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

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

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.75 лв.

Четвъртък, 19 декември 2019 г., бр. 242 /6831/ год. XXVЦена: 1,00 лева

Св. мчк Бонифаций

На
терен

Вчера Перник беше на терен. От три-Вчера Перник беше на терен. От три-Вчера Перник беше на терен. От три-Вчера Перник беше на терен. От три-Вчера Перник беше на терен. От три-
тонния спирателен кран сред непрохо-тонния спирателен кран сред непрохо-тонния спирателен кран сред непрохо-тонния спирателен кран сред непрохо-тонния спирателен кран сред непрохо-
димите пущинаци, през морените издимите пущинаци, през морените издимите пущинаци, през морените издимите пущинаци, през морените издимите пущинаци, през морените из
витошките висоти, та чак до Европар-витошките висоти, та чак до Европар-витошките висоти, та чак до Европар-витошките висоти, та чак до Европар-витошките висоти, та чак до Европар-
ламента.ламента.ламента.ламента.ламента.

Навсякъде името на града ин се носе-Навсякъде името на града ин се носе-Навсякъде името на града ин се носе-Навсякъде името на града ин се носе-Навсякъде името на града ин се носе-
ше като народната песен, дето нише като народната песен, дето нише като народната песен, дето нише като народната песен, дето нише като народната песен, дето ни
прославя безводието. Де що има управ-прославя безводието. Де що има управ-прославя безводието. Де що има управ-прославя безводието. Де що има управ-прославя безводието. Де що има управ-
ник в тоя град, там е - на терена наник в тоя град, там е - на терена наник в тоя град, там е - на терена наник в тоя град, там е - на терена наник в тоя град, там е - на терена на
проблемите.проблемите.проблемите.проблемите.проблемите.

Широчък ни е въпросният терен, ноШирочък ни е въпросният терен, ноШирочък ни е въпросният терен, ноШирочък ни е въпросният терен, ноШирочък ни е въпросният терен, но
то е защото ни е тясно около врата.то е защото ни е тясно около врата.то е защото ни е тясно около врата.то е защото ни е тясно около врата.то е защото ни е тясно около врата.
Проблемът ни е стиснал за гушата та-Проблемът ни е стиснал за гушата та-Проблемът ни е стиснал за гушата та-Проблемът ни е стиснал за гушата та-Проблемът ни е стиснал за гушата та-
ка здраво, че и Европа ще трогнем ощека здраво, че и Европа ще трогнем ощека здраво, че и Европа ще трогнем ощека здраво, че и Европа ще трогнем ощека здраво, че и Европа ще трогнем още
малко.малко.малко.малко.малко.

Иначе прав е евродепутатът РаданИначе прав е евродепутатът РаданИначе прав е евродепутатът РаданИначе прав е евродепутатът РаданИначе прав е евродепутатът Радан
Кънев, дето вкара Перник в дневнияКънев, дето вкара Перник в дневнияКънев, дето вкара Перник в дневнияКънев, дето вкара Перник в дневнияКънев, дето вкара Перник в дневния
ред на брюкселските бюрократи.ред на брюкселските бюрократи.ред на брюкселските бюрократи.ред на брюкселските бюрократи.ред на брюкселските бюрократи.

Така го развинти, че в празния пер-Така го развинти, че в празния пер-Така го развинти, че в празния пер-Така го развинти, че в празния пер-Така го развинти, че в празния пер-
нишки язовир се огледа цяла България.нишки язовир се огледа цяла България.нишки язовир се огледа цяла България.нишки язовир се огледа цяла България.нишки язовир се огледа цяла България.
Като във водно огледало на прехода -Като във водно огледало на прехода -Като във водно огледало на прехода -Като във водно огледало на прехода -Като във водно огледало на прехода -
много приказки и нищо работа.много приказки и нищо работа.много приказки и нищо работа.много приказки и нищо работа.много приказки и нищо работа.

Въпросът е как изглеждат перничаниВъпросът е как изглеждат перничаниВъпросът е как изглеждат перничаниВъпросът е как изглеждат перничаниВъпросът е как изглеждат перничани
на терена - като обречен отбор или ка-на терена - като обречен отбор или ка-на терена - като обречен отбор или ка-на терена - като обречен отбор или ка-на терена - като обречен отбор или ка-
то фаворит в мача с безводието.то фаворит в мача с безводието.то фаворит в мача с безводието.то фаворит в мача с безводието.то фаворит в мача с безводието.

Ако гледаме примера на ония добро-Ако гледаме примера на ония добро-Ако гледаме примера на ония добро-Ако гледаме примера на ония добро-Ако гледаме примера на ония добро-
волци, дето качиха Витоша и намерихаволци, дето качиха Витоша и намерихаволци, дето качиха Витоша и намерихаволци, дето качиха Витоша и намерихаволци, дето качиха Витоша и намериха
вода - има надежда.вода - има надежда.вода - има надежда.вода - има надежда.вода - има надежда.

Ако се правим само на философи -Ако се правим само на философи -Ако се правим само на философи -Ако се правим само на философи -Ако се правим само на философи -
удавили сме се на сухия терен.удавили сме се на сухия терен.удавили сме се на сухия терен.удавили сме се на сухия терен.удавили сме се на сухия терен.

СЪПЕРНИК
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно
облачно

Ремонтните дейности се извършват от "Софийска вода" и "В и К"-Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Още по тъмно в
сряда сутринта екипи
на "Софийска вода" и
"В и К" Перник започна-
ха демонтирането на
стария тритонен
кран, който по Главен
клон-2 подава вода към
кварталите  "Изток" и
"Тева". На мястото
бяха кметът на Пер-
ник Станислав Влади-
миров, областният уп-
равител Емил Костади-
нов и прокуристът на
"В и К" инж. Камен Каме-
нов. Направените из-
следвания са показали,
че има повреди и изти-
чания на вода по тра-
сето на Главен клон-2.
За да се отстранят
тези аварии, до сега се
налагаше да се спре на-
пълно водоподаването
от Пречиствателната
станция за питейни
води. Сега, след като

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

се монтира новият
кран, той ще позволи
да се спре подаването
на вода по този клон и
да се отстраняват
аварии, без да се налага
да се спира водата и за
Централната градска
част на Перник. След
подмяната на крана,
при режим на водата,
когато не се подава во-
да към кварталите
"Изток" и Тева",  ще мо-
же да се отстраняват
възникнали аварии, без
потребителите да
усетят това. До сега,
заради авариите по
Главен клон 2 са се гу-
бели по трасето по
около 30-40 л в секунда.
Кранът е поставен
преди 50 години, кога-
то е бил построен во-
допроводът. В момен-
та той е затварял
донякъде, но е имало
пропуски от шибъра,

Баща на две деца
не плаща издръжка

Любомира ПЕЛОВА
Баща на две деца застава на подсъ-

димата скамейка за неплащане на из-
дръжка.

От началото на 2019 година до месец
ноември, 44-годишен мъж от областния
град не плащал издръжката на малолет-
ните си деца - син и дъщеря.

Той е бил осъден и има влязла в сила
присъда за това, издадена от Пернишки
районен съд. За това си деяние е прив-
лечен като обвиняем и му е наложена
мярка за неотклонение "подписка".

“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”

който е многократно
ползван и не е спирана
напълно водата. Този
кран се спира само ко-
гато се отстраняват
аварии по Главен клон
2. От този главен клон
има отклонение, по
което се подава вода
за "Стомана Индъс-
три" и ТЕЦ "Република"
за питейно-битови
нужди на работещите
там хора, които не са
никак малко.  Това е
първия етап от ремон-
тните дейности.  Към
промишлената зона на
Перник, до въвеждане-
то на режима на водо-
подаване, са се подава-
ли по около 150 л в се-
кунда вода. След влиза-
не в сила на режима,
към промишлената зо-
на вече не се подава
промишлена вода.

На страница 3

От утре Перник официално в
режим на бедствено положение

Любомира ПЕЛОВА
От петък Перник официално ще мине в ре-

жив на бедствено положение. Решението е
взето на заседание на Кризисния щаб, прове-
дено вчера, обяви на пресконференция кметът
на общината Станислав Владимиров. В нея
участваха и областният управител на Перник
Емил Костадинов и председателят на Общин-
ския съвет Димитър Колев. Стана ясно, че мо-
ментално започват да се изпълняват всички
краткосрочни мерки за осигуряването на по-
голям приток в язовир "Студена". В сила вли-
за и новият по-драстичен режим на водос-
набдяване за града и околните населени мес-
та. Целта е не само да се намали потребление-
то, но и загубите по водопровода от авариите,
причинени от ударите при двукратното спира-
не и пускане на водата. Председателя на ми-
нипарламента Димитър Колев. допълни, че е
радетел на идеята за свързването на Перник с
язовир "Искър" за критичния период, докато
"Студена" се напълни, стига да има техничес-
ка възможност за това и столичните минипар-
ламентаристи да дадат своето съгласие.

Повече подробности - в следващия брой на
"Съперник".
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МРРБ финансира с над 2 милиона
лева аварийни дейности в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Министерството на регионалното разви-

тие и благоустройството осигурява над 2
млн. лв. от бюджета си за изпълнение на
част от първите спешни мерки за подобр-
яване на водоснабдяването в Перник. Фи-
нансирането е извън предвидените 2,7
млн. лв., които утре Министерският съвет
ще отпусне за подмяна на утаителите в
пречиствателната станция за питейни во-
ди.

Още утре по споразумение с областната
администрация ще бъде подменена спира-
телната арматура в началото на главен
клон от водопроводната мрежа за кв. "Из-
ток" след отклонението му за Промишлена
зона.

От бюджета на министерството са осигу-
рени и 1 881 640 лв., с които ще се изгради
временно аварийно съоръжение по трасето
с. Чуйпетлово - с. Боснек - яз. "Студена".
Средствата ще бъдат предоставени на об-
щина Перник. В предложението й се пред-
вижда изграждане на бетонен дънен праг
за водовземане и разполагане на утаител
и уредба за изпускане на задържани дън-
ни наноси. Чрез премостването, което е
съобразено с трасето на пътя Боснек - Чуй-
петлово, р. Струма ще се захранва с до-
пълнителни водни количества. С тези
средства ще бъдат финансирани доставка-
та на материали и изграждането, проекти-
ране, комплексен доклад за оценка на
съответствието на инвестиционните проек-
ти, осъществяване на строителен и автор-
ски надзор.

В настоящата кризисна ситуация МРРБ
ще финансира и мерки от аварийния план
на инж. Атанас Русев. Те включват дейнос-
ти за захранване на язовир "Студена" от
алтернативни или вече съществуващи во-
доизточници. Като следваща стъпка МРРБ
ще осигури и финансиране на дейностите,
предложени от проф. Костадин Щерев.

ДФ "Земеделие" с още
две горещи линии

Силвия ГРИГОРОВА
ДФ "Земеделие" открива още две горе-

щи телефонни линии, на които животновъ-
дите, кандидатствали по схемите за обвър-
зано подпомагане за Кампания 2019, мо-
гат да задават своите въпроси. Новите те-
лефони са 02/ 81 87 652 и 02/ 81 87 692. Ли-
ниите се отварят поради множество оба-
ждания на фермери, които останалите го-
рещи линии не смогват да поемат.

