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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

ÊÐÈÁ - Ïåðíèê ÷åñòâà ïåòàòà ñè ãîäèøíèíà!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.
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Св. Модест, патр.
Йерусалимски

До над
палатката

 Народът хубаво го е казал, че когато
нещата не вървят, те отиват до под
кривата круша. На жълтите павета ня-
ма крива круша, но имаше до вчера па-
латков лагер, който върши същата ра-
бота.

Реформата в здравеопазването, коя-
то емоционално и палатково решиха да
искат медицинските сестри, опря до
над палатката - кабинета на Борисов. И
там нещата се изкривиха като крушата
на нивата.

За хиляден път се иска едно и също не-
що и за хиляден път се обещава едно и
също нещо. Над палатката е така. Ос-
тава се с убеждението, че е самият Ми-
нистерски съвет е огромен палатков
лагер, където действат емоциите от
улицата. Над палатката - още една па-
латка. Много говорене за нищо. Водо-
пад от думи за елементарно решение.
Една сюрия министри за безсмислен ин-
структаж.

Палатковото мислене няма да оправи
бакиите на здравната система.

Палатковата политика е български
феномен, който води до под кривата
круша. Щото болниците са превърнати
в търговски дружества, които прода-
ват палатки всякакви. По цени - пазар-
ни.

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

Променлива
облачност

Пожелавам на всички най-вече здраве и успехи, заяви лидерът на структурата Георги Милев
Любомира ПЕЛОВА

Пети рожден ден
посрещна на стилно
тържество регионал-
ната структура на
КРИБ - Перник.

От своето създава-
не през 2014 година
до сега тя работи
усилено и успя да се
наложи като незаоби-
колим фактор в со-
циално -икономическо-
то развитие в Перник
и областта.

Структурата не
спря да се разраста и
с всяка изминала годи-
на стана по - голяма и
по - влиятелна, споде-
ли лидерът на КРИБ -
Перник Георги Милев.
И се върна назад във
времето, за да може
днес да каже какво са
тези изминали пет го-
дини.

"Те сякаш са пет
дни. Минаха като един
миг! С много ангажи-
менти, с много рабо-
та, с много успехи,
разбира се - и с не ед-
но и две разочарова-

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

ния. Но тези пет го-
дини ни направиха и
по-силни, и по-мъдри.
Не беше лесно - започ-
нахме с 14 членове на
структурата, а днес
те вече са 43! И искам
специално да подчер-
тая, че в регионална-
та структура на
КРИБ в Перник не се
влиза лесно. Имаме
строги изсквания, с
които кандидатите
трябва да се съобраз-
яват. Сред основните
са да осигуряват ми-

16-годишен отново
на съд за кражба

Любомира ПЕЛОВА
16-годишен ще отговаря за опит за кражба.

Посегателството е извършено на 4 май тази
година, когато от сградата на пернишка фирма
били направени опити за кражба на монитори и
принтер за компютри. Охраната на обекта реа-
гирала и задържала 16-годишен от Перник, в
съучастие с две малолетни момчета. След про-
ведено разследване, тийнейджърът е привле-
чен като обвиняем и му е наложена мярка за
неотклонение "надзор" от инспектор Детска
педагогическа стая. Той е криминално проя-
вен и осъждан за подобно престъпление.

“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”

нимум пет работни
места и най-вече да
работят в светлата
часкт на икономика-
та. Просто - да бъдат
пример за общество-
то. 2019 година не бе-
ше лека, но когато се
работи, това е неми-
нуемо, така че ние не
се плашим и постига-
ме добри резултати.
Лаконично казано, за
нас тя беше успешна!
Не мога обаче да не
споделя задоволс-
дтвото си във връз-

ка с новия
закон за го-
р и в а т а ,
който с по-
м о щ т а
именно на
КРИБ - Пер-
ник беше
п р е р а б о -
тен и сега
чакаме На-
р о д н о т о
с ъ б р а н и е

да го гласува. А какво
очаквам от 2020-та
година? Здраве! Това
пожелавам и на всички
партньори, на всички
перничани, на всички
българи! Здравето е
най-важно, останало-
то рано или късно се
постига!" развълнува-
ме заяви Георги Ми-
бев пред "Съперник.

Спорна работа, мно-
го успехи, и естестве-
но - здраве пожелаха
вчера на членовете на
КРИБ народният пред-

ставител от ПП ГЕРБ
Красимир Велчев,
председателят на
пернишкия Общински
съвет Димитър Ко-
лев, кметът на Земен
Димитър Сотиров.
Специален поздрав за
постигнатите успехи
получиха пернишките
бизнесмени и от на-
ционалното ръко-
водство на КРИБ.
Празника за петата
годишнинана на
структурата уважи-
ха и народният пред-
ставител д-р Алексан-
дър Александров, об-
ластният управител
Емил Костадинов, бив-
шият градоначалник
на общината д-р Вяра
Церовска, които съ-
що пожелаха нови ус-
пехи на пернишкия
бизнес.

А след новогодиш-
ните празници "Съ-
перник" и КРИБ - Пер-
ник ще врачта и свои-
те традиционни наг-
ради за личност и съ-
битие на годината.
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Неотложен планов ремонт налага
спиране на водоподаването днес!

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка със създалата се кризис-

на ситуация с  обема  на яз. "Студена"
и с цел максимално намаляване на за-
губите от многобройните аварии, от "В и
К" Перник информират, че на
18.12.2019г. (сряда)  от 6.00ч.  до 21.00ч.
ще бъдат извършвани планирани  ре-
монтни дейности. Ще бъде направено
уплътняване на саваците и подмяна на
нови  спирателни съоръжения на Пре-
чиствателната станция за питейни води
Перник  и  на довеждащия Главен во-
допровод от ПСПВ Перник, както и от-
страняване на възникнали големи ава-
рии на Главен водопровод.  Поради
неотложните аварийни ремонти,  ще  бъ-
де нарушено режимното  водоподаване
за: град Перник, ЦГЧ на Перник,
кв."Ив.Пашов", кв."Проучване",
кв."Твърди ливади", кв."Рудничар",
кв."Каменина", кв."Мошино", кв."Из-
ток", кв."Тева", кв."Могиличе", кв."Ста-
ра Тева", с.Люлин, с. Г.Бучино, с.Диво-
тино, кв."Старата чешма" , кв."Радина
чешма", с.Мещица, с.Витановци,
кв."Калкас", кв."Драгановец", кв."Ра-
лица", кв."Варош", кв."Клепало",
кв."Байкушева махала", гр.Батановци,
кв."Бела вода", с.Богданов дол, с.Чер-
на гора и с. Лесковец, с.Ярджиловци.

След приключване на плановите ре-
монти -до  21.00ч.,  на 18.12.2019г. ще
започне възстановяване на  водопода-
ването.

От ръководството на "В и К"-Перник
уведомяват, че до 22.12.2019г. (неделя)
ще се спазва действащият в момента
режим на водоснабдяване.

"В и К" дружеството поднася своите
извинения на потребителите за причине-
ното им неудобство  и благодари за
проявеното разбиране с оглед усилията
на дружеството да намали значително
загубите на питейна вода.

Горя още едно ел.табло
Любомира ПЕЛОВА

Електрическо табло е горяло в Пер-
ник.

Сигнал за пожара е бил подаден око-
ло 10 часа на 14 декември.Пламнало е
електрическо табло на улица "Софий-
ско шосе" в областния град. Унищоже-
ни са 3 електромера, кабели и 12 пред-
пазителя. Причината е късо съедине-
ние.

Няма пострадали хора и нанесени
други материални щети.

Подобен инцидент имаше и миналата
седмица в областния град.

Нов пожар в къща
Любомира ПЕЛОВА

Къща е горяла в Перник, съобщиха от
полицията.

Пламъците лумнали вчера, около 12,25
часа, на улица "Битоля" в областния
град. Два екипа на пернишката пожарна
ликвидирали последиците от горенето.

Унищожено е домашно имущество,
има и  опушени стени. За щастие няма
пострадали хора, сградата като цяло е
спасена.

Причината за пожара е небрежност
при боравене с открит огън.

Îøå åäíà óñïåøíà ãîäèíà èçïðàùà ÎÈÖ
Идната година да е още по-щедра, пожела си екипът на Центъра на осмия си рожден ден

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

Ясен е новият
воден режим!

Любомира ПЕЛОВА
Новият воден решим на Перник и око-

лните населени места, чиито чешми за-
висят от ьзовир "Студена" вече е ясен.
Както се иочакваше, той ще е едноразов и
ще е много по-тежък от стария. Новото е,
че той няма да бъде еднакъв за всички.
Мярката е неизбежна, тъй като само така ,
за да може докато дадени квартали нямат
вода, да се пълни вода за други квартали,
за да се намалят проблемите с недостиг на
водата в определени точки на Перник,
поясняват специалистите.

От началото на седмицата Централна
градска част на Перник, кварталите Твър-
ди ливади, Димова махала, Тева и Изток,
селата Бучино, Люлин и Дивотино  ще имат
вода от 14 до 22 часа.

В ниската част на квартал Църква чеш-
мите ще текат сутрин от 5 до 12 часа. Във
високата част вода ще има от 17 до 22 ча-
са.

Между 5 и 13 часа на вода ще разчитат
жителите на пернишките квартали Профи-
лакториума, Ралица, Могиличе и Калкас.

В Кладница, Делта Хил и Долно Драгиче-
во ще имат вода сутрин от 6 до 21 часа.

