 април 2009
година за насърчаване

използването на ене-
ргия от възобновяе-
ми източници:

- ще помогне за ди-
версификация на ене-
ргийните доставки;

- ще допринесе за из-
пълнение на целите
заложени в Закона за
възобновяемите и ал-
тернативни енергий-
ни източници и био-
горивата;

- ще допринесе за из-
пълнение на Национал-
ната дългосрочна
програма за насърча-
ване на използването
на биомасата за пе-
риода 2008-2020 г.,
приета с Решение на
Министерския съвет
№ 388 от 20.06.2008
г.

-  ще съдейства за
постигане на целите
на Програмата за по-
добряване на качес-
твото на атмосфер-
ния въздух на община
Перник 2017-2021 г.

Именно в Програма-
та на Община Перник
е заложено на страни-
ца 103 стимулиране
на гражданите, които
се отопляват на
твърди горива да пре-
минат или на приро-
ден газ, пелети от
биомаса или да се
включат към топлоп-
реносната мрежа на
"Топлофикация Пер-
ник" АД. Нека припом-
ним, че при обществе-
ното обсъждане на
тази програма от
видни национални ек-
оексперти, тяхното
заключение бе, че ос-
новният източник на
замърсяването на
въздуха в Перник е би-
товото отопление.

На това обсъждане
присъстваха и акти-
висти от сдружение
"Дишай Перник".Те са
запознати с тази
програма и подкрепят
инициативите в нея
за подобряване на ка-
чеството на атмос-
ферния въздух в Пер-

ник. Програмата е
съгласувана с РИОСВ
и МОСВ. Питам се- как
тези активисти ще
обяснят убедително
на гражданите на Пер-
ник, че да се използва
за гориво биомаса в
домашните печки и
котлета, без каквото
и да е пречистване и
при ниски температу-
ри е екологосъобразна
мярка, докато в ин-
сталациите на ТЕЦ
"Република",  при тем-
ператури над 1000
градуса и при пълно
очистване на газови-
те емисии от фини
прахови частици, се-
рен диоксид и др. е
проблем за перничани.

Мисля, че дори за хо-
рата с нулева експер-
тиза по въпроса е
очевидно, че употре-
бата на биомаса води
до намаляване на об-
щите количества еми-
тирани замърсители
в атмосферния въз-
дух. Тогава, възниква
въпросът- ЗАЩО и в
ЧИЙ интерес е да се
пречи на инвести-
ционно предложение,
което е в интерес на
всички граждани на
Перник. Звучи меко ка-
зано нелогично, че ак-
тивистите на сдру-
жение "Дишай Перник"
, които твърдят, че
са радетели за чиста
околна среда, същев-
ременно не само пре-
чат за постигането
на тези цел, но и съз-
нателно манипулират
гражданите на Пер-
ник чрез дезинформа-
ция. И което е още по-
неприемливо-  прис-
вояват си правото на
защитник на техните
интереси.

В интервю на Гали-
на Гергинова акти-
вист на сдружението
пред  "ДЕНЯТ с В.Дрем-
джиев" , на 6.12.19, по
TV+  тя изрази зат-
рогваща загриженост
към високото ниво на
фини прахови части-
ци във въздуха на
град Перник. В също-
то време, в последни-
те няколко дни, в кои-
то ИАОС алармираше
за превишаването на
фините прахови час-
тици във въздуха в
няколко града, Перник
не беше сред тях?…

Именно заменянето
на част от кафявите
въглища с биомаса ще
доведе до значително
намаляване на емисии-
те от SO2 и прах. По-
ради практическото
им отсъствие в био-
масата, се очаква зна-
чително намаление на
концентрациите на
серни оксиди и облек-
чаване на дейността

на сероочистващата
инсталация и еле-
ктрофилтрите.

В цитираното ин-
тервю Галина Герги-
нова изнася открове-
но неверни и злонаме-
рени твърдения и за
проблема с шламохра-
нилището на "Топло-
фикация Перник" .

В интервюто си
Гергинова каза: "В мо-
мента ТЕЦ Перник  се
обслужва от едно
шламохранилище кое-
то е с изтекъл срок,
което трябва да бъде
рекултивирано, не
трябва да бъде изпол-
звано".

Галина Гергинова
"забрави" да спомене ,
че за изграждането на
ново, екологосъобраз-
но,  депо има влязло в
сила решение по пре-
ценка на РИОСВ Пер-
ник, заради прилагана-
та съвременна техно-
логия, която е призна-
та като такава и от
ИАОС при МОСВ. Въп-
реки всичко, това де-
по не може да бъде
реализирано еди-
нствено поради фак-
та, че въпросната г-
жа Гергинова, като
председател на сдру-
жение "Съседите ис-
каме законност", вече
втора година обжалва
Решението на коми-
сията за земеделски-
те земи към Минис-
терството на земеде-
лието храните и гори-

те, с което се про-
меня статута на зе-
мите, предвидени за
изграждане на новото
депо.

С тези свои дей-
ствия, на практика,
активистката на
сдружение "Дишай
Перник" прави невъз-
можно изработване-
то на подробен ус-
тройствен план и
възпрепятства из-
граждането на ново-
то депо. Проява на ли-
цемерие и демагогия е
да твърдиш в интер-

вюто, че не желаеш
закриването на "Топ-
лофикация Перник".
Същевременно да пре-
чиш да се реализират
инвестиции за десет-
ки милиони лева, свър-
зани с екологосъоб-
разното управление
на отпадъците, като
същевременно обвин-
яваш инвеститора,
че използва депо с из-
текъл срок на експлоа-
тация.

Естествено забав-
янето на рекултива-
цията на съществу-
ващото депо не е в
интерес на граждани-
те на град Перник и
не допринася за по-
добряването на качес-
твото на въздуха в
града. Но е повече от
очевидно кой носи ви-
на за това.