По схемите и мерките на директните пла-
щания продължават да са актуални дей-
стващите и досега телефонни номера. Бе-
нефициентите могат да се информират при
възникнали казуси на познатите номера -
02/ 81 87 449 и 02/ 81 87 479. Информация
във връзка с директните плащания се по-
лучава и на запитвания, подадени на еле-
ктронен адрес - sepp@dfz.bg.

Припомняме, че за Мярка 10 "Аг-
роекoлoгия и климат", Мярка 11 "Биологич-
но земеделие" земеделските стопани мо-
гат да получат информация на телефон 02/
81 87 203 и електронен адрес aep@dfz.bg.

За информация стопаните могат да се
обръщат и към областните дирекции на ДФ
"Земеделие" и към общинските служби
"Земеделие" към Министерството на земе-
делието, храните и горите.

Ñïàñèòåëíèÿò ïëàí íà èíæ.Àòàíàñ Ðóñåâ
Правителството отпусна за него 330 000 лева

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Любомира ПЕЛОВА
Към спасителния

план на инж.Атанас
Русев, за изпълнение-
то на който прави-
телството отпуска
330 000 лева, прояв-
яват интерес стоти-
ци перничани. Ето как-
во написа самият той
в социалната мрежа:

"Накратко ще разя-
сна, на достъпен език,
I етап от Аварийния
ни план, с които за-
почваме веднага от
днес 18.12.2019 г. Ус-
поредно подготвяме
и II етап, който ще за-
почне след 5 дни.

I Етап
Палакарийски воден

канал -> р. Струма ->
Губилищата -> извор
Врелото -> яз Студена

1. Палакарийски во-
ден канал

Палакарийският во-
ден канал е част от
съоръжението яз.
Студена - той е

проектиран и пос-
троен от невероятно
находчиви инженери,
които са предвидили
възможността да до-
бавят вода към яз.
Студена от огромния
водосборен район на
р. Палакария (по-голям
от този на самата р.
Струма в горното й
течение). Водата от
него се влива в кори-
тото на р. Струма и
от там постъпва в
яз. Студена. Палака-
рийският воден канал
е с дължина 8.8 км. и
може да проведе мак-
симално 930 л/с. Него-
вото огромно пре-
димство (при зимни
условия) е, че се нами-
ра на сравнително
ниска надморска висо-
чина средно 1320 м и
всички обединени во-
доизточници (7 кап-
тажа) в него идват
от огромни склонове
на планината с южно

изложение.
За огромно съжале-

ние този канал в мо-
мента е почти напъл-
но дискредитиран ка-
то части от него са
унищожени, или вода-
та е пренасочена уми-
шлено в друга посока.

Действия: Спешно
възстановяване на
пълната функционал-
ност на Палакарий-
ския воден канал.
(Направена е пълна ин-
спекция и мероприя-
тия от нас по цялото
протежение на канала
през последните 2 ме-
сеца.)

2. Река Струма и Гу-
билищата

Водата от Палака-
рийският воден канал
се влива в р. Струма и
само след 1.7 км и 70 м
по-ниско, всички води
в коритото на р.
Струма по време на
маловодие, потъват
под земята в  12 ос-
новни губилища. От
тук (при маловодие)
цялата вода се тран-
спортира под земята
за около 25 - 35 часа в
огромната пещерна
система Екстрем-Вре-
лото, за да излезе
след приблизително 5
километра по права
линия и 150 метра по-
ниско, през извора
Врелото.

(Забележка: по-надо-
лу по течението на
реката, има друга гру-
па съвсем отделни и
независими губилища,
които захранват пе-
щерната система Дух-
лата (18 км дължина) -

двете групи губили-
ща са разделени ес-
тествено функцио-
нално от различна
геоложка структура
преминаваща през ко-
ритото на р. Струма)

Действия: Почис-
тване на губилищата
за максимална прово-
димост за постъпва-
щата вода.

3. Изворът Врелото
Изворът Врелото е

най-големият кар-
стов извор в Боснеш-
кия карстов район, с
минимален дебит 78
л/с и максимален над
2000 л/с. Зад извора
се намира огромната
пещерна система Вре-
лото, която изследва-
ме от 1990 г. насам с
дължина над 8 кило-
метра към този мо-
мент, с потенциал да
нарасне на 60-80 км
дължина! Изследвали
сме подземната река в
продължение на
няколко километра
под земята и сме ус-
тановили, че тази пе-
щерна система може
да проведе огромни
водни количества - ве-
роятно надхвърлящи
и 10 000 л/с., ако ги
приеме. В пещерата
Врелото постъпват и
други подземни при-
тоци към основната
подземна река, от
други водосборни ра-
йони различни от то-
зи на р. Струма, идва-
щи отново от Вито-
ша.

Изворът Врелото
се намира на 500 мет-
ра от чашата на язо-

вир Студена и на око-
ло 30 метра по-високо
от средните водни
нива на яз. Студена, и
по естествен грави-
тачен път се влива в
язовир Студена. Има
изградено старо во-
довземно съоръжение
(за ПС Крапец -> Радо-
мир), което е пре-
търпяло през време-
то груби модифика-
ции след първоначал-
ното му изграждане
преди повече от 40+
години и в момента
(при маловодие) вкар-
ва цялата налична во-
да, която извира, във
водовземното съоръ-
жение (било е предви-
дено около 1/4 да пос-
тъпва в него, а друга-
та част да се отича
към яз. Студена).

Действия: Гаранти-
ране, че по-големите
водни количества,
които ще постъпят
от Палакарийския во-
ден канал, както и
цялата вода от извор
Врелото, ще отидат
директно в язовир
Студена.

Време за изпълне-
ние: 7-15 работни дни
(или за Коледа!)

Моля гражданите
да не проявяват из-
лишна самоинициати-
ва и активност от-
носно описаните ме-
роприятия с оглед
бързото им и правил-
но реализиране. При
необходимост от по-
мощ или съдействие
ще обява тук в група-
та публично от какво
се нуждаем."

"Юлски разкази" на Здравка Евтимова - най-четената книга
Светла ЙОРДАНОВА

За първи път от 30
години най-четената
книга в Столичната
библиотеката е бъл-
гарска. Това е "Юлски
разкази" на популя-
рната писателка
Здравка Евтимова. То-
ва съобщи директо-
рът на библиотеката
Юлия Цинзова, която
връчи награда на ав-
торката.

Читателите на
Столичната библио-
тека никак не са малко
- 59 000 души. Те са по-
вече и от тези на На-
ционалната библио-
тека. Книгите се уве-
личават всяка година
от 320 000 през 2014
г. до 490 000 в момен-
та, изтъкнаха от
Столичната библио-
тека.

Всеки ден Столична
библиотека посреща
1200-1300 посетите-
ли. Детският отдел
има читатели от 3 до

14 години, а най-въз-
растните ни читате-
ли са на 83 г., каза
Цинзова.

Наградата "Писа-
тел на годината на
Столична библиоте-
ка" взе Захари Кара-
башлиев (най-четен
автор на художестве-
на литература) с кни-
гите си "Жажда", "Хав-
ра" и "18% сиво". В
топ 10 на най-четени-
те съвременни бъл-
гарски писатели в
библиотеката са
Георги Господинов,
Владимир Зарев, Сте-
фан Цанев, Цочо Боя-
джиев, Калин Терзий-
ски, Милен Русков,
Алек Попов, Недялко
Йорданов и Елена Але-
ксиева.

Най-четена книга
от съвременен бъл-
гарски писател е вече
споменатия сборник
"Юлски разкази" от
Здравка Евтимова.

Най-четен автор на

научна и научно-по-
пулярна литература
еХристо Христов с
"Погубената Бълга-
рия" (в съавторство
с Вили Лилков), "Сек-
ретното дело за лаге-
рите", "Тайните фали-
ти на комунизма" и
"Тодор Живков".

Отличието за най-
четен автор на науч-
на и научно-популярна

литература получи
Христо Христов.

В топ 10 на най-че-
тените автори на
научна и научно-по-
пулярна литература
са Калин Тодоров, Си-
меон Идакиев, проф.
Владимир Чуков,
проф. Николай Овча-
ров, Юлияна Антоно-
ва-Мурата, акад. Геор-
ги Марков, Боян Пет-

ров, Димитър Берба-
тов и Христо Стоич-
ков.

Читател на година-
та стана Калина Ива-
нова, читател на дет-
ска литература - Весе-
лин Балачев (10 г.), а
най-малък читател -
Криси (4,5 г.). Имаше и
награда за дарител,
която получи Кон-
стантин Чипев.
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Ремонтните дейности се извършват от "Софийска вода" и "В и К"-Перник

За нормално водос-
набдяване, без ре-
жим, на областния
град са необходими
около 600 л в секун-
да вода. При досе-
гашния режим- кога-
то имаше вода сут-
рин и следобед, са
изразходвани по 350
л в секунда.

При новия режим,
който ще влезе в си-
ла от идния понедел-
ник, е разчетено да
се подават по 300 л
в секунда вода. "При
това подаване на во-
да и при използване-
то на допълнителни
водоизточници це-
лим по-бавно да
стигнем до мър-
твия обем на язови-

ра, защото тази во-
да трудно ще я мо-
жем да я пречистим,
така че да бъде год-
на за питейно-бито-
ви цели.  В момента
обемът на язовира е
около 4 млн. куб. а
мъртвия обем е око-
ло 2 млн. куб. м.",
поясни инж. Каменов

Кметът Станис-
лав Владимиров уто-
чни, че с  въвеждане
в действие на мерки-
те, които са били
начертани в МРРБ
се цели да се намали
бързото спадане на
обема на язовир
"Студена".

"Част от мерките
имат за цел да се на-
сочи вода от Владай-
ския канал към язо-
вира. Друга част са

свързани с изграж-
дане на съоръжение
в горната част на
река Струма, което
да насочва водата
от реката към язо-
вира. Друга част от
мерките са свързани
с намаляването на
загубите на вода
чрез подмяна на то-
зи кран, по който се
работи в момента.

Това ще даде въз-
можност на "В и К"
без проблем да от-
странява авариите
по трасето. В чет-
въртък, заради спи-
рането на водата в
сряда, перничани ще
бъдат компенсирани
като ще се осигури
безрежимно водопо-
даване. В петък ще
действа досегашния

режим на водата.
От понеделник вли-
за в сила новия ре-
жим- ще се подава
вода към консумато-
рите веднъж за 8 ча-
са- от 14.00 до 22.00
часа", поясни Ста-
нислав Владимиров.
Той допълни, че на
Кризисния щаб, кой-
то ще заседава в
сряда, ще се обсъж-
дат всички мерки,
които целят да се
увеличи притокът
на вода към язовира
и ще се начертаят
нови.