В Горно Драгичево, Рударци и квартал
Кало чешмите ще текат от 8 до 20 часа.

Същият часови пояс важи и за селата
Витановци и Мещица.

Град Батановци, пернишкият квартал Бе-
ла вода - блоковете, селата. Богданов дол,
Черна гора и Ярджиловци вода ще имат от
14 до 22 часа.

Любомира ПЕЛОВА
Създаден преди осе-

м години, перниш-
кият Областен ин-
формационен център
направи своята рав-
носметка както за це-
лия период, през кой-
то той функционира,
така и за отиващата
си 2019 година. Благо-
дарение на екипа на
ОИЦ стотици пред-
ставители на бизне-
са, обикновени граж-
дани, търсещи повече
информация, науча-
ват за политиките на
европейските струк-
турни фондове, начи-
ните за получаване на
финансиране по от-
делните програми,
както и възможнос-
тите, които предос-
тавят те.

ОИЦ събира и по-
пуляризира информа-
ция за практиките на
европейските струк-
турни фондове. Осъ-
ществено е добро

сътрудничество как-
то с управляващите
органи на европейски-
те програми, така и с
медиите, благодаре-
ние на които инфор-
мацията достига до
по-широк кръг ползва-
тели.

За периода от 1
януари до 31 декем-
ври 2019 година 270
бенефициенти са по-
лучили отговори на
зададени въпроси.
Много са и информа-
ционните събития на
ОИЦ през изтеклата
година. Над 75 са пуб-
ликациите и репорта-
жите в печатни, еле-
ктронни медии, теле-
визионни предавания.
Именно тази добра
съвместна работа
прави възможно ин-
формацията да дос-
тига до по-широк
кръг ползватели и за-
това ви благодаря,
заяви вчера ръководи-
телят на пернишкия

ОИЦ инж.Ирена Геор-
гиева.

Тя припомни на но-
винарите моменти
от поредицата ра-
ботни срещи, прове-
дени във всички об-
щини на региона. На
тях са представени
актуалните възмож-
ности на оперативни-
те програми, пред-
ставляващи най-
голям интерес за бе-
нефициентите от ре-
гиона.

Последната инициа-
тива стартира преди
седмица и приключи в
Земен в първия рабо-
тен ден от седмица-
та. ОИЦ участва та-
зи година с интересни
предложения в нацио-
нална инициатива за

бизнес предложения
на млади хора.

"През периода 2011 -
2019 година през пер-
нишкия  Областен ин-
формационен център
са минали 2612 посе-
тители, които са по-
лучили отговори на
своите въпроси. Има-
ме над 236 проведени
информационни съби-
тия, срещи с медии-
те, над 7225 от цяла-
та област са премина-
ли през ОИЦ. От де-
кември 2015 до декем-
ври 2019 година офи-
сът на центъра е бил
посетен от над 1100
човека, които са полу-
чили отговори на въл-
нуващи ги въпроси.
Проведените инфор-
мационни събития за

този период са 82,
над 270 са публика-
циите в медиите",
отчете инж. Георгие-
ва.

Повече информация
е търсена във връзка
с програмите, касае-
щи насърчаването на
предприемачеството,
развитието на сел-
ските райони, разви-
тието на човешките
ресурси, развитието
на малките и средни
предприятия и др. Ус-
воени са и сериозни
инвестиции по 80
сключени договора с
48 бенефициента от
областта. Над 1000
са публикациите в ме-
диите отчете още
ръководителят на
ОИЦ.

Батановци се пребори за влаковете!
Любомира ПЕЛОВА

Проблемът с влако-
вете, които бяха
спрени за жп гара Ба-
тановци и заради кой-
то местните заявиха,
че ще блокират ж.п.
линията, вече е ре-
шен. Това съобщиха
батановчани след сре-
щата в областната
администрация, на
която изложиха болка-
та си. А проблемът е
сериозен, тъй като
градчето според но-
вото разписание на
БДЖ остава без желе-
зопътен транспорт
във важен часови
пояс. На железниците
разчитат десетки пъ-
туващи до работни-
те си
места в
перник и
столица-
та бата-
новчани.

О т
БДЖ оба-
че са
уверили
х о р а -
та,че са
обсъди -
ли тех-

ния проблем и ще вър-
нат спрените влако-
ве. Това ще се случи
след двуседмичния
срок за отбявяване на
новото разписание.

Ето какво съобщи
един от активните
батановчани Милос-
лав Милчев:

"На 16 декември бе
проведена среща на
територията на об-
ластна администра-
ция град Перник.След
изслушване на кмета
на Батановци Радос-
лав Петров и протес-
тиращи граждани,
представлявани от
Милослав Милчев, със
съдействието на
зам.областен управи-

тел  Ивайло Иванов
бе потърсена връзка
с ръководството на
БДЖ по повод отмене-
ните влакове. С ра-
дост ви съобщаваме
че в БДЖ вече са обсъ-
дили и решили, спре-
ните влакове отново
да извозват пътници
от ж.п. гара Батанов-
ци. От БДЖ умоляват
пътниците за малко
търпение за бъде спа-
зен двуседмичен срок
за обработка на ново-
то разписание . Поет
е ангажимен от 1
януари 2020 година
композициите БВ5621
и БВ5622 отново да
спиррат на нашата
гара."
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Сметната палата е сезирала прокуратурата за тези случаи

Любомира ПЕЛОВА
Сметната палата е

сезирала прокурату-
рата за случаи след
последните избори,
при които партии са
регистрирали даре-
ния и след приключва-
не на кампанията, кое-
то не е законно. Това
обяви директорът на
палатата Цветан

Цветков по време на
кръгла маса "Финанси-
рането на партиите
и политическият плу-
рализъм". Всички та-
кива дарения са от
физически лица стана
ясно от думите на
Цветков, който оба-
че не спомена имена
на партии. В този
смисъл от Сметната

палата дават препо-
ръки да се оповест-
ява кога приключва
една кампания, за да
не се получава и фи-
нансиране на партии-
те след приключване-
то й.

Цветков подчерта,
че все повече се уве-
личава размерът на
неразплатените за-

дължения на партии-
те.

Ваня Нушева от
"Прозрачност без
граници" обясни явле-
нието с нуждата на
това да бъдат израв-
нени приходите и раз-
ходите, тъй като
партиите са длъжни
да регистрират дого-
ворите със съответ-
ните суми.

"Накрая не им изли-
зат сметките - ако са
използвани пари с
неясен произход, се
оказва, че партиите
трябва да предприе-
мат действията, за
да им излязат отче-
тите. Това са скрити-
те пари, които се из-
ползват в изборния
процес", категорична
бе Нушева.

Политологът доц.
д-р Даниел Смилов и
Мартин Валецки,
представител на ОС-
СЕ, се спряха на препо-
ръките на организа-
цията по темата за

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
На основание чл.41 ал.4 , във

връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба
№ 4 от 14 септември 2004 г. за ус-
ловията и реда за присъединяване
на потребителите и за ползване на
водоснабдителните и канализа-
ционни системи, както и писмо
изх.№ 2398/16.12.2019 г. на Управи-
теля на "В И К" ООД-Перник, се въ-
вежда временно режимно водопо-
даване, считано от 18.12.2019 г.
към потребителите в следните на-
селени места:

1. Централна част на гр.
Перник , км. Изток, с. Бучино,
с. Люлин, с. Дивотино:

- Водоподаване: от 14.00 ч. до
22.00 ч.

- Преустановяване на
водоподаването : от 22.00 до 14.00
ч.

2. с.Кладница, Делта Хил, с.
Долно Драгичево, с. Горно
Драгичево, с. Рударци

- Водоподаване: от 06.00 ч. до
21.00 ч.

- Преустановяване на
водоподаването от 21.00 ч. до
06.00 ч.

3. Кв.Църква - ниска част
- Водоподаване: от 05.00 ч. до

12.00 ч.
- Преустановяване на

водоподаването от 12.00 ч. до
05.00 ч.

4. Кв.Църква  - висока част :
- Водоподаване от 17.00 ч. до 22.

00 ч.
- Преустановяване на

водоподаването от 22.00 ч. до
17.00 ч.

5. Кв. Кало
- Водоподаване: от 08.00 ч. до

20.00 ч.
- Преустановяване на

водоподаването: от 20.00 ч. до
08.00 ч.

6. Профилакториума,
кв.Ралица, кв.Могиличе,
кв.Калкас

- Водоподаване: от 05.00 ч. до
13.00 ч.

- Преустановяване на
водоподаването : от 13.00 ч. до
05.00 ч.

7. Гр.Батановци, кв.Бела вода
- блоковете, с.Богданов дол,
с.Черна гора, с.Ярджиловци,
с.Лесковец

- Водоподаване : от 14.00 ч. до
22.00 ч.

- Преустановяване на
водоподаването : от 22.00 ч. до
14.00 ч.

КМЕТ:
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

България влезе в Топ 20 на държавите
с математически таланти

Светла ЙОРДАНОВА
България трайно присъства в Топ 20 на

страните с математически таланти. Това по-
казва видеобзор на YouTube, който прос-
ледява кои държави са взели най-много
златни медали от Международната матема-
тическа олимпиада (IMO) от 1959 г. досега.
Според хронологията на постиженията ни,
страната ни влиза в класацията още през
1967 година, когато завоюва първи златен
медал на международна математическа
олимпиада и оттогава, особено в последни-
те три десетилетия стабилно се изкачва на
горни позиции по брой отличия.