"В същото интервю
Галина Гергинова
твърди , че въпросно-
то депо ще унищожи
близо 600 декара пло-
дородна зeмеделска
земя. Това е поредна-
та дезинформация на
аудиторията на пре-
даването, но самата
Гергинова би трябва-
ло да знае, че сегаш-
ният сгуроотвал "7-
ми септември" не е из-
граден върху плодо-
родна земеделска
земя, а е изграден на
мястото на бившия
открит рудник "Ку-
циян".

Същото се отнася

и за терена, който е
определен за новото
депо за индустриални
отпадъци на "Топло-
фикация Перник".
Триста декара са раз-
положени върху те-
рен за рекултивация
на закритото депо
"Кудин дол", а остана-
лата част са терени,
на които са заровени
огромни количества
отпадъци от мета-
лургичната и минна
промишленост от 50-
те години. Тези тере-
ни не само не са плодо-

родни земеделски зе-
ми, а са източник на
сегашни и бъдещи еко-
логични щети за гра-
да.

За да се убеди човек
в това не е необходи-
мо да ходи на терен
(което явно не е нап-
равила Галина Герги-
нова), а само да влезе
в приложението на
GoogleEarth.

Излиза, че, според
така наречените "еко-
защитници",  алтер-
натива няма. Трябва
да се запази досегаш-
ното положение- "Топ-
лофикация Перник" да
не  построи ново депо
за отпадъци и да не се
замени използването
на въглища с  биомаса
в ТЕЦ "Република".
Тоест, според радете-
лите за чиста околна
среда- трябва да про-
дължават да се из-
гарят само въглища и
да се депонира на депо
с изтекъл срок на ек-
сплоатация. Или - да
се затвори "Топлофи-
кация Перник" и над
20 000 битови  абона-
ти, детски градини,
училища, здравни за-
ведения, търговски
обекти,  администра-
тивни сгради и други
да се спасяват както
намерят за добре.

Очевидно е, че дей-
ствията на активис-
тите на Сдружение
"Дишай Перник"
водят до тези резул-

тати, което ще из-
прави Перник пред ис-
тинска екологична ка-
тастрофа.

След  всичко казано
до тук да се демонс-
трира като заслуга
фактът, че са акти-
вирани 500 граждани
на града да внесат
възражение пред ком-
петентните инсти-
туции, е откровена
наглост или………?

Инж. Любомир Спа-Инж. Любомир Спа-Инж. Любомир Спа-Инж. Любомир Спа-Инж. Любомир Спа-
совсовсовсовсов

директор на "Топло-директор на "Топло-директор на "Топло-директор на "Топло-директор на "Топло-
фикация Перник" АДфикация Перник" АДфикация Перник" АДфикация Перник" АДфикация Перник" АД



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

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

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

ПРОДАВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Вторник, 17 декември 2019 г., брой 240 /6829/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

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

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

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

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

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

*
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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 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
Давам под наем апартамент

54 м2, кв. Изток, ТЕЦ, тухла,
дългосрочно. Тел.: 0898 631 350

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.
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Докторе, сменете цвета на очите ми
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За да промените оттенъка на
очите си, можете да носите цвет-
ни лещи ... или да го промените
за постоянно. Това се нарича
естетическа кератопигментация
(промяна на цвета на роговица-
та). Или, по-просто, очна опера-
ция. Операция, която среща все
повече последователи, въпреки
че носи риск.

Цветът на очите идва от коли-
чеството пигменти (меланин)
върху ириса, и отразяването на
светлината върху тях.

"Ако имаме малко пигменти,
имаме сини очи. Още малко и те
стават зелени. А ако имаме мно-
го, имаме кафяви очи“, обобща-
ва проф. Филип Дени, ръково-
дител на офталмологията в бол-
ницата Croix-Rousse в Лион и
президент на Френското общес-
тво на глаукомата.

За да промените цвета на очите
си, съществуват три метода. Два
са свързани върху третиране на
ириса: лазерната депигментация
и поставянето на импланти в цве-
тен силикон (изкуствен ирис).

"Тези два метода трябва да бъ-
дат напълно забранени, защото
можем да ослепеем!"- предуп-
реждава проф. Дени.

Третата и най-безопасна техни-
ка се нарича кератопигментация
във формата на пръстен. Става
дума за оцветяване на рогови-
цата - "илюминацията" на окото.
Инжектираният цвят камуфлира
ириса, без да го докосва.

Тази техника дължим на френ-
ския лекар Франси Ферари -
възпитаник на Медицинския фа-
култет в Страсбург и универси-
тетската клиника Тюбинген, Гер-
мания, специализиран в реф-
ракционна хирургия и катаракта
от 1994 г. Идеята за промяна на
цвета на очите идва при него
през 2011 г., по време на онлайн
дискусия с колеги офталмолози.

„Обсъждаха опасността изпол-
зването на лазерна депигмента-
ция и имплантите. Тогава смя-
тах, че е жалко, че не съществу-
ва по-безопасно решение. И си
помислих за техниката на оцве-
тяване на роговицата. Чрез фем-

тосекундния лазер (същият като
при операцията на късоглед-
ството в повечето случаи) съз-
давам кръгъл тунел в роговица-
та, в който инжектирам багрило
с шпатула с пяна".

Той оперира първия си па-
циент през 2013 г. Пациентката с
кафяви очи излиза от кабинета
със зелени. Славата му се разна-
ся бързо. От Маями, Ню Йорк
или Сидни идват при него да си
направят операция.

На въпрос на Пари мач кои са
хората, които искат да променят
цвета на очите си, д-р Ферари
казва, че това почти винаги са
хора, които имат кафяви очи.