"Може и да се об-
яви бедствено поло-
жение, за да може да
се реализират всич-
ки мерки, които сме
начертали. Лошото
е че сме пропуснали
да въведем по-рано
режима на водата,
което щеше да ни
спести сегашния
кризисен момент и
щяхме по-безболез-
нено да преодолеем
кризата. В момента
язовирът е на кри-
тичния минимум.
Затова, както раз-
брахте, се реализи-
рат инициативи за
почистването на
водохващания, кое-
то ще позволи пове-
че вода да се насоч-
ва към язовира. Има
и екшън план от
група специалисти,
начело с инж. Русев.

Светват лампите
на "Хумни дол"

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник възстановява уличното

осветление на и около пътен възел "Хумни
дол". В момента се освежават над 60 стъл-
ба за улично осветление. Всички освети-
телни тела по протежение на околовръстни-
я път на Перник в обхвата на пътния възел,
прилежащото кръстовище с кръгово дви-
жение, както и отсечката на бул. "Св. Св.
Кирил и Методий" до светофарите при сто-
матологичната поликлиника се подменят с
нови с LED светлина. Част от компромети-
раните и стари бетонни стълбове ще бъдат
подновени. В момента се възстановява и
липсващата електропреносна мрежа.

Учредиха Областен съвет за правата
на хората с увреждания в Пернишко
Любомира ПЕЛОВА

Областен съвет за
правата на хората с ув-
реждания бе учреден в
Перник. В него члену-
ват представители на
областната и общин-
ските администрации,
Регионална дирекция
"Социално подпомага-
не", Инспекция по тру-
да, Дирекция "Бюро по
труда", представители
на регионалните струк-
тури на Съюзите на ин-
валидите, на сляпо-глу-
хите и на военноинва-
лидните кооперации в
България, и др.

На първото си заседа-
ние Съветът обсъди и
прие правилник за орга-
низацията и дейнос-
тта си.

ОСПХУ е консултати-
вен орган към Облас-
тния управител за
координация, консулта-
ции и сътрудничество
при разработването и
осъществяването на
регионални политики за
интеграция и равни

възможности на хора-
та с увреждания. Него-
вото създаване е в из-
пълнение на чл. 19 от
Закона за хората с ув-
реждания. Начело на Съ-
вета е инж. Емил Коста-
динов, областен упра-
вител. Той се състои
още от двама замес-
тник-председатели, сек-
ретар и членове.

В дневния ред на засе-
данието бяха обсъдени
текущи проблеми и оче-
ртани ангажиментите
на всяка институция
по Закона за хората с
увреждания. Дискути-
ран бе и Законът за со-
циалните услуги, който
предстои да влезе в си-
ла от следващата годи-

Този план също ще
започне да действа,
имаме уверението
на МРРБ.

Средствата за
подмяната на крана
за Главен клон-2 са
осигурени от МРРБ.
М и н и с т е р с т в о т о
ще заплати на Со-
фийска вода за из-
вършения ремонт и
новия кран", поясни
Владимиров. На въп-
роса- ще се увеличи
ли цената на водата
за перничани, кме-
тът Владимиров оп-
редели това реше-
ние като нелепо. Об-
ластният управи-
тел уточни, че ще
се направи всичко
възможно това да
не се случи. За целта
новото ръководс-
тво на "В и К" ще
разработи нов биз-
нес план. Прокурис-
тът на "В и К" инж.
Каменов поясни, че
вземанията на "В и
К" към момента въз-
лизат на около 13
млн. лева. Затова
той ще предложи из-
рядните платци да
плащат водата на
по-ниски цени, като
успоредно с това ще
се предприемат мер-
ки за ускорено съби-
ране на вземанията
на водоснабдително-
то дружество, над
80% от които са от
населението.

Видеокамери засякоха млади
жени да крадат саксия с туя

Любомира ПЕЛОВА
Кражба е

р а з к р и т а
благодаре -
ние на ви-
деонаблюде-
нието в Пер-
ник.

Противоп-
равното дея-
ние е извър-
шено във
вторник ве-
черта, на
централния
градски пло-
щад в облас-
тния град.
Камерите за
видеонаблюдение заснели три момичета,
които били с лек автомобил и откраднали
туя от центъра.

След подаден сигнал към автопатрулите
на Първо районно управление, колата
"Фолксваген Голф" била открита на улица
"Отец Паисий" около 22,30 часа.  20-годиш-
ната шофьорка и спътничките й, момичета
на 20 и 21-годишна възраст, предали от-
крадната саксия, която ще бъде върната на
Община - Перник с протокол. Девойките са
разпитани и работата по случая продължа-
ва.

Актьори стават учители
и влизат в клас

Светла ЙОРДАНОВА
Нов български университет с алтернатива

на класическото обучение в българските
училища.

На фона на последните данни от между-
народното проучване PISA, че българските
ученици влошават резултатите си, НБУ
предлага театрални подходи в училищното
образование. Идеята е да се провокира ин-
тереса на детето към учебния материал
чрез игрови метод на преподаване, ориен-
тиран към духа и тялото му. Целта е учени-
ците да изучат материала като бъдат въвле-
чени в различни ситуации и възприемат
знанията през емоциите. В процеса на иг-
рата се променя интериора на учебната
стая и учениците приемат роли, съобразно
епохата и ситуацията в учения материал по
конкретния предмет.

В час по история за 11 клас, например, в
урока за Рухването на Берлинската стена
учениците са провокирани да построят от
чинове, оцветят и "разрушат" Берлинската
стена. В час по физическо възпитание се
преподава капоейра, а думите от урок по
английски не се записват в тетрадка, а ожи-
вяват изиграни от учениците.

В проекта "Учене чрез игра" участват сту-
денти и дипломанти от програма "Театър"
на НБУ.

Анкетите сред децата за емоционалната
им удовлетвореност показват, че игровия
модел е по-привлекателен за тях, а мотива-
цията им за учене е по-голяма.

До момента проектът е осъществен в 18
СОУ "Уилям Гладстон", Национална търгов-
ско-банкова гимназия, 28-СОУ "Алеко Кон-
стантинов", 76ОУ "Уилям Сароян", НПМГ,
116-СОУ, НСУ "София" и други.

Днес, 19 декември, от 11.00ч. в Универси-
тетски театър на НБУ ще има презентация
на този игров метод на преподаване със
студентите от четвърти курс от Департамент
"Театър" на НБУ и учениците от Национал-
но средно училище "София" от 3,4 и 9
клас.Презентацията е база за разговор за
българското образование - състояние и пер-
спективи.

Инициативата се извършва в рамките на
проекта на УТ на НБУ "Театърът на твоята
история - Твоят театър", финансиран от
НФК, програма Социално ангажирани из-
куства. Ръководител на проекта "Учене
чрез игра" е гл. ас. д-р Антоанета Петрова.

на.
При необходимост

към Областния съвет
по правата на хората с
увреждания могат да
бъдат съставяни по-
мощни експертни групи
или комисии.

На заседанията, кои-
то ще се провеждат в
Областна администра-
ция, могат да бъдат ка-
нени експертни пред-
ставители на учрежде-
ния и организации, ра-
ботещи в сферата. Все-
ки от членовете на Съ-
вета има възможност
да предприема дей-
ствия за изпълнението
на взетите решения в
рамките на своите пра-
вомощия.

от страница 1
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Äîáðîâîëöè ïî÷èñòâàõà "Ñèâà ãðàìàäà"
Към язовир "Студена" потекоха още 10 литра в секунда

Любомира ПЕЛОВА
Десетки добровол-

ци от пернишкия

Започват консултации във
връзка с дейностите, които

ЕС осъществява чрез ЕСФ
Силвия ГРИГОРОВА

Агенцията по заетостта се включи в ини-
циативата на Европейската комисия да по-
пуляризира поредицата от обществени
консултации във връзка с дейностите, кои-
то Европейският съюз е осъществил по ли-
ния на своя Европейски социален фонд от
2014 г. насам. Това информираха от Дирек-
ция "Бюро по труда" в Перник.  Консулта-
циите се провеждат онлайн, а целта е да
бъде събрана информация за мнението на
гражданите, организациите и всички заин-
тересовани страни. Тази информация  ще
бъде използвана за оценка на постигнато-
то в периода 2014-2018 г. Това ще даде
възможност на Комисията да извлече поу-
ки за начина, по който тази подкрепа би
могла да се засили в бъдеще, като се нап-
рави по-ефективна и целенасочена. Попъл-
ването на всеки въпросник е свързано с
първоначална регистрация.

Бюрото по труда отправя  покана за уча-
стие в текущите обществени консултации,
свързани с подкрепата на Европейския со-
циален фонд  (ЕСФ) за социално приобща-
ване. Обществените консултации ще се
проведат с помощта на въпросник, който е
достъпен в интернет за всички заинтересо-
вани страни и гражданите като цяло.

Европейската Комисия очаква не само
мнението на настоящите, но и на потен-
циалните участници в дейностите за на-
сърчаване на социално приобщаване, бор-
бата с бедността и всяка форма на дискри-
минация. Съдържанието на въпросника е
достъпно на български език. То автоматич-
но се адаптира към типа на отговарящия -
Управляващ орган, участник или гражда-
нин. Въпросникът ще бъде активен в интер-
нет до 19 декември  2019 г.Той може да
бъде попълнен на следния линк:

https://ec.europa.eu/info/law/better-regula-
tion/initiatives/ares-2018-6547571/public-
consultation_bg.

Попълването на въпросника е свързано
с първоначална регистрация.

Резултатите от проучването ще бъдат
обобщени в документ, който ще бъде пуб-
ликуван в интернет и ще покаже отговори-
те по държави. Информацията ще бъде из-
ползвана за оценка на постигнатото в пе-
риода 2014-2018 г. Тя ще помогне на ЕК да
извлече поуки за начина, по който тази
подкрепа би могла да се засили в бъдеще,
да стане по-ефективна и целенасочена.
Цел на изследването е и да се установи
дали е упражнен адекватен подход към
хората, които имат най-голяма нужда от
помощ, включително и в географски ас-
пект, както и какъв вид подкрепа е била
най-ефективна.

Нови законови промени
Силвия ГРИГОРОВА

Министерският съвет прие изменения в
Правилника за прилагане на Закона за
собствеността и ползването на земедел-
ските земи. С направените промени на
подзаконовата нормативна уредба са раз-
писани ясни и подробни правила за про-
веждане на търговете за продажба на сво-
бодните имоти в бившите стопански дворо-
ве. Целта е да се разграничи процедурата
за провеждане на търг за съседни имоти
от тази за общите търгове. При търговете,
на които могат да участват само собстве-
ници на имоти - съседни на имотите, пред-
ложени на търга, се регламентират спе-
циални условия за участие. Въвежда се
изрично изискване за създаване на кон-
курентна среда при провеждането им.

По отношение на свободните имоти в
стопанските дворове, върху които след
01.03.1991 г. са изградени сгради или съо-
ръжения от физически или юридически
лица, е предложено да се обявяват за про-
дажба само на общ търг. По този начин се
дават равни възможности за участие на
всички заинтересовани лица, в условията
на свободна конкуренция.