България присъства в още една хронология
на отличниците - Топ 20 на страните с най-мно-
го златни медали от Международни медали
по физика. За разлика от математическата
класация обаче, тук сме сред първите 20 до
2017 година, когато изпадаме от рейтинга.

Двойно повече пари за
храна на бежанците в

сравнение с тези за децата
Любомира ПЕЛОВА

Държавата храни всеки бежанец у нас
два пъти по-скъпо, отколкото е отредено за
болните, затворниците и дори децата в за-
бавачките. Това стана ясно от проверка за
обществените поръчки, пуснати от Държав-
ната агенция за бежанците, в общо четири-
те центъра на територията на страната.

Според нея България отделя малко над 5
милиона лева без ДДС за готвенето и дос-
тавката на блюдата на мигрантите в София,
Харманли, Пъстрогор и в село Баня. Кой
ще спечели поръчката, ще стане ясно в на-
чалото на януари 2020 г.

От институцията уточняват, че стойността
на единичната цена за 1 пълен храноден за
човек с включени всички разходи не след-
ва да надвишава 6.67 лв. без ДДС (или 8
лева с налога). Цената е формирана при це-
на на храноден 4.80 лв. без ДДС за готова
храна и не повече от 1,87 лв. без ДДС за
всички разходи (като се имат предвид дос-
тавките, в случай на кетъринг - б.р.).

За сравнение, средно децата в държав-
ните забавачки се хранят за между 1,49 и
1,80 лева без ДДС, като манджите са и за
закуска, обяд и следобедно хапване. А в
болниците на бюджетна издръжка мизата
е средно 3,50 лева за целия ден. В българ-
ските затвори издръжката само за хране-
нето е около 2,02 лева без ДДС.

Това са суми, които на много места
включват и
доставката,
тъй като ре-
дица детски
г р а д и н и ,
ясли, учили-
ща, лечеб-
ници и пан-
дизи не раз-
полагат със
собствени
кухни и сто-
лове.

Кризата в Перник заради погрешен
модел на управление на ВиК сектора
Любомира ПЕЛОВА

Сегашният модел на
управление на ВИК
сектора е основната
предпоставка за то-
ва, което се случва в
Перник. Това заяви
бившият министър
на околната среда и
водите Нона Караджо-
ва.

Според нея трябва
да се създадат чети-
ри окрупнени държав-
ни предприятия на
територията на
страната, които да
управляват водоснаб-
дителния процес и ед-
новременно да взи-
мат решения.Кара-
джова обясни, че в мо-
мента ВиК-Перник се
управлява от асоциа-
цията, чиито членове
са кметовете на об-
щини в Пернишко и
областният управи-
тел. Те провеждат за-
седания, а решенията
от трябва да се съг-
ласуват с Министерс-
тво на околната сре-
да и водите и Минис-
терството на регио-
налното развитие. Ка-
раджова обаче посо-
чи, че според изнесе-
ната информация на
асоциацията не вижда
да е провеждано тако-
ва заседание и двете
министерства да са
информирани за проб-
лема.

По думите й ВиК

операторът е бил с
утвърден план и при-
ходи. Около 30-40% са
от промишлени пред-
приятия, а останала-
та част е от населе-
нието. Тя обясни, че
няма механизъм, кой-
то да намери буфер
за поддръжката на
тази система, ако бъ-
дат спрени промишле-
ните предприятия.
Според нея именно
това е била една от
причините да не се
въведе навреме режи-
мът на промишлени-
те предприятия.

Караджова изрази
мнение, че трябва да
се приложи моделът
на управление, който
тя е предложила, до-
като е била министър
- да се създадат чети-
ри предприятия на
територията на
страната, които да
управляват водоснаб-
дителния процес. Цел-
та е те да може да
отговарят не само за

ВиК сектора, а и за
вземането на реше-
ния и за водоснабд-
яването към селско-
то стопанство, про-
мишлените предприя-
тия и енергетиката.

По нейни думи в мо-
мента всеки дърпа
чергата към себе си.
Когато има окрупнени
дружества, ще има бу-
фери, убедена е Кара-
джова. Тя посочи, че
настоящият модел на
управление и финан-
сиране е много погре-
шен и трябва да се
предвидят финансо-
ви буфери, когато
ВиК дружествата
нямат приходи, за да
се избегнат подобни
кризи. Бившият еко-
министър подчерта,
че това трябва да се
вземе предвид, кога-
то се приема новия
закон за ВиК сектора,
така че всеки опера-
тор да има авариен
план в случай на без-
водие.

финансиране на пар-
тиите.

Валецки обясни, че
становището на ОС-
СЕ за намаляването на
субсидиите на 1 лев
на получен глас, е
ясно, а критиката е,
че това води до не-
равнопоставеност на
партиите.

От организацията
подкрепят факта, че
управляващите бързо
смениха този модел
още веднага след из-
борите и решиха суб-
сидиите да са 8 лева
на глас.

От ОССЕ обаче са
поставили препоръки
и за новите измене-
ния в закона, според
които партиите мо-
гат да се финансират
корпоративно. Спо-
ред тях това е пред-
поставка за корупция
и зависимост между
бизнес и политика,
особено при българ-
ския модел за финан-
сиране на партиите.

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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Общината обсъжда 3 варианта за дофинансиране по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Любомира ПЕЛОВА
Рехабилитатори, пе-

дагози и психолози от
Перник мизерстват
заради ниски заплати.
Служителите, които
работят само с болни
деца, са принудени да
преживяват с малко

Губят ли се дните от отпуската,
могат ли да се прехвърлят

за догодина и как?
Силвия ГРИГОРОВА

Получихме сигнали от наши читатели,
че има не малко хора, които не успяват
да използват полагащите им се дни от
отпуската за годината, най-вече поради
натовареност в работата или други по-
добни причини.

Поради това, за тази, които не са пол-
звали полагащите им се дни за почив-
ка, в края на годината възниква резон-
но въпросът какво се случва с остава-
щите неизползвани дни от отпуската?
Много хора получават разнопосочни от-
говори на някои въпроси като: губят ли
се дните от отпуската; могат ли да се
прехвърлят или пък задължени ли са
работодателите да ги дадат до края на
годината? За да дадем точен отговор,
потърсихме отговор от специалист по
трудово право.

Ето какво поясни той
Ползването на платения годишен от-

пуск може да се отложи за следващата
календарна година както от работода-
теля, така и от работника или служи-
теля.

От работодателя - поради важни
производствени причини.

От работника или служителя - когато
ползва друг вид отпуск или по негово
искане със съгласието на работода-
теля.

Законът предвижда, че работникът
или служителят използва платения си
годишен отпуск до края на календарна-
та година, за която се отнася.

Когато ползването на платения годи-
шен отпуск е отложен от работодателя
за следващата година, в този случай на
работника/служителя се осигурява пол-
зване на не по-малко от половината от
полагащия му се за календарната годи-
на платен годишен отпуск. Тоест, ако е
в трудовия ни договор пише, че имаме
право на 20 дни платен годишен отпуск,
то 10 дни със сигурност трябва да ни
бъдат осигурени от работодателя да
ползваме за календарната година.

При отлагане от страна на работника/
служителя може да са отложи целия
или част от платения годишен отпуск.
Отпускът се отлага по искане на работ-
ника и при съгласие на работодателя.
Съгласието на работника и работода-
теля е достатъчно, за да бъде отложен
отпускът за следващата година.

Когато отпускът е отложен или не е
ползван до края на календарната годи-
на, за която се отнася, работодателят е
длъжен да осигури ползването му през
следващата календарна година, но не
по-късно от 6 месеца, считано от края
на календарната година, за която се по-
лага.

Законът установява, че в началото на
всяка календарна година, но в срок не
по-късно от 31 януари, работодателят е
длъжен да уведоми писмено всеки ра-
ботник или служител за размера на пла-
тения годишен отпуск, който има право
да ползва през календарната година,
включително отложен или неизползван
от предходни календарни години.

Когато платеният годишен отпуск или
част от него не е ползван до изтичане
на две години от края на годината, за
която се полага, независимо от причи-
ните за това, правото на ползването му
се погасява по давност.

Справка:
чл. 176, ал. 1 от Кодекса на труда
чл. 173, ал. 5 от Кодекса на труда
чл. 176, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда
чл. 176, ал. 2 от Кодекса на труда
чл. 176а, ал. 1 от Кодекса на труда
чл. 37а от Наредба за работното вре-

ме, почивките и отпуските.

над 600 лева на месец.
"Аз съм специален

педагог с 40 години
стаж. Миналата годи-
на ми дадоха увеличе-
ние вместо 7%, само 8
лв. Живее се трудно,
непрекъснато теглим
заеми, за да живеем,

не можем да се спра-
вим. Имаме колежка,
която напусна, защо-
то не може да даде па-
ри на детето си за за-
куска", каза една от
недоволните

"Ние сме квалифици-
рани хора с образова-
телен ценз и това не-
равностойно заплаща-
не е обидно за нас", ко-
ментира друга жена
от недоволните в
Перник.

"При нас е входирано
писмо, с което се нас-
тоява за увеличение
на заплащането. Аз
лично не съм убеден,
че за работата, която
те вършат и 200% би
било адекватно за ра-
ботата, която те

вършат. Проблемът
е, че социалните услу-
ги са държавно делеги-
рани дейности, т.е.
Общината ги управл-
ява, но Министер-
ският съвет определя
разходните стандар-
ти и бюджетите за
всеки едни потреби-
тел в тези центрове.
В идеалния вариант би
трябвало Общината
да дофинансира тези
центрове", заяви зам.-
кметът на Община
Перник Стефан Кръс-
тев.