"Те имат избор между 7 цвята.
Най-популярният цвят е синя ри-
виера, който представлява почти
50% от търсенето. Всички резул-
тати могат да изглеждат повече
или по-малко естествени, в зави-
симост от плътността. Колкото
по-малко цвят сложа, толкова
по-естествено изглежда той. И
обратното ... Но има хора, които
приемат изкуствената страна или
дори търсят точно нея. Оцветите-
лите, които са одобрени за упот-
реба в роговицата, са произве-
дени във Франция. Суровината и
разредителят са органични. Те
могат да бъдат усвоени във вре-
мето и в такъв случай е възмож-
но повторение на процедурата.

Следващият въпрос на списа-
нието е защо е толкова висока
цената - 7 200 евро?

Въпреки факта, че е възможно
най-безопасна, техниката ми е
средно конкурентна, дори и по-
евтина. Имплантите струват 10
000 долара! Цената се оправда-
ва с необходимите инвестиции,
използването на специфични
багрила, 20% ДДС, който не се
прилага за други очни опера-
ции. И накрая, изследванията.
Ние разработваме други цвето-
ве, опитваме се да подобрим ла-
зерите за още по-естествено
изобразяване, което да напомня

набраздения аспект на ириса ...
По отношение на съмненията,

споделяни от някои от колегите
му, д-р Ферари казва, че отнача-
ло се смятало, че е глупаво да
се пипа здраво око.

 "Но ако можем да оперираме
нос, уста и гърди, защо да не
можем око? Освен това е по-
важно, че хората са доволни и
че няма усложнения ... По отно-
шение на нощното виждане, да,
на теория може да има диском-
форт. Но никой от пациентите ми
не се е оплакал от това.

На въпрос дали интервенцията
е напълно безопасна, отговорът
е, че е безболезнена, благодаре-
ние на анестетичните капки за
очи. Процедурата продължава
четиридесет и пет минути. Зени-
цата е „скрита“ зад неоцветената
част на роговицата и, „продъл-
жава да функционира перфек-
тно“, казва д-р Ферари. В 30% от
случаите пациентът може да из-
пита временна сухота и виене на
свят, но нищо по-сериозно.

Някои от колегите му обаче го-
ворят за сиви зони. „Техниката
на д-р Ферари е най-малко инва-
зивната от всички. Пигментите
изглежда се понасят добре и
към днешна дата няма алергия,
казва проф. Дени.

Разбира се, все още може да
бъдат задавани въпроси.

Професорът припомня необра-
тимия характер на операцията:
„В крайна сметка винаги ще се
запази цветът".

От медицинска гледна точка,
проф. Дени се опасява от зат-
руднения впоследствие при из-
следване или операция на ката-
рактата на очите.

Той също има въпроси по от-
ношение за нощното виждане.
„Прозрачността на роговицата
осигурява на окото цялата свет-
лина. Тогава можем да предпо-
ложим, че тя не получава цяло-
то необходимо количество в
тъмнината ... "

Въпреки че можете да намери-
те зелени и жълти ябълки в ма-
газините, червените обикновено
са най-търсени.

Въпреки че можете да намери-
те зелени и жълти ябълки в ма-
газините, червените обикновено
са най-търсени. Но, както из-
глежда, червените ябълки ве-
роятно ще изчезнат от пазара
скоро, съобщава Би Би Си, а за
това са виновни климатичните
промени.

Цветът на ябълката идва от ни-

вата на експресия на определе-
ни гени в кората й, установиха
учените. Дейвид Кейни, изсле-
довател на растения и храни в
Нова Зеландия, обясни, че на-
бор от ензими работи заедно за
превръщането на определени
молекули в пигменти, наречени
антоцианини. Нивата на тези ен-
зими контролират протеина,
който регулира експресионния
ген - наречен MYB10, така че
колкото повече MYB10 има, тол-
кова по-червена е кората.

За да се получи напълно чер-
вена ябълка, температурите
трябва да останат ниски. Защото
ако се повишат над 40 градуса
по Целзий, нивата на MYB10 и
антоцианин падат. С повишава-
нето на температурата е по-труд-
но да се добие червена ябълка,
установяват фермерите.

Вече има все по-малко и по-
малко видове, а често на пазара
се използват добавки, за да
придадат на ябълките изкуствен
цвят.

Червените ябълки изчезват заради климатичните промени
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Салатата поскъпна седмица преди празниците
Салатата поскъпна седмица преди празниците. Това показват дан-

ните на Министерството на земеделието, храните и горите.
С между 3-4 на сто се увеличават цените на оранжерийни дома-

ти, чушки и картофи на тържищата в страната за седмица.
Спрямо година по-рано обаче плащаме по-малко за килограм кар-

тофи – с близо 9 на сто, но доматите ни излизат с 15,7 на сто по-
скъпо, а ябълките – с 8,6 на сто.

Картофите идват основно от България, Румъния, Франция, Гер-
мания и Гърция.

На борсите в страната се продават както български домати, така и
гръцки, турски, полски и македонски.

Цените им се движат между 1,05 лв./кг до 3 лв./кг, като търговци-
те казват, че цените вървят нагоре последните дни.

Повишение има и при краставиците. Нефолираните се движат меж-
ду 1 и 2 лв./кг, а за фолираните, които са от България и Гърция – по
1,80 лв./кг.

Поскъпва зеленият и червеният пипер, както и тиквички и пат-
ладжани, чийто сезон отминава.

Лимони от Турция, Гърция, ЮАР и Аржентина може да се наме-
рят на борсите в София, цената им е между 1,20 и 2 лв. за килограм
на едро.

Цената на ябълките пък започва от 42 стотинки за килограми  и
стига до 1,50 лв. за килограм.

Неприятна изненада чака туристите в Турция
Въвеждането на данък за престой в турски хотели ще бъде неп-

риятна изненада за туристи, които вече са предплатили почивките
си за Турция за 2020 г.

Това заяви ръководителят на Федерацията на турските хотелие-
ри Осман Айък, цитиран от ТАСС.