квартал "Църква" и
селата Драгичево, Ру-
дарци и Кладница ор-

ганизираха почиства-
не на гористия терен
към водосборната зо-

на "Сива грамада" във
Витоша. Акцията бе
организирана от кме-
товете на населени-
те места, съвместно
със служители на В и
К. Кметовете Радос-
лав Динев, Виктор
Викторов, Богдан
Богданов и Васил
Мирчев лично се
включиха в работата.
Целта бе водосбо-
рът да бъде включен
във витошкия водоп-
ровод, строен през
30-те години на мина-
лия век.

Доброволците дос-
тигнаха до 1500 мет-
ра надморска височи-
на, местейки витош-
ки морени и разчис-
твайки храсти, за да

2 г. гратисен период за задължително
обхващане на 4-годишните

Светла ЙОРДАНОВА

Вероятно ще има около 2 г. гратисен пе-
риод за задължителното обхващане на 4-
годишните в детските градини, каза зам.-
министър Таня Михайлова.

Задължителното включване на 4-годишни-
те в предучилищното образование е разписа-
но в разпоредбата за Държавния бюджет, за
да се осигури нужното финансиране. Следва-
щата стъпка ще е промяна в Закона за преду-
чилищното и училищното образование, спо-
ред който в момента задължително ходят в
детска градина децата на 5 и 6 г. Нека изча-
каме документите да станат факт, направи
уговорка Таня Михайлова, споменавайки на-
меренията за гратисния период, който тепър-
ва ще бъде подложен на обсъждане.

Необходимостта от него е най-вече, за да
се даде време на общините да осигурят
места в детските градини и за всички 4-го-
дишни. Най-вероятно това ще касае основ-
но етномахали и селища с деца от уязви-
мите групи, при които е най-голям пробле-
мът с обхващането и задържането.

Запитана дали предвиденото финансира-
не ще покрива таксите в детските градини,
както от тях бяха освободени родителите
на подлежащите на задължително обуче-
ние подготваци, Таня Михайлова отвърна,
че са направени такива разчети. Има се
предвид и какъв е към момента капаците-
тът на учебните заведения за най-малките.

"При всички случаи децата да бъдат в
детската градина от 4-годишни е сериозна-
та инвестиция в тях самите. Всеки от нас е
наясно и последните изследвания го по-
казват - колкото по-рано се тръгне на гра-
дина, толкова по-добри резултати имат де-
цата после в своето развитие. Това е нав-
ременна, необходима мярка и с изключи-
телно ясна визия за ползата на самото де-
те", каза Михайлова.

Застрашително расте броят на скитащите
кучета в природен парк "Витоша"
Силвия ГРИГОРОВА

Нараства броят на
скитащите безсто-
панствени кучета в
Природен парк "Вито-
ша". През зимния пе-
риод, заради глада те
се превръщат в хищ-
ници, събират се на
глутници и нападат
дивеча в планината.
Това е голяма заплаха
за фауната, твърдят
експертите и апели-
рат за по-отговорно
отношение на хората.

Безстопанствени-
те кучета, които пре-
минават границите и
навлизат в защитена-
та територия се уве-
личават и се превръ-
щат в непосредстве-
на опасност за диве-
ча. Скитащите куче-
та представляват
голяма опасност да
дивите животни на
Витоша. На пръв пог-
лед кротките живот-
ни, навлизайки в пла-
нината, на терито-
рията на парка, се
превръщат в хищни
животни, с агресивно
поведение. За да си на-
бавят храна, те за-

почват да се държат
точно като хищници.
Събират се на глут-
ници и преследват ди-
веча в планината, до-
като не се нахранят.
Според служители в
ПП"Витоша", увелича-
ват се сигналите за
нападнати сърни, осо-
бено през пролетта,
когато те започват
да слизат към населе-
ните места. Обект на
нападение е и балкан-
ската дива коза,
рядък вид, за който
се полагат усилия да
оцелее в планината.

От ПП"Витоша"
призовават граждани-
те за по-отговорно
поведение, защото в
повечето случаи проб-
лемът с безстопанс-
твените кучета идва
от изхвърлени, по раз-
лични причини, домаш-
ни любимци. Пробле-
мът е, че популация-
та на безстопанстве-
ните кучета се увели-
чава много бързо и
няма как да бъдат ог-
раничени.  Изследва-
ния на специалисти
показват, че те бързо

се придвижват и нав-
лизат на територия-
та на природния парк.
В един ден те могат
да са в населеното
място сутринта, а до
вечерта да се озоват
високо в планината.
Безконтролното им
размножаването опре-
делено буди тревога у
служителите на
ПП"Витоша". Те са
притеснени за хората,
които посещават пла-
нината и могат да
станат обект на напа-
дение.

Периодично приро-
дозащитници органи-
зират кампании за за-
лавяне на безстопанс-
твени скитащи куче-
та, предизвикани от
сигнали на граждани,
пострадали или ста-
нали свидетели на ин-
циденти  с животни.
Сигурността на хил-
ядите туристи, лю-
бители на красотите
на Витоша, не е гаран-
тирана, затова е на-
ложително да се взе-
мат спешни мерки
срещу глутниците
от скитащи кучета.

открият стара ВиК
тръба. Доброволчес-
ката акция е завърши-
ла с успех - водите,
течащи под морени-
те, са заустени към
витошкия водопро-
вод. Според предста-
вители на водоснаб-
дителното дружес-
тво, дебитът им е
около 10 литра в се-
кунда. Надеждите са,
че това ще облекчи
водния режим на че-
тирите населени мес-
та, а в по-оптимисти-
чен план може и да го
отмени.

Община Перник се
ангажира да помага на
доброволците с как-
вото е нужно при
необходимост.



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
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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.

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



Как да не напълнеете по Коледа и Нова година
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Ще се изненадате колко прос-
ти са правилата, които трябва
спазвате, за да бъдете в перфек-
тна форма след празниците.

Всяка година преди празници-
те си обещаваме да не преяжда-
ме. Рядко обаче успяваме да
удържим на собственото си обе-
щание. По-лесно е да си напра-
вим списък с правила, които да
следваме.

Вижте нашите предложения
как да не напълнеем по празни-
ците. Не е важно само колко, но
и какво ядем. Интервалът между
храненията е също от значение.
Около празниците често прекар-
ваме много време в седнало по-
ложение и сякаш забравяме да
се движим.

Резултатът: След като отминат
коледните и новогодишни праз-
ници сме качили няколко килог-
рама. Разбира се, не е задължи-
телно да се случва така.

 Следвайте нашите 7 прости
правила как да не напълнявате
по Коледа. Ще се изненадате
колко малко трябва да правите,
за да запазите фигурата си дори
след обилните празнични трапе-
зи.

 1.  Вода с лимон на гладно
Създайте си навика да пиете

чаша топла вода с няколко кап-
ки лимон преди всяко ядене.
Това е стара рецепта за дълго-
летие. Тя обаче може да ви по-

могне срещу напълняването по
празниците

. Водата ще създаде у вас усе-
щане за ситост. Така няма да се
нахвърляте толкова настървено
на храната. Редовното пиене на
вода преди ядене ускорява ме-
таболизма. Ще се изненадате
колко много можете да постиг-
нете само с чаша вода.

2.  Наблегнете на зеленчуците
Вместо да ядете само месо,

хапвайте и от зеленчуковите
гарнитури. Задушените или пе-
чени на скара зеленчуци няма
да навредят на фигурата ви. Да-
же е възможно, ако оставите из-
цяло мазните и калорични хра-
ни, да успеете да свалите някой
и друг килограм по празниците.

3.  Намалете алкохола
Алкохолът забавя метаболиз-

ма. Освен това някои от люби-
мите ви по-сладки коктейли
(особено тези, в които има сме-
тана), са по-калорични от парче
шоколадова торта. Придържайте
се към по-малките количества –
една-две чашки са достатъчни,
за да не развалят фигурата ви.

Избягвайте и соковете като
разредител на алкохола. Често
натуралните сокове са пълни
със захар и изкуствени подсла-
дители. Вместо това, разреждай-
те твърдия алкохол с вода.

4.  Не гладувайте през деня
Най-голямата грешка по Коле-

да и Нова година е да ядете са-
мо веднъж дневно. Най-добре е
да закусите и да обядвате нор-
мално. Така няма да сте прег-
ладнели преди вечерята и няма
да й се нахвърлите. Освен това,
ако цял ден сте гладували, ве-
роятността да преядете на вече-
ря и да ви стане тежко, е много
голяма.

5.  Откажете десерта
Яденето в големи количества

по празниците сякаш е традиция
у нас. Големите, препълнени
порции са нещо нормално за
българската трапеза. Често сте
се нахранили още след салатата.
Няма как да обидите домакина и

изяждате и чи-
ния основно. Ка-
лориите са в по-
вече така или
иначе. Затова
най-добре се от-
кажете от десер-
та. Заменете го с
портокал или ня-
колко мандари-
ни.

6.  Забравете за
асансьора

Ф и з и ч е с к а т а
активност много
често липсва по
празниците. Ос-
вен ако не броим
готвенето и вър-
тенето около

печката. Затова никак не е зле
да се пораздвижите. Направете
изключение и се качете по стъл-
бите. Не забравяйте след обил-
ната вечеря да слезете отново
пеш. А защо не опитате именно
по празниците да тръгнете на
фитнес или пък да изберете дру-
га физическа активност.

7.  Без такси
Ако живеете в по-малък град,

можете да се приберете пеш до
вкъщи след вечерята. Ще успее-
те да се порадвате на празнич-
ната нощ и ще се раздвижите
след хапването. Движението и
студеният въздух ще ви освежат
дори да сте преяли.

Кафето блокира действието на витамините
Макар кафето да има редица ползи за

здравето и приемът му да е дори препо-
ръчителен, то може и да навреди на орга-
низма ни. Това става ясно от ново бри-
танско изследване, според което горчи-
вата напитка блокира действието на хра-
нителните добавки с витамини.

В днешния крайно нездравословен на-
чин на живот, много хора разчитат на син-
тетичните витамини и минерали, за да си
набавят жизненонеобходимите вещества.

Проблемът обаче е, че ако пием такива таблетки скоро или по време
на консумацията на кафе, тяхната ефективност просто се изгубва.

Причината не е толкова в съставките на кафето, колкото в това,
че го пием горещо.

Според учените топлината драстично намалява ефекта на хапче-
тата и дори убива полезните бактерии в пробиотичните храни като
киселото мляко. Такъв ефект има и при чая, но той поне ни носи
доста други ползи за здравето.

В доклад на екип изследователи от Университета на Източна Ан-
глия се казва, че топлите напитки и храни като овесена каша инхи-
бират абсорбцията на желязото с до 73 на сто и то почти не стига
до организма ни. Същевременно около 46% от англичаните прие-
мат хранителни добавки, като 70% от тях ги вземат със закуската.

Експертите излизат с нови съвети за приема на витамини и мине-
рали, така че подобни таблетки трябва да се пият поне 1 час преди
или след приема на топли храни и напитки. Те припомнят обаче,
че за всички видове лекарства и добавки е най-добре да се прие-
мат със закуската, тъй като сутрин стомашно-чревния тракт е отпо-
чинал и работи по-добре.