"Нашите възмож-
ности за дофинанси-
ране са ограничени,
поради оздравител-
ния пран, в който се
намират финансите

на Община Перник.
Въпреки това, въз-
можности има, ако ги
търсим внимателно.
За следващата годна
вече се обсъждат 3
възможности за до-
финансиране по ОП
"Развитие на човеш-
ките ресурси". Ще ра-
ботим активно по
тях, защото иначе об-
ричаме центровете
за социални услуги на
разпад", коментира
още той.

"Ще потърсим ва-
риант по оперативни-
те програми за след-
ващата година да оси-
гурим допълнителни
средства", категори-
чен бе Стефан Кръс-
тев.

Предучилищното образование -
задължително и за 4-годишните

Светла ЙОРДАНОВА
От началото на учебната година имаме

допълнително 6500 деца, които са запи-
сани в образователната система.

Това каза министърът на образование-
то и науката Красимир Вълчев заседа-
ние на координационното звено по из-
пълнение на Механизма за съвместна
работа на институциите по обхващане в
образователната система и предотврат-
яване на отпадането на деца и ученици
в задължителна училищна възраст.

Това е доста по-малко в предходните
две години, в които имахме общо 42 500
деца, записани в образователната сис-
тема, които преди това са отпаднали или
не са били записани. Общо за трите го-
дини 49 000 записани в образователна-
та система. Отпадналите за трите години
са малко над 6000. Т.е. говорим за не-
тен резултат 43 000 деца, които са до-
пълнително записани в образователната
система, заяви Вълчев.

Констатирахме, че имаме повишаване
на обхвата основно в гимназиален етап,
макар и с малко. Голяма част от усилия-
та през лятото бяха фокусирани върху
намаляване на процента на децата, кои-
то не се записват в 8-ми клас. Най-голе-
мият брой на отпаднали деца е след за-
вършване на средно образование - по-
голям процент момичета, по-малък про-
цент са момчета, уточни образовател-
ният министър.

От идната учебна година - 2020/2021 г.
предучилищното образование ще стане
задължително и за 4-годишните деца,
съобщи Вълчев. Той добави, че това е
записано в разпоредбата за Държавния
бюджет, която задължава министерс-
твото да изготви проектозакон за про-
мени в Закона за предучилищното и
училищното образование.

Министърът на образованието припом-
ни, че въвеждането на задължителната
подготовка за децата на 5-годишна въз-
раст е бил направен компромис от две
години за общините, които нямат такава
възможност. През това време не са по-
лучавали допълнителни средства. В мо-
мента сме сформирали работна група,
но общият принцип ще бъде от учебната
2020/2021 г., вероятно с изключения,
каза Красимир Вълчев.

500-годишен дъб от Ново село
стана "Дърво с корен 2019"
Светла ЙОРДАНОВА

На церемонията по
награждаване, която
се проведе в Полски
институт в София,
бяха обявени победи-
телите в тазгодиш-
ното 10-о юбилейно
издание на конкурса,
търсещ любимите на
хората дървета и
техните истории. В
онлайн гласуването
най-голяма подкрепа
получи 500-годишен
дъб от великотър-
новското Ново село,
който с убедителна
преднина и 1073 гласа
спечели първото
място и стана носи-
тел на титлата "Дър-
во с корен" за 2019 г.

Достолепният дъб в
центъра на селото е
мълчалив свидетел на
създаването на селото
на склоновете на Балка-
на на място, където
някога е съществувала
гъста дъбова гора и
блата. Той пази исто-
рията на Ново село от
изграждането му през
1750 г. до днес. Номина-
цията бе подадена от
Дарина Арнаудова-Гор-
чакова - журналист в
БНР, която изпрати
фрагмент от предава-
не, излъчено преди 8 го-
дини по програма "Хрис-
то Ботев", посветено
на с. Ново село. Тя спо-
деля: "Петвековният
дъб в самия център на
селото, пред който от
пет чучура струи бис-
тра ледена вода, грабна
вниманието ми. Може
би и на вас ще ви бъде
интересно да научите
тази история."

Историята на дърво-
то разказа кметът на
селото Христо Хрис-

тов: "Това Ново село,
последното, е на 260 го-
дини. За щастие, имаме
един оцелял вековен
дъб, който според спе-
циалистите е на 500 го-
дини. Да можеше да раз-
казва..." И допълва, че
през 2010 г., при чес-
тване на годишнина от
основаването на сели-
щето, до старото дър-
во жителите засаждат
млад дъб от жълъд на
вековното дърво, с иде-
ята двете дървета да
вплетат корените си и
- докато "старецът" е
още жив и помни - да
предаде историята на
Ново село на младото
дръвче.

В категория "Вековни-
те дървета говорят"
победител тази година
стана над 500-годишен
източен чинар, растящ
в кв. "Косова махала" в
гр. Гоце Делчев. Той зас-
тана на първо място с
540 гласа. В категория

"Млад природолюби-
тел" журито отличи
седмокласника Михаил
Костадинов от Севлие-
во, чийто дядо Стоян
Костадинов - участвал
неведнъж в конкурса с
любопитни истории на
различни дървета - е
предал любовта си към
природата на своя
внук.

Тази година журито
връчи допълнително и
една специална награда -
на Димо Троянчев от
Пазарджик за изпрате-
ната от него номина-
ция на 200-годишен оби-
кновен орех в местност
Юрта край с. Карабу-
нар, общ. Септември.

Първенецът в кон-
курса, спечелил титла-
та "Дърво с корен
2019", ще бъде посетен
за експертен оглед от
арбористи, които ще
направят препоръки за
мерки за подобряване
на състоянието му.



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
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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 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.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3
Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71



Подаръци с послание
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Всеки подарък има свой таен
смисъл. Историците твърдят, че
още в двореца на шумерския
цар, а след това и римските це-
зари и европейските монарси,
имали специалисти-разшифров-
чици, които тълкували езика на
даровете и определяли кой по-
дарък изразява верноподани-
чески настроения и кой отноше-
ние като с равен, кой носи в се-
бе си заплаха и кой оскърбява.

 Според мнението на психоло-
зите за подаръка може да има
пет мотива:

    дълг;
    изгода;
    страх;
    любов;
    жалост.

Какъв е ва-
шият мотив?

Изборът на
подарък мно-
го зависи от
характера на
отношенията
ви с този, на
когото смята-
те да го под-
несете.

Всеки чо-
век може да
се определи
като интро-
верт и ек-
строверт, хо-
лерик, сан-

гвиник, флегматик или меланхо-
лик.

Но има и друга градация, във
връзка с която вие лесно ще мо-
жете да се ориентирате при из-
бора на подарък:

- Кинестетици са тези, които
възприемат света чрез докосва-
не,

- Визуали са тези, при които
преобладава зрителното въз-
приятие,

- Аудиали са хората, за които е
важно да слушат околните,

- Дискрети са хората, възприе-
мащи света с помощта на схеми
и графики.

Най-добрите подаръци за ки-
нестетиците са топлите неща, в
пълния смисъл на тези думи. То-

ва може да бъде мек пуловер,
всяка дреболия, приятна на пи-
пане, пухена наметка, топло
одеяло, възглавница и т.н.

Визуалите са големи ценители
на изкуството, затова подаръкът
трябва да е красив и изискан.
Нека това бъде картина или ва-
за. Можете да купите на визуала
колекция от филми с любимата
му звезда.

Аудиалите възприемат света
основно по слух. Хубав подарък
за тях са музикални кутийки, ча-
совник с мелодия. Можете да им
купите диск със звуци от приро-
дата.

На дискретите, които подсъз-
нателно разкъсват връзките си
със света, няма смисъл да пода-
рявате телефон или подаръци от
личен характер. Най-добре е да
им поднесете бонбони или дори
конци за плетене.

Не забравяйте как е правилно
да подарявате и получавате по-
даръци.

Думите: „И на мен това би ми
свършило работа“, „Толкова се
уморих, пробягах целия град“,
„Извинявай, че ти подарявам та-
кава дреболия“ и т.н., могат да
развалят и най-хубавия пода-
рък.

В никакъв случай не притис-
кайте човека с въпроси харесва
ли му вашият подарък, или не.
Ако поднасяте картичка към по-

даръка, непременно напишете
няколко топли поздравления.
Можете да споменете за подаръ-
ка си, да прибавите оригинална
шега. Дори ако са ви харесали
готовите поздравления на кар-
тичката, все пак добавете нещо
от себе си.

Когато получите подарък, не-
забавно трябва да го отворите и
да се възхитите.

Грубо нарушение на правилата
за приличие е да оставите паке-
та настрана и да го отворите чак
след като гостите си отидат.
Сладкишите и виното се поста-
вят на масата, изключение се
прави само за скъпите питиета.

Ето още няколко съвета по от-
ношение цените на подаръците.

Стойността на подаръка обик-
новено зависи само от финансо-
вите възможности на подарява-
щия го. Но няма смисъл да по-
дарявате твърде скъпи подаръ-
ци, дори ако средствата ви поз-
воляват, за да не поставяте хо-
рата  неудобно положение.

Цената на подаръка трябва да
съответства на вашите отноше-
ния. Между близки приятели с
различни доходи дава тон този,
чийто доход е по-нисък. Твърде
скъпата вещ ще задължава дру-
гата страна да прави излишни
разходи.

Помнете, че най-важен е не са-
мият подарък, а вниманието.