Той посочи, че събирането на данъка от туристи, които вече са
платили почивките си, може да бъде проблемно за туроператори-
те.

Гостите ни са платили за почивки за 2020 г. още преди решение-
то за въвеждането на данъците за престой в хотели. Това ще се
превърне в истинска неприятна изненада за тях. По закон ще трябва
да налагаме този данък на клиентите ни, посочи Айък.

На 7 декември в турския Държавен вестник ("Ресми газете") бе
публикуван законът, подписан от президента Реджеп Тайип Ердо-
ган. Законът съдържа положение за въвеждане на допълнителен
данък от 2 процента за престой в хотели на територията на страна-
та.

Първоначално - от 1 април до края на 2020 г., данъкът ще бъде в
размер на един процент. Хотелиерите ще трябва да го маркират в
сметките на клиентите за престоя им в хотел.

Президентът има правомощия с указ да го намали наполовина
или да го увеличи двойно.

Данъкът ще бъде налаган за престой в хотели, мотели, апарта-
менти, къщи за гости и къмпинги. Законът важи и за посещения в
развлекателни паркове, аквапаркове, ресторанти към хотели и др.

Данъкът няма да бъде налаган за престой в студентски общежи-
тия, пансиони и почивни станции за учащи.

Против новия данък се обявиха не само хотелиери, но и редица
турски поли-
тици, главно
п р е д с т а в и -
тели на опо-
зиционната
Народноре-
публиканска
партия.

Инициатор
за въвежда-
нето на да-
нъка е уп-
равляваща-
та Партия на
справедли-
востта и раз-
в и т и е т о
(ПСР) на Ер-
доган.

Нови правила за данъчните декларации
Нови правила, които

ще облекчат гражда-
ните ще влязат в сила
от март догодина.

Едно от тях пред-
вижда, ако подавате
онлайн декларация за
доходите от 2019 г.,
данните за получени-
те суми от работодате-
ля вече автоматично
ще бъдат попълнени.

Така например, ако
човек е получил през
тази година само зап-

лата по трудов договор, хонорари и доходи по граждански дого-
вори, цялата му данъчна декларация ще бъде автоматично попъл-
нена.

Той само ще трябва да потвърди данните и да я изпрати онлайн
на НАП. Не така стоят нещата, ако трябва да декларирате и доходи
от наем.

Тогава подателят трябва сам да попълни данните в декларация-
та, дори да я подава онлайн.

Работниците обаче вече нямат нужда да взимат бележки за полу-
чени доходи от всички фирми, в които са работили през годината.

Дори да подават годишната си данъчна декларация на хартия ве-
че не е необходимо да прилагат бележките от работодателите.

Хората сами ще попълват в данъчната си декларация и облекче-
нията, които искат да ползват - например за деца, за изплащане на
ипотека за единствено жилище на млади семейства, за дарения и
т.н.

Данни за получени награди от търговски вериги няма да се по-
пълват в данъчните декларации, тъй като дължимият налог вече се
събира авансово при даването на наградата.

Облекчената система за подаване на годишните данъчни декла-
рации за доходите ще стартира от началото на месец март. Причи-
ната за това е, че до края на февруари е срокът, в който фирмите
трябва да подадат на НАП данни за изплатените от тях доходи на
граждани.

След като фирмите подадат информацията за изплатените дохо-
ди, тя автоматично ще се зарежда в данъчните декларации на хо-
рата при онлайн подаването им.

За да пусне декларацията си по интернет, е необходимо човек да
има персонален идентификационен код (ПИК), който се взима без-
платно от офис на НАП.

Хората, които предпочитат още в началото на 2020 г. да подадат
данъчната си декларация, ще трябва сами да попълват данните за
получени заплати и суми по граждански договори.

Същото важи и за хората, които ще подадат хартиени формуляри.
Кампанията за подаване на годишните данъчни декларации стар-
тира от 10 януари.

Хората, които подадат годишните си данъчни декларации онлайн
до 31 март 2020 г., ползват отстъпка от 5% от данъка за довнасяне,
но не повече от 500 лв.

За целта те трябва да нямат подлежащи на принудително изпъл-
нение публични задължения към момента на подаване на деклара-
цията.

Така и хората, които искат данните за доходите им автоматично
да бъдат попълнени във формулярите, ще могат за ползват отстъп-
ката от 5% - те ще трябва да подадат декларация за доходите си от
началото до края на месец март 2020 г.

ЕС въвежда „въглероден данък” върху целия внос
Лидерите на ЕС се съгласиха на срещата на върха да защитят ев-

ропейския бизнес, който преминава към възобновяема енергия, ка-
то въведат „данък въглерод” върху вноса от по-малко регулирани
доставчици, заяви представител на Франция, цитиран от АФП.

Европейската комисия подготвя законодателство, за да заложи
своя план за растеж на „Зелената сделка” и цел до 2050 г. за въгле-
родно неутрална икономика.

Френският президентски представител заяви, че това ще включ-
ва механизъм за "данъчно облагане на чуждестранни продукти на
европейските граници, които не спазват същите правила за клима-
та като европейските фирми".

Лидерите на ЕС днес постигнаха споразумение да работят за пос-
тигане на нулеви нетни въглеродни емисии до 2050 година, но без
съгласието на гладната за въглища Полша.

Дипломати потвърдиха пред АФП, че Полша отказва да се съгла-
си с поставения срок, след като поиска да й бъде разрешено да
извърши промените до 2070 г.

"Ние постигнахме споразумение относно борбата с изменението
на климата. Много е важно, важно беше Европа да прояви силна
амбиция", заяви домакинът на срещата и председател на Съвета на
ЕС Шарл Мишел.