Мушмулата – плодът с мистични свойства
Несправедливо пренебрегваните плодове на мушмулата са били

използвани преди хиляди години заради лечебните им свойства.
Родината на този плод е Югозападна Азия и Югоизточна Европа.

От около 3000 г. се отглежда в района на Каспийско море и в Се-
верен Иран. Донесен в Гърция около 700 г. пр. н.е., а в Рим – около
200 г. пр.н.е.

Мушмулата е била много разпространен плод по времето на Рим-
ската империя и Средновековието.

От мушмулата се използват листата, кората, цветът, семената и
узрелите плодове.

Ползи за здравето
Плодовете са отлично слабително и диуретично средство, успо-

кояват възпалението на стомашната лигавица.
Пектинът, който се съдържа в него, помага за понижаване на хо-

лестерола, спира кървенето, подобрява зрението и има благоп-
риятен ефект върху кожата и косата.

Мушмулата в народната медицина
В народната медицина кората на мушмула се използва за лече-

ние на малария – факт, който е широко разпространен в света. Из-
държа на температури до минус 36 градуса.

Въпреки че понася сушата сравнително добре, топлият среди-
земноморски климат не е подходящ за отглеждане на това расте-
ние.

Съществуват между 40 и 50 вида мушмули, които се различават
по големина и форма на плода и количеството семена в него.

Плодовете имат сладко-кисел вкус и зреят от втората половина
на октомври до края на декември.

Богати са на различни минерални соли, пектин, органични кисе-
лини и витамини, които имат благоприятен ефект върху човешкия
организъм.
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Държавата плаща на българи,
за да се върнат от чужбина

Държавата ще стимулира с месечен финансов пакет от 1200 лева
живеещи в чужбина български граждани, които се върнат да рабо-
тят у нас.

 Условието е да имат подписан трудов договор с български рабо-
тодател.Липсата на квалифицирани работници - основна пречка за
фирмите

Пакетът ще бъде осигуряван за срок от една година.
За работа в населено място с доходи под средните за страната

освен заплатата от работодателя, държавата ще доплаща още по-
ловин минимално възнаграждение, обяви заместник-министърът
на труда и социалната политика Зорница Русинова.

Освен това Агенцията по заетостта ще разработи интернет плат-
форма, която ще съдържа информация за конкретни работни мес-
та, тенденции в заплатите, детски градини, лечебни заведения.

Проверяват за фалшив мед магазини и пазари
Агенцията по храните (БАБХ) започна проверки на меда, прода-

ван по магазините и пазарите.
Най-разпространеното нарушение е с етикета „мед“ да се прода-

ват храни, в които има глюкоза и фруктоза, посочват експертите.
Специални техники, с които да разпознаем и да се предпазим от

закупуването на фалшив пчелен мед, няма. В случай на проблеми
инспекторите на агенцията издават предписания, а ако откритите
несъответствия крият риск за здравето на хората, продуктът се пос-
тавя под възбрана, докато се отстрани нарушението.

Първото провинение ще се наказва с до 1000 лв. за физически
лица и с до 3000 лв. за юридически.

Спекулативни цени на меда, който се внася в страната, е една от
причините за стартиралите проверки на БАБХ.

"Търговците декларират, че добитият мед не съдържа захар и дру-
ги подсладители по време на медосбора, че не са използвани ан-
тибиотици и сулфонамиди и други забранени за употреба ветери-
нарно-медицински продукти, не са използвани препарати, които
могат да повлияят на качеството на продукта", обясни експертът от
БАБХ д-р Петрова.

Експерт: Токът може да поскъпне с 50%
Токът в България може да

поскъпне с 50 на сто до 2030
година.

 Това  прогнозира по вре-
ме на форум за устойчива-
та икономика Димитър
Стоянов, член на управител-
ния съвет на Клъстер за
електрическа мобилност в
България, предаде БТА.

 По думите му за страната
ни изпълнението на евро-
пейските цели и постигане
на обсъжданото в момента 50 процента намаление на въглеродни-
те емисии ще се отрази върху цените за енергията, най-вече елек-
троенергията, с увеличение от 50 процента.

Ако това се случи, през 2030 г., се очаква да имаме 40 евро на тон
за въглеродни емисии, каза експертът.

Според него само за това да интегрираме енергийните пазари и
електропреносните мрежи през следващите 10 години, изпълня-
вайки европейските цели за устойчиво развитие и климатичен пре-
ход, са ни необходими около един трилион евро.

Парите са нужни, за да направим мрежите си "умни", да има пъл-
на интеграция на ВЕИ, пълна интеграция и управление на европей-
ския енергиен пазар, включително и електроенергийния.

Говорейки за енергийна трансформация, преките финанси, които
следващата програма на ЕС за научни изследвания и инвестиции
в иновации (2021-2027 г.) "Хоризонт Европа" ще отдели в следва-
щите седем - осем години, говорейки за цифровизация, индустрия,
климат и енергетика, са 30 млрд. евро, изтъкна отй.

И даде за сравнения Китай, като до 2020 г. се предвижда страната
да инвестира само във водородна инфраструктура около 44 млрд.
долара.

За човешкия потенциал предизвикателствата са още по-големи,
изтъкна експертът. В ютилити сектора в Европа и в енергийно и
ресурсоемката индустрия заетите са на средна възраст 40 плюс, а
за България - 45 плюс.

В този контекст, макар амбициите на ЕК да са за създаване на но-
ви квалифицирани работни места, изниква въпросът дали ще има
хора, които да ги заемат, коментира експертът.

Позитивното обаче за България според експерта е, че до момента
не сме използвали пълния потенциал на едни сектори и да го прех-
върлим към други.

Например ИКТ секторът и възможностите, които той може да даде
на енергоемката и ресурсоемката индустрии в България, включи-
телно и на енергетиката ни, по отношение на дигитализация на мре-
жи, киберсигурност и други, обясни Стоянов.

Спипаха неизправни везни за
продажба на месо преди Коледа

222 търговски
обекта, в които
се предлагат за
продажба месо
и месни продук-
ти, са инспекти-
рани от служи-
тели на Главна
дирекция „Мет-
рологичен над-
зор“ (ГД МН) на
Държавна аген-
ция за метроло-
гичен и техни-
чески надзор
(ДАМТН).

Инспекциите в
навечерието на настъпващите Коледни и новогодишни празници
са извършени на територията на цялата страна.

Обект на проверките са специализирани магазини за месо, както
и щандове за продажба на месо и месни продукти в супермаркети
и в големи търговски вериги, съобщиха от агенцията.

Инспекторите на ДАМТН са проверили за техническа изправност,
правилна употреба и съответствие със законовите изисквания об-
що 301 бр. везни, използвани за пряка продажба на месо и месни
продукти.

За 11 от тях (3,6 % от проверените), е установено несъответствие
със законовите изисквания. Тези везни не са преминали изискуе-
мата ежегодна последваща проверка за средства за измерване в
употреба, която се удостоверява с определените за целта знаци.

Несъответстващите везни са спрени от употреба до привеждане-
то им в съответствие с изискванията към тях.

На използвалите ги търговци са издадени 8 бр. протокола със за-
дължителни предписания. Съставени са и 8 акта за установяване
на административни нарушения на Закона за измерванията. При
проверките не е установено използването на везни, неразрешени
за измервания.

Анализът на резултатите от проверките в края на 2019г. сочи, че
сравнително ниският процент на установените преди Коледа нару-
шения се дължи на системната и целенасочена превантивна дей-
ност на инспекторите от ДАМТН през цялата година.

От 1 януари 2019г. до 30 ноември 2019 г., служители на ГД МН на
ДАМТН са извършили проверки в общо 3518 търговски обекта, на
пазари и борси на територията на цялата страна.

Инспектирани са общо 5036 везни. За 536 бр. от тях (11 %) e уста-
новено, че не отговарят на законовите изисквания.

92 бр. от тях са били неразрешени за търговска употреба, 440 бр.
са били без знаци от извършена последваща проверка на сред-
ства за измерване в употреба, а 6 бр. са били технически неизправ-
ни.

Несъответстващите везни са спрени от употреба с 290 съставени
на търговците протоколи за задължителни предписания. За уста-
новените нарушения са съставени 423 бр. актове за установяване
на административни нарушения на Закона за измерванията.

Равенство между половете на
работното място след 257 години
Жените ще трябва да чакат повече от два века и половина, за да

се изравнят с мъжете на работното място, съобщава АФП.
Според доклад, публикуван от Световния икономически форум

(WEF), неравенството между половете се увеличава в редица сфе-
ри.

Въпреки че жените съкращават изоставането в области като по-
литиката, здравеопазването и образованието, неравенството на ра-
ботното място няма да изчезна поне до 2276 години, пише в докла-
да на WEF.

Организацията, която събира световния икономически елит на
форума в Давос всяка година изчислява, че неравенството се е
увеличило спрямо показателите от 2018 г, когато до изчезването
му са оставали 202 години.

Базираната в Женева организация следи неравенството между
мъжете и жените на работното място в 153 страни по света в 4 ос-
новни сфери - образование, здравеопазване, възможности за ико-
номическа дейност и политическо овластяване.

В най-добро състояние е образованието, където разликите меж-
ду условията за мъже и жени са спаднали значително и жените се
рават на 96 процента от това, което имат мъжете. В тази сфера нера-
венството може напълно да изчезне само след 12 години.

Но общата картина в света остава необнадеждаваща. Около 55
процента от жените в трудоспособна възраст са на пазара на тру-
да. При мъжете процентът е 78.

Разликата в заплащането се свива в държавите, които членуват в
Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, но в
същото време се увеличава в развиващите се страни.
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Днес, не ви очаква идеален ден, но и сериозни ка-
таклизми не се очертават. Всичко ще е гладко и
тихо, докато вие сами не избухнете заради липса-
та на пари. Може да промените ситуацията, но
бъдете внимателни. Това означава, без големи
кредити и заеми. Приятна среща очаква вечерта

необвързаните, в неформална атмосфера.

Днес, ще усетите осезаемо, истинските грижи
на любимия човек за вас. И това няма да е игра на
чувства, а почти майчинска загриженост. Денят
е добър за отдих сред природата, гледане на филм
или забавления. Колкото по-културно и информа-
тивно проведете времето, толкова по-дълго ще

запазите оптимистичното си настроение.

Очакват ви най-различни контакти и в бизнес, и
в романтичен план. Само не смесвайте истински-
те приятели с тези, с които е необходимо да ра-
ботите в екип. Финансовата сфера, ще ви носи
много радост. Ще може да си купите всичко кое-
то искате и да спестите част от парите за по-

чивка. Ако това време не е далеч, погрижете се за резервация.

Днес, трябва да внимавате когато подписвате
документи. Бъдете старателни, четете всичко
по-два пъти, опитайте се да вършите работата
си перфектно. Отлично ще се развиват въпроси,
свързани с покупка на недвижими имоти, наслед-
ство и данъчни плащания. Вечерта, ще се почув-

ствате уморени, но и доволни от добре свършената работа.