Преумората на работното място е опасна
Хората, които са

преуморени по
време на работа,
са изложени на
по-голям риск от
развитие на забо-
лявания на очите,
ендокринната и
сърдечно-съдова-
та системи. Това
казаха пред РИА
Новости експерти
от Северозапад-
ния научен цен-
тър по хигиена и
обществено здра-
ве.

В проучването
на центъра са участвали 1,7 хиляди души. Оказа се, че около поло-
вината жени и една трета от мъжете, които се чувстват хронично
уморени на работтното си място за повече от 24 часа седмично, са
изложени на риск от сериозни здравословни проблеми.

Като основна причина за тяхната умора участниците в проучва-
нето посочват най-често интензивността и динамиката на работата.

Преумората се влияе от фактори като емоционален стрес, свър-
зан с поемане на отговорности, зрително и психическо внимание.
Оказа се, че служителите с индикатор за "тежка" умора боледуват
средно 24,9 дни в годината.

Сред професиите с най-висок риск от професионална умора са
лекари, медицински сестри, учители и офис работници.

Повишената кръвна захар е причина за безсънието
В. Болибок потвърди изводите на калифорнийски учени за връз-

ката между повишения риск от безсъние и консумацията на храни
с високо съдържание на рафинирани въглехидрати.

В интервю за „REN-TV” алерголоът-имунолог В. Болибок потвър-
ди изводите на калифорнийски учени за връзката между повише-
ния риск от безсъние и консумацията на храни с високо съдържа-
ние на рафинирани въглехидрати.

Той припомни, че поради обилното консумиране на такава храна
нивото на инсулин първо се повишава, а след това рязко пада.

„Такива резки промени влияят на метаболитната активност на
мозъкаи водят до инсомния”, каза лекарят.

Той съветва да късно вечер или нощем да хапваме „дълги“ въг-
лехидрати, като зърнени храни и плодове. Освен това той предла-
га да изпиваме по чаша мляко с мед преди лягане, за да успокои-
те такава „люлка“ в нивата на инсулина. Напитката се задържа в
стомаха дълго време, та-
ка че притокът на въгле-
хидрати по-нататък в
червата ще се забави.

По-рано учени от Ко-
лумбийския университет
анализираха всекиднев-
ното меню на повече от
50 хиляди жени в мено-
пауза. Според изследва-
нето оризът, захарта и
белият хляб повишават
кръвната захар – това е
основната причина за
безсънието.
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Разкрития за шоколада, който се продава у нас
В търговската мрежа не се продава шоколад отговарящ на крите-

риите на ЕС, а млечен шоколад, отличаващ се с понижено съдър-
жание на какао.

Няма нито една марка произведена по оригинална технология от
шоколадов ликьор.

Това показва изследване на Асоциация „Активни потребители“.
Масово шоколадите съдържат твърде голямо количество доба-

вена захар, 50% и повече, което създава здравен риск за потреби-
телите;

В повече от половината (17 от 27) от предлаганите продукти се
влагат нетипични компоненти като палмова мазнина и технологич-
ната добавка Е476;

При повечето търговски марки информацията на етикетите е под-
несена нечетливо за потребителите;

В теста на „Активни потребители“ са включени 27 търговски мар-
ки шоколади закупени от различни търговци. От проучването са
изключени тъмните шоколади поради отсъствието на национални
и европейски критерии за тяхното качество.

Етикетите
Всички марки шоколади са етикетирани съгласно изискванията

без груби нарушения. Добрите вести свършват дотук.
На фона на професионалния дизайн на опаковките от лицевата

страна на продуктите задната е претрупана с нечетлива информа-
ция.

При по-голяма част от търговските марки задължителната инфор-
мация за съставките и предупрежденията за наличие на алергени
са отпечатани с много дребен и често нечетлив шрифт, а понякога
на цветен фон замазваш буквите.

Често дизайнерите тъпчат информация на 5 – 10 езика, с което ре-
дуцират още повече размера на буквите и объркват потребителите.
Очевиден е стремежът да отбият някак си задължителните изисква-
ния, без реално това да може да бъде разчетено от хора с нормално

зрение, особено в условията на
изкуственото осветление харак-
терно за повечето магазини.

Как да наричаме шоколади-
те в магазина

Съгласно законодателството на
ЕС, за да се именува шоколад про-
дуктът трябва да съдържа мини-
мум 35% обща какаова маса (кри-
терий 4) – сумата от какаовото
масло и какаовата пудра.

При млечните шоколади е позволено редуциране на това коли-
чество до 20% (критерий 5). В нашето проучване е установено, че
при някои търговски марки на етикетите не е отбелязано съдържа-
нието на обща какаова маса.

От заглавията на търговските марки представени на лицевата стра-
на на опаковките често не може да се разбере за какъв вид шоко-
лад се каните да си купите – шоколад, млечен шоколад или друг
вид.

В крайна сметка успяхме да обобщим, че от 27 марки само 2 отго-
варят на определението на ЕС за шоколад и имат какаова маса от
35% и повече. Останалите 25 съдържат какаова маса в диапазона
25 – 35%, покриват изискванията за млечен шоколад.

Само при една марка е спомената държавата на произход на су-
ровината.

При 17 от тестваните 27 марки се установява влагане на нетипич-
ни суровини.

При 7 е добавяна растителна, основно палмова мазнина. Други 7
марки съдържат технологичната добавка Е476 (полиглицерол по-
лирицинолеат), а една Е 492 (сорбитан тристеарат).

В 6 е добавяна лактоза, а при други 4 се прибавя лешникова пас-
та без това да е отбелязано в наименованието на шоколада на ли-
цевата страна на етикета, което представлява риск за алергичните
потребители. При нито една марка не е описано количеството на
добавяната растителна/палмова мазнина, която трябва да е до 5%
(критерий на ЕС).

Някои допълнителни критерии за качество
Анализът на етикетите показва изключително високо съдържа-

ние на въглехидрати, най-вече захар, в проучваните шоколади. При
22 от 27 марки количеството на захарта е 50% и повече, а при 4
достига 60%.

Само при 5 шоколада захарта е под 50%. На практика продавани-
те на нашия пазар шоколади се състоят основно от захар! Само
при един продукт общата какаова маса е повече от захарта.

В изходната суровина, шоколадовия ликьор, въглехидратите са
около 50%, но само около 2% са захари. Останалите количества са
преобладаващо полезни за хората растителни фибри.

При обработката на шоколадовия ликьор растителните фибри по-
падат в какаовата маса/пудра. За съжаление, твърде малко от тях
остават реално в готовия индустриален шоколад.

Ако разгледате таблицата, ще видите много малка разлика, често
около 1%, между съдържанието на въглехидрати и захари. Това оз-
начава, че най-вероятно производителите слагат по-малко какао-
ва пудра в шоколада, от това което декларират в етикетите.

За съжаление, няма референтен лабораторен метод който да из-
мери точно истинското съдържание на какаова маса/пудра в шоко-
ладите.

Животът поскъпнал през ноември
Най-драстично през месеца е

повишението при краставиците
- с 34,3%, следвани от доматите –
със 9,7%

През ноември цените на стоки-
те и услугите са се повишили с
0,5%, показват данните на Нацио-
налния статистически институт.

Според тях от началото на го-
дината поскъпването е 3,1%, а
спрямо ноември миналата годи-

на - 3%.
Най-голям принос за отчетено през ноември има поскъпването

на храните и безалкохолните напитки - с 1,1%, същото е и при раз-
влеченията и културата.

Цените на облеклото и обувките са се повишили за месец с 0,7%,
на здравеопазването - с 0,2%.

В транспорта няма промяна за месец, а при жилищното обзавеж-
дане има спад от 0.3%.

Най-драстично през месеца поскъпват краставиците - с 34,3%, след-
вани от доматите – със  9,7%.

Малотрайните колбаси и каймата са поскъпнали през ноември с
4%, морковите и цвеклото - с 4,2%, а трайните колбаси - с 2.

При нехранителните стоки по-видимо е повишението на цените
на пощенските услуги - с 6,5%,  на обувките - с 2,4%, парното - с
3.5%, при пакетните пътувания и пропан-бутанът - с 2,3%.

През месеца очаквано са поевтинели цитрусовите плодове с 6,2%,
зелето - със 17,4%, маслините – 2,6%.

При нехранителните стоки най-много поевтиняват международ-
ните полети - с 5,4%, прахосмукачките - с 2,2%, мебелите - с 1,3%,
хладилниците - с 1,6%, персоналните компютри - с 1,8% и мобилни-
те телефони - с 1,1%.

Даваме най-много за храна в целия ЕС
България е сред първите страни в Европа с най-много разходи

за храна, алкохол и цигари.
Експерти на агенция РИА Новости от подразделението РИА Рей-

тинг изготвиха сравнителен списък на 40 европейски държави за
дела на домакинските разходи за храна.

Изчисленията са извършени по данни на националните статисти-
чески служби.

При съставянето си специалистите са анализирали бюджетите на
домакинствата. Разходите за препитание, включително безалкохол-
ните напитки, са показани за средностатистическо семейство спо-
ред резултатите от 2018 г.

"Най-малък дял от разходите за храна е регистриран сред жите-
лите на Люксембург, най-голям е сред жителите на Украйна. Русия
заема 31 място", се казва в съобщението. Руският показател нама-
лява с един процент в сравнение с предходната година. Руснаците
харчат 30,2% от бюджета си за хранителни стоки.

Люксембургците отделят само 8,4% от разходите си за храна. Де-
лът на разходите за храна сред жителите на Холандия и Великоб-
ритания е 10,6% за всяка, Ирландия - 11,5%, Финландия - 11,7%.