27-те лидери на ЕС одобриха заключенията по сделката след ин-
тензивен дебат, а Чешката република се съгласи да приеме плана,
след като стана ясно, че на някои членове на ЕС ще бъде разреше-
но да развиват ядрената си енергетика.
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Обменяйте активно информация. Това ще окаже
благоприятно въздействие върху личната сфера,
защото пред любимия, ще се появите не само ка-
то образован човек, но и мъдър. Възможен е скъп
подарък от приятел, без особена причина. Ако
днес решите сложен финансов проблем, това ще

ви донесе печалба в бъдеще.

Натрупаният енергиен потенциал, няма да ви
позволи, да се занимавате с малки и ненужни за-
дачи. Ще работите в голям мащаб, което ще до-
веде до просперитет. Спокойно реагирайте на
всичко, което ви казват в лицето. Днес дори в лю-
бовта, може да изглеждате равнодушни, но всъщ-

ност вие сте искрени и открити към любимия човек.

Натрупаният енергиен потенциал, няма да ви
позволи, да се занимавате с малки и ненужни зада-
чи. Ще работите в голям мащаб, което ще доведе
до просперитет. Спокойно реагирайте на всичко,
което ви казват в лицето. Днес дори в любовта,
може да изглеждате равнодушни, но всъщност

вие сте искрени и открити към любимия човек.

Трябва да преразгледате собствените си плано-
ве. Ако имате желание да коригирате нещо ради-
кално, тогава го направете. Творческите ви наме-
рения ще се осъществят, сякаш с магия. Докато
за финансовата страна, нищо приятно не може да
се каже. Уви, едва ли ще може да си върнете пари-

те, които сте инвестирали несполучливо.

Ще упражните строг контрол в трудовата и
финансовата сфера. В много отношения сте ра-
зочаровани, но половината от делата ще бъдат
продуктивни. Добър ден за отмора сред природа-
та, на вилата или на екскурзия в страната. В лю-
бовта, ще се нуждаете от самодисциплина и вяра,

това ще направи съюза ви по-хармоничен и силен.

Очакват ви творчески успехи, печалби от нео-
чаквана страна и печеливши връзки. Ако сте пла-
нирали ваканция, то тя ще премине повече от доб-
ре. Пътуването ще бъде незабравимо и поради то-
ва, че ще отидете заедно със стари приятели. За
нищо няма да съжалявате. По време на тази

почивка обаче ограничете прияма на месо и алкохол.

Може лесно да поискате увеличение на заплата-
та от шефа си. Дори не е нужно да обяснявате
причините и да се молите, за да постигнете цели-
те си. Във финансово отношение, ще ви е необхо-
дима строга икономия. Днес по-добре, не ходете в
магазина, за да спестите натрупаните сред-

ства. Въпреки че, битовите сметки не трябва да бавите.

Очаква ви незабравим ден, романтични срещи и
признания. Толкова много и наведнъж, че скромно
ще се усмихвате. Не пренебрегвайте почивката,
в противен случай след обяд, ще се почувствате
изтощени. Работете умно и отговорно! Вечерта
споделете своето любимо хоби или игра, със се-

мейството. Забавлявайте се с пълна пара!

Не трябва да отхвърляте всички мащабни съби-
тия и домакински проблеми. Ако всичко решите
бързо, няма да има съмнение -че те са останали в
миналото. Възможно е да ви бъде предложена нова
позиция. Ако сте морално готови за този ход на
съдбата, не демонстрирайте изненада и не се

червете пред шефовете.

Очаква ви стабилност във финансовата сфера.
Приходите ще надхвърлят значително разходите,
което ще ви позволи да харчите за големи и малки
покупки. Любовта - взаимна и страстна, ще ком-
пенсира негативното работно настроение. Ако не
слушате всекиго, сами ще успеете да решите

неотложните проблеми. Важното е да не губите самоконтрол.

Трябва да се задълбочите в тези задачи, които
са на първо място в дневния ви ред. Ако нещо не ви
безпокои, не му обръщайте внимание. Искрено се
радвайте на щастието и благоденствието на
другите, това ще донесе успех и на вас. Не забра-
вяйте, че всичко ново е добре забравено старо.

Следователно, всички нововъведения са добре дошли.

Очаква ви добър ден, по отношение на любовта.
Отношения, които са ви изглеждали краткотрай-
ни, ще се окажат много силни и искрени. Днес мо-
же свободно да се занимавате с всякакъв вид дей-
ности, но битовите проблеми отложете за друг
ден. Финансовото ви положение, ще се подобри до

вечерта, особено ако работите в Интернет.
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Êóï ìåäàëè ñïå÷åëèõà òåíèñèñòèòå îò  ÑÊÒÌ „Ìåòàëèê”
Две перничанки играха на финала на „Млади звезди”

Няма вариант България да не е
домакин по пътя към Евро 2020

В официално писмо до Българския
футболен съюз ръководството на Евро-
пейската футболна централа потвърди
готовността си да вземе всички необхо-
дими мерки, за да може националният
стадион „Васил Левски“ да бъде обо-
рудван със системата VAR за предстоя-
щите плейофи за Евро 2020.

Лично отговорникът за видео асистент
реферите към УЕФА Алесандро Ардуино
увери, че няма да има абсолютно ника-
къв проблем модерната технология да
бъде използвана за двубоя между Бъл-
гария и Унгария на 26 март и подчерта,
че въвеждането на VAR в баражите е от-
говорност на УЕФА.

Той също така категорично отхвърли въз-
можността полуфиналният сблъсък и еве-
нтуалният финал да не се играят на заяве-
ния за целта стадион „Васил Левски“.

Най-странните коледни
подаръци във Висшата лига
Клубовете от Висшата лига са изпълнени

с коледно настроение и започнаха да
предлагат коледни артикули, които да за-
радват най-верните фенове. Но запалян-
ковците, трудно могат да подарят тези не-
ща на хората, които обичат. Тези подаръци
ни карат да се замислим, дали английски-
те отбори не се опитват да вземат парите от
джобовете на феновете им. Английският
всекидневник “Sun” ни показва най-стран-
ните коледни артикули на отборите от ан-
глийския елит.