Днес, не ви очаква скучен ден, ще трябва да шо-
фирате или да говорите без спир. Само, не про-
пускайте обяда. В противен случай, гастрита, ще
напомни за себе си. Проблемите с финансите ще
решите толкова бързо, че до вечерта личната ви
сметка ще бъде попълнена. Може приятел да ви

върне дълг, а любимия да ви даде подарък.

Днес ви очакват доста разходи. Някои от тях
ще бъдат свързани с дългове, други с битови
проблеми, а трети с плащане на сметки. Добре е,
че имате отделени пари, в противен случай може
да останете абсолютно без нищо. В любовта,
има шанс да се запознаете със симпатичен човек,

но само ако поемете инициативата в свои ръце.

Пазете се от физическо натоварване. Ако над-
цените способностите си в спорта или докато
работите в градината, то определено ще стигне-
те до болница. От финансовите проблеми, ще ви
отърве богат приятел. Вместо да се жалвате от
съдбата, намерете си допълнителна работа. Меж-

ду другото, огледайте се в интернет.

Личният живот, ще ви тревожи много повече
отколкото бизнес задачите. Всичките ви мисли,
ще се въртят около това как да поправите взаи-
моотношенията с любимия човек. Днес, е по-доб-
ре да изключите активния спорт и физическата
работа. Ако се появи малка сума пари, изхарчете

я за себе си. Създайте си уют и имайте спокойна вечер вкъщи.

Днес, се препоръчва да сте много внимателни и
това се отнася до всичко, което решите да нап-
равите. Дори да решите да местите мебели или
да храните животни в зоологическата градина,
бъдете предпазливи. От каране на велосипед или
скутер и особено от пътуване на дълги разстоя-

ния, най-добре се откажете.

Ще имате шанс, лесно и бързо да възобновите
минали бизнес връзки. Освен това, за вас е най-
удобният вариант да започнете собствен бизнес.
С финансовите инвестиции не бързайте. Това мо-
же да почака, докато не приключите с всички до-
кументи за фирмата си. Вечерта е възможен спор

с някой от близките.

Днес, се препоръчва да се заемете с външния си
вид. Добре ли изглеждате? Е, ако не, веднага се
заемете с фигурата. Посетете козметик, ако
забележите бръчки на очарователното си лице. В
любовта очаквайте много приятни моменти и
море от емоции. Може би, най-накрая сте срещна-

ли "вашият" човек.

По-добре се погрижете за себе си и за вашият
портфейл, а не бягайте да помагате на другите.
Повярвайте, в отговор на вашата щедрост, мо-
же да получите само едно недоволство или иро-
ния. Силният скок във финансовата сфера, ще ви
позволи да станете по-уверени и да придобиете

някакви нови умения.
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Кандидатите за отличието са 14 състезатели

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА "НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН
МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ" НА 2019 ГОДИНА ДО 18 ГОД.

СПОРТ: БОКС
1. ДАЛИЯ РАЙЧЕВА - СЪСТЕЗАТЕЛ НА СК ПО БОКС

"МИНЬОР", ГР. ПЕРНИК, ДЕВОЙКИ, КАТ. 64 КГ. , ТРЕНЬОР: ЕМИЛ
РАЙКОВ, КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

- ЧЕТВЪРТФИНАЛИСТ И КЛАСИРАНЕ В 10-ТА НА
ЕВРОПЕЙСКОТО ПЪРВЕНСТВО ПО БОКС ЗА ДЕВОЙКИ В
ХОЛАНДИЯ, КАТ. 60 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 18 СЪСТЕЗАТЕЛКИ В
КАТЕГОРИЯТА

- I-ВО МЯСТО НА ДЪРЖАВЕН ЛИЧЕН ШАМПИОНАТ ЗА ДЕВОЙКИ,
КАТ. 64 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 11 СЪСТЕЗАТЕЛКИ В КАТЕГОРИЯТА.

- III-ТО МЯСТО НА ДЪРЖАВЕН ЛИЧНО ОТБОРЕН ШАМПИОНАТ I-
ВИ КРЪГ ЗА ДЕВОЙКИ, КАТ. 64 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 12
СЪСТЕЗАТЕЛКИ В КАТЕГОРИЯТА

- III-ТО МЯСТО НА INTERNATIONAL W&W BOXING TOURNAMENT
BALKAN

2. ЙОРДАН ИВАНОВ КРЪСТЕВ - СЪСТЕЗАТЕЛ НА СКБ
"ПЕРНИК - ЛАДИМЕКС ", ГР. ПЕРНИК, ЮНОШИ, КАТ. 51 КГ.,
ТРЕНЬОР: МАНОЛ ЙОРДАНОВ

- III-ТО МЯСТО НА ДЪРЖАВЕН ЛИЧЕН ШАМПИОНАТ, ЮНОШИ,
КОНКУРЕНЦИЯ: 13 СЪСТЕЗАТЕЛИ В КАТЕГОРИЯТА

- V-ТО МЯСТО НА ДЪРЖАВНО ЛИЧНО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО I-
ВИ КРЪГ, ЮНОШИ, КОНКУРЕНЦИЯ 13 СЪСТЕЗАТЕЛИ В
КАТЕГОРИЯТА

СПОРТ: ДЖУДО /САМБО, СУМО/
3. ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА - СЪСТЕЗАТЕЛ НА СК

"КРАКРА", ГР. ПЕРНИК, ТРЕНЬОР: ИГЛИКА МИЛЕНТИЕВА,
КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

САМБО
- II-РО МЯСТО НА ДЪРЖАВЕН ЛИЧНО-ОТБОРЕН ШАМПИОНАТ,

ДЕВОЙКИ ДО 18 Г., КОНКУРЕНЦИЯ 13 СЪСТЕЗАТЕЛКИ В
КАТЕГОРИЯТА

- III-ТО МЯСТО - ОТБОРНО ДЛОШ, КОНКУРЕНЦИЯ 22 КЛУБА
- III-ТО МЯСТО НА ДЪРЖАВЕН ЛИЧНО-ОТБОРЕН ШАМПИОНАТ,

КАДЕТКИ, КОНКУРЕНЦИЯ 11 СЪСТЕЗАТЕЛКИ В КАТЕГОРИЯТА
- I-ВО МЯСТО - ОТБОРНО ДЛОШ, КОНКУРЕНЦИЯ 25 КЛУБА
СПОРТ: ТАЕКУОН-ДО ITF, КИК БОКС
4. ВАСИЛ БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ - СЪСТЕЗАТЕЛ НА СК

"ВАСИЛЕНА - ПЕРНИК", ГР. ПЕРНИК, КАТ. ДО 63 КГ., ТРЕНЬОР:
КАЛИН МИРЧЕВ, КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТАЕКУОН-ДО - НЕОЛИМПИЙСКА ВЕРСИЯ
- III-ТО МЯСТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО, ОТБОРНО СПАРИНГ,

КАТ. ДО 63 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 12 ОТБОРА
- III-ТО МЯСТО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО, ИНДИВИДУАЛНО

СПАРИНГ, КАТ. ДО 63 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 16 СЪСТЕЗАТЕЛИ
- III-ТО МЯСТО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО, ОТБОРНО СПАРИНГ,

КАТ. ДО 63 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 12 ОТБОРА
- I-ВО МЯСТО ДП СПАРИНГ, КОНКУРЕНЦИЯ 8 СЪСТЕЗАТЕЛИ
КИК БОКС
- I-ВО МЯСТО Д, СТИЛ "ЛАЙТ КОНТАКТ", КАТ. ДО 63 КГ.

КОНКУРЕНЦИЯ 8 СЪСТЕЗАТЕЛИ
5. КОНСТАНТИН СИМЕОНОВ - СЪСТЕЗАТЕЛ НА СК

"КАЛОЯН - ЛАДИМЕКС", ГР. ПЕРНИК, КАТ. +75 КГ., ТРЕНЬОР: ИВО
ИВАНОВ, КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТАЕКУОН-ДО - НЕОЛИМПИЙСКА ВЕРСИЯ
- III-ТО МЯСТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО, СПАРИНГ, КАТ. +75

КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 12 СЪСТЕЗАТЕЛИ
- III-ТО МЯСТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО, ОТБОРНО СПАРИНГ,

КАТ. +75 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 11 ОТБОРА
- II-РО МЯСТО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРНЕСТВО, КАТ. +75 КГ.,

КОНКУРЕНЦИЯ 15 СЪСТЕЗАТЕЛИ
- I-ВО МЯСТО НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО, СПАРИНГ, КАТ.+75

КГ., КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е ПОСОЧЕНА
- II-РО МЯСТО СПАРИНГ, I-ВО МЯСТО ТУЛ, I-ВО МЯСТО ОТБОРНО

И КУПА ЗА "НАЙ-ТЕХНИЧЕН СЪСТЕЗАТЕЛ" НА МЕЖДУНАРОДЕН
ТУРНИР "СЛОВЕНИЯ ОУПЪН", КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е ПОСОЧЕНА

- I-ВО МЯСТО СПАРИНГ И III-ТО МЯСТО ФОРМА НА
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР "АТИНА ТРОФИ", КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е
ПОСОЧЕНА

- I-ВО МЯСТО СПАРИНГ, КАТ.+75 КГ., МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР
"ПЕРНИК ОУПЪН", КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е ПОСОЧЕНА

- I-ВО МЯСТО СПОРИНГ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР "ОХРИД
ОУПЪН", КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е ПОСОЧЕНА

КИК БОКС
- I-ВО МЯСТО ДП, СТИЛ "ЛОУ КИК", КАТ. ДО 84 КГ.

КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е ПОСОЧЕНА
- I-ВО МЯСТО ДП, СТИЛ "ЛАЙТ КОНТАКТ", КАТ. ДО 84 КГ.

КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е ПОСОЧЕНА
- II-РО МЯСТО ТУРНИР "КАРЛОВЕЦ ОУПЪН" СПАРИНГ, СТИЛ

"ЛАЙТ КОНТАКТ" КАТ. 84 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е ПОСОЧЕНА
- III-ТО МЯСТО ТУРНИР "КАРЛОВЕЦ ОУПЪН" СПАРИНГ, СТИЛ

"ЛОУ КИК" КАТ. 84 КГ., КОНКУРЕНЦИЯ НЕ Е ПОСОЧЕНА
6. ФЕРДИНА НИКОЛАЕВА - СЪСТЕЗАТЕЛ НА СК

"КАЛОЯН - ЛАДИМЕКС", ГР. ПЕРНИК, ДЕВОЙКИ СТАРША
ВЪЗРАСТ, ТРЕНЬОР: ИВО ИВАНОВ, КЛАСИРАНЕ ПРЕЗ 2019 Г.