В края на класацията освен Украйна са разположени Казахстан
(47,6%), Молдова (43,8%), Северна Македония (37,8%), България
(36,5%), Беларус (36,3%), Сърбия (34,3%), Румъния (33,3%) и Литва
(31,5%).

Малко по-малко, отколкото в Русия, харчат за храна в Черна гора
(29,7%) и Хърватия (28,2%). В Румъния хранителните продукти пред-
ставляват една трета от разходите на гражданите, а в Украйна –
половината.

В допълнение експертите от РИА Рейтинг изследваха колко от бюд-
жета си жителите отделят за алкохолни напитки и тютюневи изде-
лия.

"Люксембург, Португалия, Кипър и Молдова имат най-нисък дял
на разходите за тези стоки. В изброените страни жителите харчат
не повече от 1,6% от потребителските си разходи за алкохол и тю-
тюн. Румъния има най-висок дял на "лошите навици"(8,2%), Бълга-
рия (5%) и Сърбия (4,9%)“, се казва в съобщението.

Според този показател Русия заема 25-то място (3 процента). Съ-
щият показател е и в Беларус, а приблизително една и съща сума
изразходват за лоши навици в Хърватия, Чехия и Холандия (2,9%)
и Словакия (3,1%).

Оценени са и разходите на европейците за кафенета, ресторанти
и хотели. Най-високите разходи са в Швейцария (11%), следвана от
Гърция (10,8%) и Испания (9,9%). Най-ниските разходи са за жите-
лите на Румъния и Молдова (1,9% всеки), както и в Беларус (2,8%),
Украйна и Хърватия (2,9% всяка). В Русия - 3,5%.

И накрая експертите от РИА Рейтинг проучиха колко хората от раз-
личните страни харчат за свободно време и култура.

"Лидерите тук са икономически проспериращите западноевро-
пейски страни - Швеция (18,7%), Великобритания (13%) и Австрия
(11,5%). Освен това при първите две държави дяла в разходите за
свободното време и културата дори надвишават дела на разходите
за храна", се казва в проучването.

Делът на разходите за култура и свободно време в Русия е 7,7%.
Жителите на Молдова харчат най-малко за дейности от този вид
(1,5%), малко повече в Северна Македония и Казахстан (1,8%).
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Днес е нужно да избягвате съмнителни опера-
ции свързани с пари. Но ако имате загуби, те едва
ли ще са значителни, така че не се притеснявай-
те. Има възможност да се запознаете с лице, кое-
то ще ви хареса. Дългосрочни планове не трябва
да изграждате, но може да си помечтаете. Но ако

се потопите във фантазии, не го правете по време на работа.

Креативните от вас, ще се впуснат в проекти,
които в близко бъдеще ще ги направят известни
и успешни. Лесно може да се измамите в любимия
човек, така че не правете предположения за то-
ва, което за сега е само фантазия. Ако имате же-
лана цел в професията, тогава трябва да я пос-

тигнете. Между другото, стар приятел ще ви помогне.

Откажете се от тежките и сложни задачи, осо-
бено ако силата и енергията не са ви достатъч-
ни. За да постигнете велики дела, трябва да нат-
рупате опит. Едно събитие, ще ви отвори очите
за някои неща, които не сте забелязвали преди.
Оказва се, че ръководите процесите прекрасно,

ако никой не ви дава инструкции от горе.

Ще събирате плодовете на упоритата си рабо-
та. Вашата естествена целеустременост, ще ви
помогне да решите много проблеми, както и да
привлечете интересни личности. Ако сте се ска-
рали с някого, трябва да направите първите стъп-
ки към сдобряване. В любовта, приятел ще ви по-

могне, като по ваша молба, ще предаде нещо.

Вгледайте се добре в човека, когото наричате
"любим". Може би не трябва да бързате с предло-
жението за брак? Проверка на силата на чувства-
та, на никого не е навредила. Просто не правете
сцени на ревност. Вечерта, ако ви предложат но-
ва работа, не е нужно да отказвате. Напоследък

сте позанемарили здравето си, бъдете по-активни физически.

Ще искате да оставите на заден план всичко,
което някога е било приоритетно. Причината за
това поведение е елементарна-мързел и апатия.
Кога за последен път сте почивали и отделяли
време за себе си? В любовта, ще се държите
твърде независимо. Внимавайте, само избрани-

кът ви да не сметне, че това е отчуждение и безразличие.

Възможно е, леко неясно положение на работно-
то място. От една страна, всички ви уважават и
ценят, от друга - всички зад гърба ви обсъждат
личния ви живот. Поради невниманието си във фи-
нансите, може да попаднете в кризисна ситуация.
Но вечерта, ще берете плодовете от всичко, за

което преди време сте положили максимални усилия.

Трябва да оставите на заден план, своята гор-
дост и свободолюбие. Ако искате да укрепите
отношенията си с любимия човек, такова поведе-
ние е неподходящо. На работния фронт всичко,
ще е наистина войнствено. Но, новите задачи, ще
ви изглеждат толкова леки и лесни. Въпреки че да

получите за тях твърде бързо пари, не разчитайте.

Очаквайте, не просто събития, а истински сен-
зации в живота. Може да създадете силна и хар-
монична връзка с човек, когото отдавна виждате
като свой спътник в живота. Късмет, ще имате
на път, ако тръгнете рано сутринта. Необвърза-
ните трябва да са по-взискателни в интимните

си отношения. Иначе няма да може да избегнете интригите .

Днес, ще бъдете толкова добродушни и искрени,
че други ще ви сметнат за Робин Худ. Наблегнете
на изпълнението на непосредствените си задъл-
жения на работното място. Ако някой се опита да
ви включи в интрига, е по-добре да се отдръпнете.
Дори незначително изкушение, може да бъде ка-

тастрофално за отношенията с избраника.

Днес трябва да сте старателни и прилежни, ка-
то ученици. Колкото по-уверено се заемете с
всичко ново и обещаващо, толкова по-бързо ще
напреднете в кариерата. Възможна е любов от
пръв поглед, която ще се случи далеч от дома.
Отдавна сте мечтали за подобна среща и днес ня-

ма да повярвате на това което се случва.

Очаква ви успешен ден, ако не започнете да по-
дозирате всички наоколо в лъжи и измама. Не
прехвърляйте финансовите си проблеми на други
хора. Вие сами може да си върнете това, което
сте разпилели на вятъра по време на развлечения
с приятели. Щастие чака онези, които неотдавна

са сключили брак. Възможно е скоро да станете родители!
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„Ìèíüîð” ïî÷âà ïîäãîòîâêà íà 8-ìè ÿíóàðè
Перничани уредиха една контрола с „Беласица”

Ето противниците за 1/4 финалите
за Купата на страната по волейбол

Станаха ясни съперниците в 1/4-финалите на
турнира за Купата на България по волейбол при
мъжете, след като днес беше изтеглен жребия в
офиса на БФВ за финалния турнир на надпрева-
рата.Домакин на финалния турнир ще бъде град
Бургас, а спорът за трофея ще се проведе от
17-и до 19-и януари догодина (петък-неделя) в
местната зала "Младост". В трите дни на турни-
ра ще се играят четвъртфинали, полуфинали и
финал.Най-интересният мач от 1/4-финалите се
очертава между настоящия носител на трофея
Хебър (Пазарджик) и Левски. Друга интересна
среща може да бъде между домакините от Неф-
тохимик 2010 (Бургас) и непредвидимия тим на
Марек Юнион Ивкони (Дупница). В останалите
двойки един срещу друг ще играят втородиви-
зионния Ботев (Луковит) и Монтана, както и Ду-
нав (Русе) и Добруджа 07 (Добрич). Всички ма-
чове ще бъдат в петък (17 януари).В събота (18
януари) ще се изиграят двата полуфинала, а фи-
налът за Купата на България ще бъде в неделя
(19 януари). Началните часове на всички срещи
ще станат ясни по-късно.

 Жребий за четвъртфиналните двойки за Купата
на България при мъжете:

1. Ботев (Луковит) - Монтана
2. Левски - Хебър (Пазарджик)
3. Нефтохимик 2010 (Бургас) - Марек Юнион Ив-

кони (Дупница)
4. Дунав (Русе) - Добруджа 07 (Добрич)
Полуфинали:
Победител от четвъртфинал №1 - Победител от

четвъртфинал №2
Победител от четвъртфинал №3 - Победител от

четвъртфинал №4

„Лудогорец” среща „Интер”
Родният шампион Лудогорец нямаше особен къс-

мет при жребия в Лига Европа, който го прати срещу
италианският гранд Интер в 1/16-финалите през про-
летта.Разградчани ще са домакини в първия мач на
20 февруари, а реваншът е седмица по-късно на "Сан
Сиро".Интер в момента е лидер в италианската Серия
"А", като клубът се озова в Лига Европа заради трето-
то място, което зае в групата си в Шампионска лига.
Там грандът от Милано бе изпреварен от Барселона и
Борусия (Дортмунд).Интер безспорно е сред най-голе-
мите имена, срещу които Лудогорец се изправя в ев-
ропейската си история. "Синьо-черните" са трикратен
клубен шампион на Европа, като те ще са и седмият
крал на Стария континент, който се изправя срещу
разградчани в европейските им авантюри.По ирония
на съдбата, предишното участие на Лудогорец в ели-
минациите на Лига Европа (сезона 2017-18) също ги
прати в Милано, но тогава срещу другия голям тим от
града - Милан. В онези мачове "росонерите" спечели-
ха с общ резултат 4:0.До този момент Интер се е из-
правял два пъти срещу родни тимове, като и в двата
пъти е излизал краен победител. Най-паметният слу-
чай разбира се е през 1967-а, когато "нерадзурите"
спират ЦСКА на полуфиналите в КЕШ.Двете срещи
завършват 1:1, като всичко се решава с плейоф в Бо-
лоня, който италианския тим печели с 1:0.