Арсенал – риза
Формата на “топчиите” не е убедителна и

феновете се нуждаят от развеселение. Не
сме сигурни, че риза за 40 паунда е реше-
нието на проблема. Както можете да пред-
положите тя е чисто червена, а в шарката
се повтарят емблемата на “артилеристите”
и лика на Дядо Коледа.

Борнемут – пуловер за двама
Нека продължим с облеклата. “Черешки-

те” предлагат общ пуловер за него и нея,
като на едната половина пише “Аз бях пос-
лушен”, а в другата “Аз бях непослушен”.
Декориран е със снежинки, а на средата е
поставена огромната емблема на клуба.
Този страхотен подарък ще ви струва 40
паунда.

Челси – гривна
По-рано този месец стана ясно, че лон-

дончани ще могат да купуват футболисти
през зимния трансферен прозорец. Ако
обичате да носите гривни от неръждаема
стомана, то Челси ви предлага гривна с
емблемата на клуба за сумата от 50 паун-
да. Така ще спонсорирате предстоящите
трансфери през януари.

Пореден сериозен
успех постигнаха със-
тезателите по тенис
на маса от спортен
клуб „Металик”. Шам-
пионка на индивидуал-
ното първенство ка-
детки до 15 г. на тур-
нира "Млади Звезди" е
Мартина Василева,
следвана от нейната
съотборничка Михае-
ла Стоянова в оспор-
ван финал завършил с
3:2 гейма, съобщават
от ТК "Металик". Ви-
цешампионка до 12 г.
при момичета е Нина
Николова след като
изгуби финала с 3:2
гейма от Жаклин Рай-
кова от „Дигеста –
София”. Бронзов ме-
дал до 12 г. при  мом-

СПОРТ: МОТОКРОС
5. ДАНИ МИТКОВ ЦАНКОВ – състезател на Мотоцик-

летен спортен клуб  „M6 YAMAHA RACING TEAM“, трен-
ьор: Мартин Тодоров

· I-во място на кръг от Европейски шампионат по моток-
рос – Кишинев, Молдова, конкуренция 42 състезатели в
ЕП

· I-во място на кръг от Европейски шампионат по моток-
рос – Букурещв, Румъния, конкуренция 42 състезатели в
ЕП

· II-ро място на кръг от Европейски шампионат по моток-
рос – Троян, България, конкуренция 42 състезатели в ЕП

· ХХ-то място на Европейски шампионат по мотокрос
YAMAHA CUP –Холандия, конкуренция 70 състезатели

· I-во място на кръг от Републиканския  шампионат по
мотокрос – Благоевград,  конкуренция 24 състезатели в
РП

· II-ро място на кръг от Републикански шампионат по
мотокрос – Поморие, конкуренция 24 състезатели в РП

· II-ро място на кръг от Републикански шампионат по
мотокрос – Левски, конкуренция 24 състезатели в РП

· II-ро място на кръг от Републикански шампионат по
мотокрос – Айтос, конкуренция 24 състезатели в РП

· I-во място на Международен турнир по мотокрос –
Крушевац, Сърбия

· III-то място на Международен турнир по мотокрос –
Трикала, Гърция

· I-во място в кръг от Традиционен мотокрос – Бобоше-
во

· II-ро място в отборна Купа „България Джуниър“
· Участник в Световния шампионат по мотокрос за деца

в Италия
СПОРТ: ТАЕКУОН-ДО WTF – олимпийска версия
6. ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛИЧКОВ - състе-

зател на ТК „Спартак”, гр. Перник, деца до 11 г., кат.
до 30 кг., Треньор: Трифон Трифонов, Класиране през
2019 г.

· IV - V-то място, спаринг на Балканско първенство до 11
г. - Самоков, конкуренция 12 състезатели в категорията

· III-то място на Държавно първенство, спаринг, клас „А“
до 11 г., конкуренция  9 състезатели в категорията

· I-во място на Международен турнир „6th Skopje Open“ ,
деца до 11 г., кат. 30 кг., конкуренция 5 състезатели

· I-во място на Международен турнир „Пловдив Оупън“,
клас „А“, деца до 11 год., кат. 30 кг., конкуренция 12 със-
тезатели

· II-ро място на Международен турнир 2nd „Condor
Open“, спаринг, клас „А“,, деца до 11 год., кат. до 30 кг.,
конкуренция 11 състезатели

· III-то място на Международен турнир 7th „Sofia Cup“,
спаринг, клас „А“,, деца до 11 год., кат. до30 кг., конку-
ренция 12 състезатели

· III-то място на Международен турнир 5th „Hereya Tro-
phy 2019“, спаринг, клас „А“,, деца до 11 год., кат. до30
кг., конкуренция 13 състезатели

· III-то място на Международен турнир 7th „Sofia Cup“,
спаринг, клас „А“,, деца до 11 год., кат. до30 кг., конку-
ренция 12 състезатели

· III-то място на Международен турнир „Pernik Leon
Open“, спаринг, клас „А“,, деца до 11 год., кат. до30 кг.,
конкуренция 9 състезатели

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ“ НА 2019 ГОДИНА ДО 14 ГОД.

/Следва/

четата спечели Бо-
рислав Митов. Добро
представяне и за Мар-
тин Георгиев които
успя да влезе в първи-
те 16 при кадетите
до 15 г. В отборната
надпревара до 12 г.
Нина Николова и Бо-
рислав Митов успяха
да вземат бронзови-
те медали. Страхотен
завършек на календар-
ната година за
СКТМ"Металик" и по-
вод за хубава равнос-
метка на техните
треньори Емил и Еми-
лия Михайлова, които
полагат сериозни уси-
лия за развитието на
състезателите и спе-
челването на отли-
чията.