ТАЕКУОН-ДО - НЕОЛИМПИЙСКА ВЕРСИЯ
- III-ТО МЯСТО СВЕТОВНО ПЪРВЕНСТВО, ОТБОРНО СПАРИНГ,

КАТ.  КГ., КОНКУРЕНЦИЯ 6 ОТБОРА
- III-ТО МЯСТО ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО, ОТБОРНО,

КОНКУРЕНЦИЯ 5 ОТБОРА
- I-ВО МЯСТО НА ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО, СПАРИНГ, КАТ. КГ.,

КОНКУРЕНЦИЯ 2 СЪСТЕЗАТЕЛКИ
- II-РО МЯСТО ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО, ФОРМА, КАТ.    КГ.,

КОНКУРЕНЦИЯ 10 СЪСТЕЗАТЕЛКИ
- I-ВО МЯСТО ФОРМА /ОТ 2-МА СЪСТЕЗАТЕЛИ/, III-ТО МЯСТО

СПАРИНГ/ ОТ 4 СЪСТЕЗАТЕЛИ/, КУПА ЗА "НАЙ-ТЕХНИЧЕН
СЪСТЕЗАТЕЛ" НА МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР "АТИНА ТРОФИ"

- I-ВО МЯСТО СПАРИНГ, МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР "ПЕРНИК
ОУПЪН", КОНКУРЕНЦИЯ 4 СЪСТЕЗАТЕЛКИ

- I-ВО МЯСТО СПАРИНГ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР "ОХРИД
ОУПЪН", КОНКУРЕНЦИЯ 6 ОТБОРА

- III-ТО МЯСТО ОТБОРНО СПАРИНГ НА МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР
"ОХРИД ОУПЪН", КОНКУРЕНЦИЯ 4 СЪСТЕЗАТЕЛКИ

- I-ВО МЯСТО ОТБОРНО СПАРИНГ, МЕЖДУНАРОДЕН ТУРНИР
"СЛОВЕНИЯ ОУПЪН", КОНКУРЕНЦИЯ  НЕ Е ПОСОЧЕНА

СПОРТ: ХОКЕЙ НА ТРЕВА
7. КАЛОЯН ЮЛИАНОВ АТАНАСОВ  - СЪСТЕЗАТЕЛ НА СК

ПО ХОКЕЙ НА ТРЕВА "ЕН ДЖИ ЕС" ДО 18 ГОД. , ДИВИЗИЯ "А".,
НАЦИОНАЛЕН СЪСТЕЗАТЕЛ И КАПИТАН НА НАЦИОНАЛНИЯ ОТБОР НА
БЪЛГАРИЯ, ЮНОШИ ДО 18 ГОД., ЛИЧЕН ТРЕНЬОР: РУЛАН СТЕФАНОВ

- II-РО МЯСТО НА ЕВРОПЕЙСКО ПЪРВЕНСТВО НА ОТКРИТО
ПРЕЗ 2019 Г., КЛАСИРАНЕ, ВАЛИДНО ЗА ОЛИМПИЙСКА
КВАЛИФИКАЦИЯ ПРЕЗ 2021 Г. ЗА ЮНОШЕСКИ ОЛИМПИЙСКИ
ИГРИ 2022 Г. С 8 УЧАСТВАЩИ ОТБОРА ПО РЕГЛАМЕНТ

- MIII-ТО МЯСТО В ШАМПИОНАТА НА БЪЛГАРИЯ 2019 Г. НА
ОТКРИТО С ОТБОРА НА "ЕН ДЖИ ЕС", ДИВИЗИЯ "А",
КОНКУРЕНЦИЯ 11 ОТБОРА.

- III-ТО МЯСТО В ШАМПИОНАТА НА БЪЛГАРИЯ 2019 Г. В ЗАЛА С
ОТБОРА НА "ЕН ДЖИ ЕС", ДИВИЗИЯ "А", КОНКУРЕНЦИЯ 11
ОТБОРАКЛАСАЦИЯ ЗА "НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ"
НА 2019 ГОДИНА ДО 18 ГОД.

СПОРТ: БОКС
1. ДЕНИС ЙОРДАНОВ – състезател на СК по бокс „Мин-

ьор ”, гр. Перник, юноши, кат. 80 кг. , треньор: Емил Райков
· I-во място на Държавен личен шампионат, юноши,
конкуренция    състезатели в категорията
· II-ро място на Държавно лично отборно първенство II кръг,

юноши, конкуренция:     състезатели в категорията
· III-то място Държавно лично отборно първенство ²-ви кръг,

юноши, конкуренция 11 състезателки в категорията
2. ЖАНА КРАСИМИРОВА ОГНЯНОВА – състезател

на СКБ „Перник - Ладимекс ”, гр. Перник, девойки, кат. 51 кг.
, треньор: Манол Йорданов

· V-то място Европейско първенство, девойки, конкуренция
14 състезателки в категорията

· I-во място на Държавен личен шампионат, девойки, конку-
ренция 8 състезателки в категорията

· I-во място на Държавно лично отборно първенство II кръг,
конкуренция: 8 състезателки в категорията

· II-ро място Държавно лично отборно първенство I-ви кръг,
девойки, конкуренция 11 състезателки в категорията

СПОРТ: БОРБА КЛАСИЧЕСКИ СТИЛ
3. РОБЕРТО ВЛАДОВ – състезател на СК по борба

„Миньор ”, гр. Перник, кадети, кат. 48 кг. , треньор: Веселин
Цветков

· I-во място на Държавен лично-отборен шампионат, кадети,
конкуренция  15  състезатели в категорията

СПОРТ: ДЖУДО /САМБО, СУМО/
4. ИВЕТА ТАФРАДЖИЙСКА – състезател на СК „Крак-

ра”, гр. Перник, Треньор: Иглика Милентиева, Класиране
през 2019 г.

ДЖУДО
· III-то място на Държавен отборен шампионат, девойки

мл.в., конкуренция 12 състезателки в категорията
САМБО
· II-ро място на Държавен лично-отборен шампионат, кадет-

ки, конкуренция 14 състезателки в категорията
· I-во място ДЛОШ – отборно, конкуренция 20 клуба
· II-ро място на Държавен лично-отборен шампионат, девой-

ки мл. в., конкуренция 11 състезателки в категорията
· III-то място – отборно ДЛОШ, конкуренция 24 клуба
5. КАТЕЛИНА НИКОЛОВА – състезател на СКБС „Крак-

ра Пернишки”, гр. Перник, Треньор: Александра Накова, Кла-
сиране през 2019 г.

ДЖУДО
· III-то място на Държавен отборен шампионат, девойки

мл.в., конкуренция 12 състезателки в категорията
САМБО
· III-то място на Държавен лично-отборен шампионат, кадет-

ки, конкуренция 14 състезателки в категорията
· I-во място ДЛОШ – отборно, конкуренция 20 клуба
· II-ро място на Държавен лично-отборен шампионат, девой-

ки мл. в., конкуренция 11 състезателки в категорията
· III-то място – отборно ДЛОШ, конкуренция 24 клуба
СПОРТ: РЪГБИ
6. НИКОЛА НЕДИНСКИ  - състезател на РФК „Валяци-

те“
· Републикански шампион и носител на Купа „Д. Янев“ до

16 г.
СПОРТ: ТАЕКУОН-ДО ITF, КИК БОКС
7. ИВЕТ ВАСИЛЕВА  - състезателка на СК „Калоян Ла-

димекс“, Перник,  кат. до 55 кг., личен треньор: Иво Иванов
ТАЕКУОН-ДО ITF
· III-то място Световно първенство, индивидуално спаринг,

кат. до 55 кг., конкуренция 12 състезателки
· II-ро място Световно първенство, отборно спаринг, конку-

ренция 5 отбора
· I-во място Европейско първенство, отборно, девойки млад-

ша възраст, конкуренция 6 отбора
· I-во място Държавно първенство, спаринг, конкуренция 6

състезателки
· III-то място Държавно първенство, форма до 1 гуп, конку-

ренция 10 състезателки
· I-во място „Оупън Охрид“, форма, конкуренция 8 състеза-

телки
· II-ро място „Оупън Охрид“, спаринг, кат. до 55 кг., конку-

ренция 6 състезателки
· I-во място „Перник Оупън“, спаринг, кат. до 55 кг.,  конку-

ренция 2 състезателки
· III-то място“ Словения Оупън“, спаринг, кат. 60 кг. конку-

ренция 8 състезателки
КИК БОКС
· I-во място Държавно първенство „Лайт контакт“, кат. до 55

кг.  конкуренция 4 състезателки
СПОРТ: ХОКЕЙ НА ТРЕВА
8. МАРТИН РУСЛАНОВ АЛЕКСАНДРОВ  - състезател

и капитан отбора на СК по хокей на трева „Ен Джи Ес“ до 16
год., Национален състезател на България, 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.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА „НАЙ-ПЕРСПЕКТИВЕН МЛАД СЪСТЕЗАТЕЛ“ НА 2019 ГОДИНА ДО 16 ГОД.

Днес в Двореца на кул-
турата ще бъде награ-
ден „Спортист на Пер-
ник” за 2019 година. Це-

ремонията е тради-
ционна и събира спор-
тния елит на града. Та-
зи година кандидатите

за челната десетка са
14, като има нови кате-
гории. Това са Спор-
тист на Перник до
14,16 и 18 години. Има
два нови клуба, които
са номинирали свои
представители в де-
сетката. Това са клу-
бът по хокей на трева и
мотокрос. Награди ще
получат и клубовете на
Перник, честващи свои-
те юбилеи – 100-годиш-
ният ФК „Миньор“, 60-
годишният РФК „Вал-

яците“ и 25-годишният
клуб по спортни танци
„Надежда“, каза експер-
та от Община Перник
Десислава Стойо-
ва.Припомняме,че боре-
цът Даниел Александро-
в стана спортист но-
мер 1 на Перник за 2018
година. Отличието му
беше връчено от кмета
на Общината Вяра Це-
ровска на стилна цере-
мония в театралния са-
лон на Двореца на кул-
турата. За постиже-

нията си през годината
Даниел Александров бе-
ше класиран на челно
място в специална анке-
та, в която участваха
местните журналисти
и спортните клубове.
През миналата  година
той завоюва 3-то
място на Европейско
първенство, 1-во
място на Държавно
лично първенство и 1-
во място на Държавно
лично отборно пър-
венство.

Бивш миньорец става треньор в ЦСКА 1948
Двама нови треньо-

ри ще се присъединят
към ЦСКА 1948 след
зимната пауза.

Това са досегаш-
ният наставник на
третодивизионния
Септември (Симитли)

и бивш футболист на
„Миньор”  Спас Стои-
менов и Димитър
Атанасовски, който
през последната годи-
на се грижеше за под-
готовката на врата-
рите във Витоша

(Бистрица).Двамата
специалисти ще бъ-
дат част от щаба на
старши треньора
Йордан Юруков. Те са
привлечени на места-
та на напусналите
Димчо Ненов и Любо-

мир Шейтанов. Пър-
вият вероятно ще
последва Петко Пет-
ков в Етър, а Шейта-
нов вече е част от
екипа на Георги Дер-
менджиев в национал-
ния отбор.