ПЪЛНИЯТ ЖРЕБИЙ:
Уулвърхемптън - Еспаньол,
Спортинг (Лисабон) - Истанбул Башакшехир,
Хетафе - Аякс,
Байер Леверкузен - Порто,
Копенхаген - Селтик,
АПОЕЛ - Базел,
Клуж - Севиля,
Олимпиакос - Арсенал,
АЗ Алкмаар - ЛАСК,
Брюж - Манчестър Юнайтед,
Лудогорец – Интер,
Айнтрахт – Залцбург,
Шахтьор Донецк – Бенфика,
Волфсбург – Малмьо,
Рома – Гент,
Глазгоу Рейнджърс - Брага

СПОРТ: ТАЕКУОН-ДО ITF  – неолимпийска версия
7. БОРИС СИМЕОНОВ  - състезател на СК „Калоян Лади-

мекс”, гр. Перник,  треньор: Иво Иванов, Класиране през 2019 г.
· I място на Държавно първенство, спаринг, кат. до 40 кг. конку-

ренция 16 състезатели
8. ИВАН ПОПОВСКИ  - състезател на СК „Калоян Ладимекс”, гр.

Перник,  треньор: Иво Иванов, Класиране през 2019 г.
· I място на Държавно първенство 4-3 GUP, конкуренция 9 състе-

затели
· I място на Международен турнир „Словения Оупън“, конкурен-

ция 8 състезатели
СПОРТ: ТАЕКУОН-ДО ITF, КИК БОКС
9. КАЛОЯН МАРИЯНОВ ЛЕЧЕВ - състезател на СК „Тагър

тийм”, гр. Перник, национален състезател, треньор: Кристиян Игна-
тов, Класиране през 2019 г.

ТАЕКУОН-ДО ITF  – неолимпийска версия
· II-ро място на Европейско първенство, кат. до 50 кг., конкурен-

ция 9 състезатели в категорията
· I място на Държавно първенство, спаринг до 13 г., конкуренция

8 състезатели
· III-то място на Държавно първенство в дисциплината „Тул“, кон-

куренция 37 състезатели в категорията
КИК БОКС
· II-ро място на Държавно първенство, стил „Лайт Контакт“, юно-

ши младша възраст, конкуренция    не е посочена
· III-то място на Държавно първенство в стил „Пойнт файт“, конку-

ренция     не е посочена
10. МАРТИН ИВАЙЛОВ ВЕЛКОВ - състезател на СК „Тагър

тийм”, гр. Перник, национален състезател, треньор: Кристиян Игна-
товq Класиране през 2019 г.

ТАЕКУОН-ДО ITF  – неолимпийска версия,
· I-во място на Международен турнир клас „А“ „Сърбия Оупън“,

кат. + 47 кг., конкуренция 7 състезатели в категорията
КИК БОКС
· I-во място на Държавно първенство, стил „Киклайт контакт“, кат.

+ 47 кг., конкуренция 15 състезатели в категорията
· I-во място на Държавно първенство, стил „Лайт контакт“, кат. +

47 кг., конкуренция 10 състезатели в категорията
· I-во място на Държавно първенство, стил „Лоу Кик“, кат. + 47

кг., конкуренция 11 състезатели в категорията
· I-во място на Държавно първенство до 12 г., стил „Лайт кон-

такт“, кат. + 47 кг., конкуренция 3 състезатели в категорията

· I-во място на Държавно първенство, стил „Киклайт контакт“, кат.
+ 47 кг., конкуренция 3 състезатели в категорията

· I-во място на Държавно първенство, стил „Пойнт Файт“, кат. + 47
кг., конкуренция 6 състезатели в категорията

СПОРТ: ТЕНИС НА МАСА
11. MИХАЕЛА СТОЯНОВА - състезател на СКТМ „Металик”,

гр. Перник, Класиране през 2019 г.
· I място на Държавен шампионат „А“ група, жени – 24 победи и

без загуба.
· V-то място на Държавно индивидуално първенство за жени
· III-то място на Държавно индивидуално първенство за девойки

старша възраст
· I място на „Млад Олимпиец“за девойки ст. в.,
· III-то място „Млад Олимпиец“за девойки ст. в.,  16-те най-добри

на България.
· III-то място на  Държавно първенство двойки за девойки старша

възраст
· II-ро място на Държавно индивидуално първенство за кадетки
· I място на Държавно първенство двойки за кадетки
· II-ро място на Държавно първенство смесени двойки
· II-ро място индивидуално „Млад Олимпиец“ 16-те най-добри ка-

детки
· III-то място на Държавно отборно първенство за кадетки с отбо-

ра на СКТМ „Металик“
СПОРТ: ХОКЕЙ НА ТРЕВА
12.  МАРТИН МАРИНОВ МОМЧИЛОВ  - състезател на СК

по хокей на трева „Ен Джи Ес“ , Национален състезател на Бълга-
рия, юноши до 15 год., личен треньор: Рулан Стефанов

· I-во място в Шампионата на България на открито с отбора на „Ен
Джи Ес“, дивизия „А“, конкуренция 11 отбора.

СПОРТ: ХУДОЖЕСТВЕНА ГИМНАСТИКА
13.  НИКОЛ АНГЕЛОВА  - състезателка категория „А“на СК

по художествена гимнастика „Виктория“, личен треньор: Виктория
Велинова

· I-во място многобой на Международен турнир от календара на
БФХГ „Кракра Къп“, конкуренция 29 състезателки.

· V-то място многобой на Международен турнир от календара на
БФХГ „Кюстендилско лято“, конкуренция 27  състезателки

· V-то място многобой на Международен турнир от календара на
БФХГ „Пирин“, конкуренция 24 състезателки

VI- то място на Международен турнир от календара на БФХГ „Ло-
комотив“.

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

Струмска слава”
се раздели с двама
Струмска слава ще започне подготовка

през зимата на 10 януари. Тогава треньорът
Владимир Димитров събира отбора за първа
тренировка. Радомирци ще се готвят в Петрич
за четвърта поредна година. Лагерът им в гра-
да започва на 20 януари и ще продължи 10
дни. Допълнително ще бъдат уточнени и кон-
тролите на отбора.За момента напускащите са
двама - нападателят Росен Кръстев и вратарят
Слави Петров.

Отборът на Мин-
ьор (Перник) започва
подготовка за пролет-
ния полусезон на 8-ми
януари. Тогава настав-
никът на лидера в
Югозападната Tрета
лига Юрий Васев съби-
ра възпитаниците си
на "Стадиона на ми-
ра".Ръководството на
отбора уреди и под-
готвителен лагер в
Петрич. Той ще бъде
между 3-ти и 14-ти

февруари, като "чуко-
вете" ще отседнат в
хотелската част и ще
тренират на стадион
"Цар Самуил". Засега
сигурна е само една
контрола - на 5-и фев-
руари с Беласица (Пет-
рич).Междувременно
вчера Юрий Васев от-
летя за Барселона.
Днес той ще е на ста-
дион „Камп Ноу”, къде-
то ще наблюдава по-
редното издание на

„Ел Класико”. Фенове-
те пък отбелязаха
края на успешния се-
зон с хубав купон . Ро-
дителите на децата
от детската школа
пък празнуваха заедно
в събота в „Ел Дора-
до” в квартал „Изток”
също с много настрое-
ние и надежда за успе-
хи и през новия сезон
след третото място
на традиционния тур-
нир в „Арена Асарел”.

Клуб „Спартак” ще проведе вътрешен юбилеен турнир по таекуон-
до. Той ще бъде за купата на клуба и е посветен на 20-годишнината му.
Турнирът ще се проведе на 20 декември от 18.30 часа в Районен мла-
дежки дом Мошино.

Програмата включва и  демонстрация на двама от най-успешните
атлети в  този спорт - братята Димитър и Александър Джорджеви
от град Дупница. Срещите ще са с електронно отчитаща система,
осигурена от федерацията. Рефери международен клас от гр. София.

Ще има и тържествена част с награждаване на лицата със заслуги
към клуба в двадесет  годишната му история. Входът  за всички е
свободен. Очакват се официални гости от Община Перник и други ин-
ституции.

Таекуондисти се събират на турнир
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18 декември 2019 г.

Той бе организиран от съдебните служители от Административен съд - Перник

ДА Е ЖЕСТОК, КОЛКО ДА
Е ЖЕСТОК И ЗА КОГО ДА Е
НАЙ-ЖЕСТОК беше въпросът,
който си задаваха ошашавените

от безводието перничани. Е, графикът е ясен.
Както е ясно и че винаги ще има доволни, ви-
наги ще има и недоволни. Но срещу ръжен,
сиреч срещу празен язовир, не се рита. Как-
во да каже друго човек - нито ще са ни свет-
ли, нито ще са ни весели задаващите се праз-
ници. Щото всички ще ни яде мисълта - ами
утре? Ако не завали ни дъжд, ни сняг? Ще ни
яде мисълта колко е аджеба тоя мъртъв обем
и дали след броени дни ще стигнем до него.
Ама най ще ни яде мисълта за министерското
лицемерие, за министерската наглост. Баш
виновниците пак потриват ръце - свършили си
били работата, прокуратурата нищо няма да
им направи, щото са невинни. Дали? Щото
ние пък, простосмъртните, дето патим от
тяхното нагло безхабере останахме на друго
мнение след разкритията на окръжния проку-
рор Николай Цветков. А иначе, като стана ду-
ма за режима, дали пък да не поканим Нено
Димов и Петя Аврамова да си сменят место-
жителството, да забравят жълтите павета и
до пролетта да поживеят в Перник. Тогава
май друга песен ще запеят. Иначе то няма да
е прецедент, защото мнозина помнят, че по
разпореждане на премиера един друг техен
колега министър след земетресението през
2012 година доста дъло време делеше не-
волята с перничани. Без да се е издънил като
сегашните си колеги.