„Славата” взе нов вратар
Втородивизионният „Струмска слава” привлече

вратарят на „Вихрен” (Сандански) Симеон Симео-
нов. Преди дни отборът от Радомир се раздели
със Слави Петров и бързо уреди нов вратар.Си-
меонов е юноша на „Ботев” (Пловдив). През мина-
лата година бе част от „Локомотив” (Горна Оря-
ховица). Дойде в Сандански през лятото и бързо е
направил впечатление. Той ще се присъедини към
новия си отбор на 10-ти януари,когато „Струм-
ска слава” се събира за първа тренировка за нова-
та година.титуляр в почти всички мачове през
есенния полусезон, който радомирци завършиха на
14-то място беше Драгомир Петков.
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Санкциите за кола без винетка влизат в сила след тръгването на тол системата

ТЕЖКИ ПЪТНИ ИНЦИ-
ДЕНТИ, МНОГО ЗАГИНАЛИ
И РАНЕНИ ЗА БРОЕНИ ДНИ!
Апокалиптичната картина не е

плод само на човешка грешка, а и на човеш-
ка безотговорност. Знайно е , че законът не
прощава на всеки, позволил си да седне
пиян или дрогиран зад волана. За съжаление,
все повече стават хората, които си го позвол-
яват. И ако бяха само млади, самоуверени
шофьорчета или поизкуфели старци - иди -
дойди. Ама е стряскащо, когато си го позвол-
яват лица, които ние наричаме публични лич-
ности. Един евродепутат сам си даде книжка-
та, държавен служител от Перник пък стана
за резил, след като седнал зад волана на три
ракии, както сам си признал. И не само се
прости с отговорния пост, който бе заел нас-
коро и с документите за правоуправление, а
го чака вземане - даване с Темида и като ка-
пак на всичко има да се черви пред колегите
си - съветници в четвъртък. Хайде спрете се,
бе хора, полудяхте ли? То всяко нещо е с бо-
га и прилика, както казва народът. Непрости-
мо е дори за обикновените люде, ама когато
си на отговорен пост би трябвало да си по-
здравомислещ. Въпреки че какво ти мислене
след три чаши ракия? Щото нали уж вие, де-
путати, евродепутати, певци, артисти, дирек-
тори давате пример. Пример как се спазва, а
не как се гази закона!

ЕДИН ПЕРНИШКИ ПРОКУРОР ВЪРНА
ДОВЕРИЕТО НА МНОЗИНА В ПРАВО-
СЪДНАТА СИСТЕМА. В неделя Николай
Цветков ясно и конкретно, без притеснение
обрисува тъжната картина, довела до безво-
дието, от което пропищяха над 100 000 души
в общината. И назова в прав текст виновните,
от "а" до "я" както се казва. От най-малкия до
най-големия, според заеманите постове. Си-
реч, от управителя на ВиК, през ОбС и облас-
тния управител, до ресорните министри. Които
в същото време нагло се усмихваха от теле-
визионните екрани и обясняваха, че не се
притесняват от прокурорските проверки -
свършили си били работата. Свършили я, ама
като кучето на нивата. А резулатите са крас-
норечиви - тежък сух режим. Ако си мислят,
че Перник ще им прости, нещо са се обърка-
ли. Коравите миньори и металурзи са готови
да накажат виновните докрай. И няма да от-
стъпят. Написаха го и в отвореното писмо до
премиера, в което, освен всичко друго, нас-
тояват и за отстраняването на въпросните ми-
нистри от заеманите постове до окончателно-
то изясняване на ситуацията и вината на все-
ки от тях за празния язовир. Защото всеки
трябва да си сърба попарата, която е надро-
бил. А пернишката попара е доста горчива. И
не потърпевшите от висша безотговорност,
заради която трябва волю-неволю да я кусат,
а онези, които носят голямата вина.

Масови проверки на КАТ
заради тежки ПТП-та

Любомира ПЕЛОВА
Тежките инциденти на пътя през послед-

ните дни наложиха "Пътна полиция" да за-
почне мащабна акция в цялата страна. За-
силено полицейско присъствие вече има
на местата с концентрация на катастрофи
в тъмната част на денонощието.

Координационен център, в който заедно
работят служители на полицията, пожарна-
та, Изпълнителна агенция "Автомобилна
администрация" и агенция "Пътна инфрас-
труктура" следи за безопасността на пътя.
Целта е да бъдат синхронизирани дей-
ствията на всички органи, за да се проме-
ни тревожната ситуация по пътищата. Пла-
шещата статистика от началото на година-
та е близо 600 жертви и повече от 8000 ра-
нени.

В неделя приключи и съвместната акция
на Европейската мрежа за безопасност на
пътя - TISPOL и "Пътна полиция" за провер-
ка на шофьорите за алкохол и наркотици.

Необходим е нов Закон за
движението по пътищата

Любомира ПЕЛОВА
Министърът на транспорта Росен Желя-

зков заяви, че има нужда от нов Закон за
движение по пътищата. Той говори по те-
мата на кръгла маса за пътния травмати-
зъм в НДК. На събитието присъства ръко-
водството на МВР, на институции имащи
отговорност към движението по пътищата.

По думите на Желязков този закон
трябва бъде приет в рамките на мандата на
този парламент, а изпълнителната властт
трябва да го подготви и да набележи цели-
те, сроковете за тях и да поеме ангажи-
мент за тяхното уреждане.

Той отбеляза още, че подготовката на
водачите и контролът, който се оказва, не
е от най-лошите в Европа, за разлика от
статистиката за смъртност и ранени при
пътни произшествия.

Според вътрешния министър Младен Ма-
ринов с прекалените промени в норматив-
ната уредба гражданите се объркват.
"Правейки ново законодателство трябва
да се фокусираме върху гаранциите за не-
говото изпълнение", допълни той.

Министърът посочи, че засилващият се
контрол няма да е от полза в перспектива.
Той обясни, че възможността да се обхва-
нат всички участници от движението чрез
контрол е много малка.