През пролетта
ЦСКА 1948 ще се бори
със столичния Сеп-
тември за първото
място във Втора ли-
га, даващо право на
директна промоция в
елита.
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Служителите на Областната дирекция на МВР проверяват търговски обекти

НЕ КРАДИ, СЕ КАЗВА  В
ЕДНА ОТ ДЕСЕТТЕ БОЖИИ
ЗАПОВЕДИ. Ама за някои те са
само думи. И когато ги забравят,

лесно стават за смях. А и с правосъдието си
имат работа. То всъщност днес какво ли не се
краде... Ама да посегнеш на ... саксия със зе-
лено растение, та после да се орезилиш, е
малко неразбираемо. А когато това го правят
жени и отгоре на всичкото млади, е още по-
неразбираемо. Не е ясно за какво им е дотр-
ябвала на трите двадесетина годишни дами
саксията с туята. Може пък да са решили да я
използват за коледен или новогодишен по-
дарък, ама да я задигнат от пъпа на града, къ-
дето и децата знаят, че има видеонаблюде-
ние, си е жива глупост. Камерите на площада
ги засекли, барабар с колата, в която натова-
рили зеления храст. После униформените
бързо открили не само возилото, а и саксията
и я прибрали, за да я върнат на собственика й
- общината. А триото крадли пък имало разго-
вор с полицията. До съд едва ли ще се стигне,
но глобата вероятно няма да им се размине.
И резилът, разбира се...

ДА СИ ИЗКАРВАШ ГНЕВА ИЛИ ОМРА-
ЗАТА КЪМ ЧОВЕК ВЪРХУ НЕВИННОТО
МУ ВОЗИЛО е най-малкото нелепо. А после
следват и други ядове. От разправия със слу-
жителите на реда до съдебните институции,
които евентуално могат да те дръпнат за пов-
реждане на чуждо имущество. И престоя в
полицейския арест за 23 часа ще ти е най-
малката беда. Ей това не е премислил оня на-
шенец, който по неизвестни засега причини
потрошил нисана на комшия в пернишкия
квартал "Тева".

КОГАТО ОТ ПРОКУРАТУРАТА ОБЯВИ-
ХА, ЧЕ КЪМ ИНДУСТРИАЛНАТА ЗОНА
ТЕЧЕ ПИТЕЙНА ВОДА, никой в Перник не
се изненада, щото беше ясно, че твърденията
на висши министерски служители преди вре-
ме за врътнатото кранче са си жива измама.
След като лъсна нелицеприятната истина,
вчера оня повреден спирателен кран бе сме-
нен и оскъдната ни питейна течност няма да
отива за нуждите на промишлеността. Остава
да се преборим с другото голямо зло - ава-
риите, щото, както казва кметът на Драгиче-
во, заради тях градът прилича на лейка. Това
обаче е задача с повишена трудност, тъй като
ВиК тъкмо запуши една пробойна, лъснат
още няколко. И в студените утрини по някои
пернишки улици могат да се карат кънки. А
точно такава бе картинката в ранното утро
вчера в района на хипермаркет БИЛЛА . Там
трети ден тече река от питейна вода, която се
е превърнала в приток на още една в съседс-
тво. Та тъй като спирателния кран вече е сло-
жен, идва ред на течовете. Спешно!

Трима нелегални мигранти
хванати при акция на TISPOL

Любомира ПЕЛОВА
Трима нелегални мигранти са открити при

проверки по линия на TISPOL, установени са
10 издирвани лица, отчетоха от МВР. При про-
верките са установени още 23 случая на при-
тежаване на наркотични вещества и техните
аналози.По време на проверките катаджиите
са установили 408 коли без задължителна
застраховка "Гражданска отговорност".Връ-
чени са 4 490 електронни фиша на водачи и
279 фиша на пътници. Отнети са 676 свиде-
телства за управления на МПС на шофьори,
неплатили наложени глоби. Специализирана-
та операция, която е част от календара на Ев-
ропейската мрежа на службите на Пътна по-
лиция - TISPOL, се проведе от 9 до 15 декем-
ври. Целта на акцията бе да не допуска шофи-
ране след употреба на алкохол и наркотични
вещества.Проверени са общо 29 784 водачи,
установени са 355 нарушения. 286 от тях са на
шофьори, употребили алкохол и 69 - на вода-
чи, управлявали МПС след употреба на нарко-
тични вещества и/или техните аналози.

Съдят радомирец за много дрога
Любомира ПЕЛОВА

45-годишен радомирец отива на съд за при-
тежаване на голямо количество наркотични
вещества. В средата на месец юли миналата
година, служители от сектор "Противодей-
ствие на криминалната престъпност" при Об-
ластната дирекция на МВР в Перник и колеги-
те им от районното управление на полицията в
Радомир провели специализирана полицей-
ска операция. В Радомир били задържани пе-
тима човека, като у един от тях, 45-годишен
местен жител, били намерени и иззети мно-
жество дози с канабис и амфетамин и тегло
съответно около 16 и 26 грама. След проведе-
но разследване 45-годишниаят мъж е привле-
чен като обвиняем по чл. 354 "а", ал. 2 и му е
наложена мярка за неотклонение "подписка",
както и забрана да напуска пределите на
страната.

Пред Темида за продажба на
нелегални стоки за над 9 бона

Любомира ПЕЛОВА
55-годишен перничанин ще бъде съден за

продаване на нелегални стоки. Престъпление-
то е извършено в началото на месец октомври
миналата година, когато служители от сектор
"Противодействие на икономическата прес-
тъпност" при Областната дирекция на поли-
цията в Перник проверили търговски обект в
областнишя център. Там се натъкнали на тър-
говия със стоки, предлагани без съгласието
на притежателя на изключителното право. Би-
ли иззети артикули на стойност около 9 хил-
яди лева. Стопанинът на обекта, 55-годишен
перничанин е привлечен като обвиняем и ра-
ботата продължава съвместно с Районна про-
куратура - Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Създадена е орга-

низация за засилен
контрол на места-
та, където се прода-
ват и използват пи-
ротехнически изде-
лия. Превантивните
мерки са с цел недо-
пускане на инциден-
ти по време на пред-
стоящите коледни и
новогодишни праз-
ници, съобщиха от
пресцентъра на Об-
ластната дирекция
на полицията.

Извършват се про-
верки за спазването
на търговската дей-
ност, правилното
транспортиране и
употребата на пи-
ротехнически изде-
лия, както и за недо-
пускането на про-
дажбата им от лица
без съответните
разрешения за тър-
говска дейност. Сле-
ди се също и за недо-
пускане на продажба
на изделия от кате-
гория F1 - ниска сте-
пен на опасност
(забранени за про-
дажба на деца под 12
години), категория
F2 - средна степен
на опасност и нисък
шум (забранени за
продажба на деца
под 16 години), ка-
тегория F3 - средна
степен на
опасност,
предназна-
чени за бо-
равене на
о т к р и т о
(забранени
за ненавър-
шили 18-го-
дишна въз-
раст), и ка-
тегория F4

- предназначени за
продажба само на хо-
ра, имащи разреше-
ние за професионал-
но боравене с пиро-
техника.

От служителите
на полицията се
правят проверки
както в магазините
с издадени разреши-
телни, така и на па-
зарите, базарите и
и м п р о в и з и р а н и т е
търговски обекти в
региона с цел недо-
пускане на незаконна
продажба.

Всяка година в Цен-
тровете за спешна
медицинска помощ и
полицията постъп-
ват сигнали за наран-
явания и имуществе-
ни вреди, вследствие
на употреба на пи-
ратки и саморъчно
направени бомбички.

Трябва да се знае,
че увеселителните
пиротехнически из-
делия не са невинна
играчка, а общоопас-
ни средства и са пос-
тавени под разреши-
телен режим, кон-
тролиран от органи-
те на МВР.

Закупуването на
пиротехнически из-
делия може да става
единствено в обе-
кти, които притежа-
ват разрешение за
търговия с пиротех-
нически изделия. Пре-
ди употрябва да се
спазват указаните
задължителни безо-
пасни отстояния от
други хора.

Не използвайте фо-
йерверките на закри-
то или в стъклени
или метални контей-
нери, съветват още
от полицията и на-

Нено Димов съдейства на
спецпрокуратурата за
водната криза в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Министърът на екологията Нено Димов ще

съдейства на специализираната прокурату-
ра, която разследва него и колежката му от
МРРБ Петя Аврамова за водната криза в
Перник. Специализираната прокуратура ще
разследва, лаконичен бе той в кулоарите на
парламента. Ние ще съдействаме макси-
мално, увери Димов. Министърът ще пред-
стави на държавното обвинение цялата до-
кументация, която е необходима.  Според
заключението от проверката на районната
прокуратура има данни за безстопанстве-
ност, затова е производството бе прехвърле-
но към Специализираната прокурата. Въпре-
ки настояването на омбудсмана, в КЕВР бе
обсъдена и по-висока с 3% цена на водата в
Перник от следващата година. Окончателно
решение ще се вземе от регулатора на зак-
рито заседание в последните дни на 2019 г.

Перничанин в ареста,
трошил чужда кола
Любомира ПЕЛОВА

30-годишен е задър-
жан за унищожаване
на лек автомобил.

Около 7,45 часа вче-
ра е подаден сигнал
от перничанин, че
неизвестен чупи ав-
томобила му марка

"Нисан". Колата била
паркирана пред адреса
на собственика, в пер-
нишкия квартал "Те-
ва". Органите на реда
реагирали незабавно и
на място задържали
30-годишен от облас-
тния град.

Причините за слу-
чилото се са в процес
на установяване. На-
ложена му е полицей-
ска мярка за срок до
24 часа.

Започнато е бързо
производство и рабо-
тата продължава.

помнят още, че за-
държането в ръка на
възпламенени бом-
бички, пиратки и фо-
йерверки или в бли-
зост до лицето и ко-
сата могат да пре-
дизвикат локални из-
гаряния и травми, на-
тискането им с крак
също може да бъде
опасно. Ако при упо-
треба, пиротехни-
ческото изделие не
се възпламени, оста-
вете го настрана и
изчакайте около 15
минути, след което
го залейте с вода, е
друг съвет на орга-
ните на реда.

Препоръчително
е, когато се изпол-
зват пиротехничес-
ки изделия да има на
разположение вода
или пожарогасител,
които да се изпол-
зват при евентуал-
но възникнал пожар.

Пиротехническо -
то изделие трябва
да е поставено вър-
ху твърда, равна по-
върхност. То
трябва да се изпол-
зва внимателно ако
има силен вятър.

Не пушете, докато
пренасяте пиротех-
ническите изделия.
Никога не насочвай-
те и не хвърляйте
фойерверките към
хора или животни.
Четете и спазвайте
инструкциите за
употреба, изписани
върху пиротехничес-
кото изделие. Не се
препоръчва употре-
бата на алкохол, ко-
гато използвате пи-
ротехнически изде-
лия, напомнят още
служителите на ре-
да.


	Sp242_01 INT
	Sp242_02
	Sp242_03
	Sp242_04
	Sp242_05
	Sp242_06
	Sp242_07
	Sp242_08
	Sp242_09
	Sp242_10
	Sp242_11
	Sp242_12 INT