КОГАТО НА 16 ГОДИНИ СИ НЕ САМО
КРИМИНАЛНО ПРОЯВЕН, НО ВЕЧЕ И
ОСЪЖДАН ЗА КРАЖБИ, явно става дума
за трайно професионално ориентиране. За за-
наят, в който въвличаш и по-малките. Това е
изводът във връзка с информация от поли-
цейския бюлетин, според която именно такъв
е главният герой. Само че тоя опитът му да
обере техниката от фирмен офис не минал.
Прибрали го набързо и вече му е повдигнато
обвинение. Неприятното е, че този път привл-
якъл за съучастници две малолетни момчета.
Та и тримата ще отворят работа на Детска пе-
дагогическа стая. И ако за по-малките има
шанс да си вземат поука и повече да не пос-
ягат на чуждо, за баткото явно подобна на-
дежда няма. За съжаление. Сега той отново
ще има работа с органите на правосъдието.

СЯКАШ НЯМАТ КРАЙ БЕЗУМЦИТЕ,
КОИТО СИ ПОЗВОЛЯВАТ ДА СЕДНАТ
ЗАД ВОЛАНА КОЙ ПИЯН, КОЙ ДРОГИ-
РАН. Две такива дела влизат в пернишките
съдилища. Ако в тая ситуация има нещо ху-
баво. , то е, че по време на подвизите на двам-
цата няма пострадали хора. Гаранция обаче,
че други такива наглеци няма да направят
по-тежка беля, няма. Остава само да се над-
яваме, че няма да им попаднем на пътя.

Предвиждат проверка на знанията
по безопасност по пътищата

Светла ЙОРДАНОВА
В 7 клас да се извършва проверка на

знанията по безопасност на движението
по пътищата.Това е едно от обсъжданите
предложения за подобряване на обуче-
нието от най-ранна възраст, съобщи пред-
седателят на Държавна агенцията "Безо-
пасност на движението по пътищата"
(ДАБДП) Малина Крумова.

В нея участие взеха и министърът на вът-
решните работи Младен Маринов, министъ-
рът на транспорта, информационните тех-
нологии и съобщенията Росен Желязков и
заместник-министърът на образованието и
науката Таня Михайлова, съобщиха от
Държавна агенцията "Безопасност на дви-
жението по пътищата". МОН и ДАБДП раз-
работват съвместно нова Концепция за по-
добряване на обучението по безопасност
на движението по пътищата, стана ясно по
време на събитието. В тази връзка се об-
съжда и проверка на знанията на децата,
преди да навършат 14 години, когато по
закон имат право да управляват велоси-
пед по пътното платно. "Ние трябва да сме
сигурни, че децата имат базисни знания
за правилата за движението, пътните зна-
ци, но и че осъзнават своята отговорност,
когато са на пътя и знаят как да се пазят",
подчерта Малина Крумова. Все още това е
работна идея, което се дискутира с непра-
вителствения сектор.

Малина Крумова допълни, че обучението
за придобиване на свидетелство за управ-
ление на превозно средство е само един
елемент от подготовката ни да бъдем уча-
стници в движението, която следва да за-
почва от най-ранна възраст. "Никой не мо-
же да ни научи да бъдем едновременно
отговорни на пътя и добри шофьори само
за няколко месеца. Шофьорският курс
безспорно е важен, но това е само един
практически елемент от цялото обучение -
как да се пресича, за какво да се внима-
ва, дори как да се помага при инцидент",
обясни председателят на държавната аге-
нция. "Обучението е една от централните
теми за пътната безопасност. Ефективните
мерки в тази посока ще отнемат време, но
и ще дадат истински устойчиви резултати.
Затова всички институции, съвместно с
бранша и неправителствения сектор
трябва да работим изключително активно
в тази посока", каза още Малина Крумова.

Силвия ГРИГОРОВА
Коледен благотвори-

телен базар под мото-
то "От все сърце", ор-
ганизираха съдиите и
съдебните служители
от Административен
съд -Перник на петия
етаж на Съдебната па-
лата. Коледният базар
беше официално от-
крит от председателя
на Административен
съд -Перник Ивайло
Иванов. При открива-
нето той поздрави ко-
легите си за това, че
са превърнали една ху-
бава и благородна ини-
циатива в традиция.
"Радвам се, че в наша-
та инициатива се
включиха и колеги от
други съдилища и про-
куратури в областта.
Благодаря и на колеги-
те от Върховния Ад-
министративен съд,
който дойдоха на от-
криването на нашия
благотво-
р и т е л е н
базар. Ку-
п у в а й т е
уважаеми
колеги и
приятели,
така ще по-
м о г н е м
в с и ч к и
заедно на
един баща
да отгледа
своето де-
те", с тези
думи съдия

Ивайло Иванов откри
официално благотво-
рителния базар.

В близост до отру-
паните маси с различ-
ни празнични подаръ-
ци, сувенири произве-
дения на изкуството,
дори собствено произ-
ведени сладка, бе пос-
тавена специално нап-
равена за целта кутия.
Всеки, който беше за-
купил избрания от не-
го сувенир, можеше да
пусне парите в нея.

Тази година каузата,
която подкрепят ма-
гистратите и съдеб-
ните служители от
Административния
съд, е подпомагане на
семейството на напус-
налата ги колежка Ла-
риса Георгиева, при-
зовкар в Окръжен съд -
Перник. Тя е оставила
15-годишна дъщеря,
инвалид. Всички реали-
зирани приходи от

продажбата на колед-
ните сувенири ще бъ-
дат преведени по
сметка на нейния съп-
руг, който се грижи
сам за детето.

С тази своя инициа-
тива работещите в съ-
дебната система пока-
заха, че не само се въл-
нуват, а са и съпричас-
тни към болката на
другите като отклик-
ват на нуждите им
чрез набиране на средс-
тва. Този базар показа
убедително, че работе-
щите в съдебната сис-
тема притежават забе-
лежителни умения,
креативност и талант.
Базарът ще продължи
до края на тази седми-
ца. Така че, всеки, който
иска да стане съпричас-
тен с благородната
идея, може да го посети
и си закупи нещо за
празниците. Изборът е
много богат.

Още двама шофьори на съд
Любомира ПЕЛОВА

Поредните двама
шофьори - наглеци, на-
рушили нормативна-
та уредба, се из-
правят пред органите
на правораздаването.

Перничанин ще бъде
съден за шофиране на
автомобил в нетрез-
во състояние.

На 9 декември тази
година, в областния
град бил проверен лек
автомобил "Ауди", уп-
равляван от 32-годи-
шен местен жител.

При изпробването му
с техническо средс-
тво за алкохол са от-
четени над 1,2 проми-
ла. Анализът на кръв-
ната му проба показал
1, 87. Привлечен е ка-
то обвиняем и рабо-
тата продължава
съвместно с Районна
прокуратура - Перник.

30-годишен пък ще
отговаря за управле-
ние на автомобил под
въздействието на
наркотици.

Нарушението на за-

кона е установено на
8 ноември тази годи-
на, когато в Перник
бил проверен "Форд
Фиеста"-. Зад волана
на автомобила е бил
30-годишен жител на
областния град. При
изпробването му с
техническо средство
е отчетен положите-
лен резултат за амфе-
тамин. Привлечен е
като обвиняем и му е
наложена мярка за
неотклонение "под-
писка".

Закопчаха радомирец
за кражба

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец е

задържан по
подозрение за
грабеж.

П р е с т ъ п л е -
нието е извър-
шено вчера,
около 30 минути
след полунощ.
43-годишен от
Радомир бил
нападнат от
друг мъж и чрез ритници и удари в главата
и тялото му били отнети мобилен телефон и
малка сума пари. След подаден от него
сигнал били предприети незабавни дей-
ствия за установяване на извършителя.
Много бързо белезниците щракнали около
ръцете на 58-годишен местен жител, който
е заподозрян за извършеното деяние. За-
държан е за 24 часа с полицейска мярка.

Образувано е досъдебно производство.

Перничанин обра два
камиона във фирмен гараж
Любомира ПЕЛОВА

28-годишен е задър-
жан за кражба на ката-
лизатори.

В първия работен
ден от седмицата във
Второ районно управ-
ление  се оплакал 60-
годишен столичанин,
собственик на фирма.

Мъжът заявил, че са
откраднати два ката-
лизатора от товарни
автомобили, паркира-
ни в гараж, на улица
"Юрий Гагарин" в об-
ластния център.

Полицаите извър-
шили оглед и започна-
ли досъдебно произ-

водство. Следите по-
вели към 28-годишен
перничанин, който
бил задържан за из-
вършеното престъп-
ление.

Наложена му е 24 ча-
сова полицейска мярка
и работата по случая
продължава.
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