"Трябва да вървим към промяна в пове-
дението на водачите", коментира той и до-
пълни, че дискусиите по темата с пътния
травматизъм трябва да са в постоянния
фокус на обществото.

Любомира ПЕЛОВА
Санкциите за шо-

фьорите, които ка-
рат без винетка, засе-
чени от автоматич-
ните пунктове за кон-
трол, ще започнат да
се изпращат с тръг-
ването на тол систе-
мата през март, съоб-
щи членът на управи-
телния съвет на Аге-
нция "Пътна инфрас-
труктура" проф. Оле-
г Асенов. Тоест това
ще стане година и
три месеца след въ-
веждането на еле-
ктронните винетки,
които замениха сти-
керите.

В момента глоби се
налагат само от мо-
билните екипи, които
са общо 100. Стацио-
нарните контролни
точки до средата на
февруари ще са 295, а
към момента са с 30
по-малко. Проф. Асе-
нов обясни забавяне-
то с налагането на
санкции от тях с же-
ланието за плавен
преход и предварител-
но дисциплиниране на
шофьорите.

Друга причина беше

тази, че до края на го-
дината ще има дей-
стващи хартиени ви-
нетки. След като пла-
новете за трансфор-
мирането им в еле-
ктронни бяха прераз-
гледани, в базата дан-
ни на тол управление-
то няма информация
за водачите, които са
изрядни на база ста-
рата организация за
плащане на пътуване-
то по пътищата.

При това положе-
ние хиляди автомоби-
ли с хартиени винет-
ки излизат като нару-
шители, а при комуни-
кация по пощата няма
как да се отсеят
неизрядните. От на-
ционалното тол уп-
равлението на-
помнят, че хартие-
ният винетен стикер
трябва да остане за-
лепен на предното
стъкло на автомоби-
ла до изтичане на ва-
лидността му.

При констатиране
на липса на винетка от
стационарните точки
за контрол, на собс-
твениците на леки ав-
томобилите ще бъдат

изпращани глоби в раз-
мер на 300 лева. За ка-
мионите и автобуси-
те санкциите са други.

Те няма да могат да
се възползват от
предлаганата сега
"промоция" при про-
верка от служители-
те на т.нар. тол поли-
ция - заплащане на
компенсаторна такса
на място. За лек авто-
мобил тя е 70 лева, ка-
то плащането става
на място с дебитна
или кредитна карта.
Плащането на такса-
та дава и право на
ползване на платени-
те пътища до полу-
нощ в деня, в който е
наложена санкцията,
информира Дневник.

Проф. Олег Асенов
припомни, че законът
предвижда при непла-
тена глоба за каране
без винетка, автомо-
билът да не може да
мине годишен техни-
чески преглед. За цел-
та тече непрекъснат
обмен на информация
с Министерството
на транспорта, кои-
то имат ангажимент
към прегледите

97% от катастрофите
са след човешки грешки!
Любомира ПЕЛОВА

97 процента от
всички настъпили ка-
тастрофи са след чо-
вешки грешки на вода-
чите или другите
участници в движе-
нието. Това каза на
дискусията "Карай ум-
но, стигни жив", орга-
низирана от "24 часа",
вътрешният минис-
тър Младен Маринов.

"Отдаваме много
голямо значение на
контрола, а в перспек-
тива не е добре.
Трябва участниците
в движението да осъ-
знаят, че една тяхна
грешка може да е фа-
тална и да струва чо-
вешки живот", посочи
министърът.

 "Българското об-
щество е свикнало
някой да го контроли-
ра и като усети, че е
без контрол почва да
нарушава"Той обясни,
че на изпита за шо-
фьорска книжка всич-
ки спазват правила-
та, но почват с нару-
шенията след това.
"Като един студент,
който се подготвя за
изпита, а за след това
- кактвото стане. А
точно след това е

важно", каза Маринов.
Добави, че прекале-

ната промяна на зако-
на не е панацея. "Сила-
та на един закон е да
обхваща по-голям
кръг отношения и
прилагането му", каза
Маринов. Той посочи,
че ако водач даде газ
за участък от 200
метра, как би могло
МВР да е там, за да го
контролира.

"Какъвто и закон да
приемем, ако роди-
телят праща детето
си на училище зимата,
когато има по-малка
видимост, а не го об-
лече с по-видими дре-
хи, кой закон ще го па-
зи", даде пример ми-
нистърът.

"МВР прави всичко
възможно да се разви-
ваме, вземаме най-доб-

рите практики, но
всичко е свързано с и
парични средства",
каза той. Посочи, че
на такива дискусии с
изключителни експер-
ти трябва в спора да
се търси най-правил-
ното решение. "Ще се
стигне до ново зако-
нодателство, но
трябва да сме в кон-
сенсус и да го рабо-
тим, независимо от
партийна и институ-
ционална принадлеж-
ност. Длъжни сме да
намалим жертвите на
пътя. Затова, за да е
ефективно законода-
телството, трябва
да е прието от всич-
ки и да има гаранции,
че поне 6 месеца след
това няма да го про-
меняме", завърши Ма-
ринов.

Пред Темида пришълец,
задигнал кола в Дивотино

Любомира ПЕЛОВА
Жител на село

Якимово се из-
правя пред съда
за кражба.

Престъплението
е извършено на 14
август тази годи-
на, когато от пер-
нишкото село Ди-
вотино бил от-
краднат лек автомобил "Опел Омега",
собственост на местен жител. Служители
от Първо районно управление предприели
разследване. В резултат на проведените
множество издирвателни и процесуално-
следствени действия е установено, че из-
вършител е 41-годишен с постоянен адрес
в село Якимово.

Мъжът е роден в Перник и познава ре-
гиона. Привлечен е като обвиняем по чл.
346, ал. 1 от Наказателния кодекс и рабо-
тата продължава.
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