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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
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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.
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Св. свщмчк
Игнатий Богоносец

(Игнажден)

Живот
в беда

Бедственото положение в ПерникБедственото положение в ПерникБедственото положение в ПерникБедственото положение в ПерникБедственото положение в Перник
няма как да не стане новина номер ед-няма как да не стане новина номер ед-няма как да не стане новина номер ед-няма как да не стане новина номер ед-няма как да не стане новина номер ед-
но в държавата.но в държавата.но в държавата.но в държавата.но в държавата.

Не че е някакво чудо, колко други об-Не че е някакво чудо, колко други об-Не че е някакво чудо, колко други об-Не че е някакво чудо, колко други об-Не че е някакво чудо, колко други об-
щини и области са били на топа на ус-щини и области са били на топа на ус-щини и области са били на топа на ус-щини и области са били на топа на ус-щини и области са били на топа на ус-
тататататататататата?????

Нашият случай обаче типично поНашият случай обаче типично поНашият случай обаче типично поНашият случай обаче типично поНашият случай обаче типично по
пернишки е по-особен. България вечепернишки е по-особен. България вечепернишки е по-особен. България вечепернишки е по-особен. България вечепернишки е по-особен. България вече
живее с водния ни проблем. Коскоджа-живее с водния ни проблем. Коскоджа-живее с водния ни проблем. Коскоджа-живее с водния ни проблем. Коскоджа-живее с водния ни проблем. Коскоджа-
мити министри дишат като риби намити министри дишат като риби намити министри дишат като риби намити министри дишат като риби намити министри дишат като риби на
сухо. Разнасят ни от уста на уста. Су-сухо. Разнасят ни от уста на уста. Су-сухо. Разнасят ни от уста на уста. Су-сухо. Разнасят ни от уста на уста. Су-сухо. Разнасят ни от уста на уста. Су-
шата ни стигна до Европа. Носи се ка-шата ни стигна до Европа. Носи се ка-шата ни стигна до Европа. Носи се ка-шата ни стигна до Европа. Носи се ка-шата ни стигна до Европа. Носи се ка-
то народна песен.то народна песен.то народна песен.то народна песен.то народна песен.

И в тая ситуация на всенародност,И в тая ситуация на всенародност,И в тая ситуация на всенародност,И в тая ситуация на всенародност,И в тая ситуация на всенародност,
Перник е в бедствено положение. КатоПерник е в бедствено положение. КатоПерник е в бедствено положение. КатоПерник е в бедствено положение. КатоПерник е в бедствено положение. Като
огледален образ на цялата държава,огледален образ на цялата държава,огледален образ на цялата държава,огледален образ на цялата държава,огледален образ на цялата държава,
трябва да докажем, че бедата повечетрябва да докажем, че бедата повечетрябва да докажем, че бедата повечетрябва да докажем, че бедата повечетрябва да докажем, че бедата повече
помага, отколкото вреди.помага, отколкото вреди.помага, отколкото вреди.помага, отколкото вреди.помага, отколкото вреди.

Подписът за бедственото положениеПодписът за бедственото положениеПодписът за бедственото положениеПодписът за бедственото положениеПодписът за бедственото положение
е проформа. Реално сме бедственицие проформа. Реално сме бедственицие проформа. Реално сме бедственицие проформа. Реално сме бедственицие проформа. Реално сме бедственици
отдавна. И така хубаво сме си бедс-отдавна. И така хубаво сме си бедс-отдавна. И така хубаво сме си бедс-отдавна. И така хубаво сме си бедс-отдавна. И така хубаво сме си бедс-
твали, че даже не сме го усетили. Как-твали, че даже не сме го усетили. Как-твали, че даже не сме го усетили. Как-твали, че даже не сме го усетили. Как-твали, че даже не сме го усетили. Как-
во се променя от днес? Абсолютно ни-во се променя от днес? Абсолютно ни-во се променя от днес? Абсолютно ни-во се променя от днес? Абсолютно ни-во се променя от днес? Абсолютно ни-
що.що.що.що.що.

Перничани си живеем като в народна-Перничани си живеем като в народна-Перничани си живеем като в народна-Перничани си живеем като в народна-Перничани си живеем като в народна-
та песен здрави и корави. Бедата нита песен здрави и корави. Бедата нита песен здрави и корави. Бедата нита песен здрави и корави. Бедата нита песен здрави и корави. Бедата ни
прави по-интересни за туземците, де-прави по-интересни за туземците, де-прави по-интересни за туземците, де-прави по-интересни за туземците, де-прави по-интересни за туземците, де-
то ще дойдат на сурвакарския фести-то ще дойдат на сурвакарския фести-то ще дойдат на сурвакарския фести-то ще дойдат на сурвакарския фести-то ще дойдат на сурвакарския фести-
вал. Иначе сме си същите, само с еднавал. Иначе сме си същите, само с еднавал. Иначе сме си същите, само с еднавал. Иначе сме си същите, само с еднавал. Иначе сме си същите, само с една
титла повече.титла повече.титла повече.титла повече.титла повече.
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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

Тръбата при Владая е с фи 250 при необходим диаметър фи 800
Любомира ПЕЛОВА

Идеята на председа-
теля на ОбС Димитър
Колев за рързо решение
за преодоляване на вод-
ната криза в Перник
чрез свързване на наша-
та водоснабдителна
система със софийска-
та в района над Владая,
се оказа нерализуема. За
да стане това е нужна
тръба с диаметър фи
800, а трасето е с дъ-
жина 14 км. На сесията
вчера обаче експерти-
те от "Софийска вода"
поясниха, че практичес-

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

ки това няма как да ста-
не тъй като диаметъ-
рът на въпросната
тръба е доста по-малък
- едва фи 250.

Теоретично някакъв
шанс има и той е свър-
зан с водния поток, ми-
наващ пред Горна баня.
За да се реализира подо-
бен проект обаче е нуж-
но не само много време,
а и много сериозни фи-
нансови инвестиции,
поясниха пред перниш-
ките минипарламента-
ристи специалистите
от "Софийска вода".

Отпускат се 827 лева за
рехабилитация на военноинвалиди

Любомира ПЕЛОВА
Правителството одобри допълнителен

трансфер в размер на 827 лв. по бюджета
на държавното обществено осигуряване за
2019 година.

Със средствата ще се разплатят извър-
шени разходи за престой и ползване на
дейности и услуги в базите на "Профилак-
тика, рехабилитация и отдих" ЕАД от пра-
воимащи лица по Закона за военноинвали-
дите и военнопострадалите. Решението бе
взето на последното заседание на Минис-
теския съвет тази седмица.

“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”

Водата от язовир "Студена”
 е годна за пиене

Силвия ГРИГОРОВА
Регионалната здравна инспекция информи-

ра, че за периода от 9 до 13 декември 2019 г
са взети 42 проби от различни пунктове. 38 от
пробите са взети от пунктове в Перник и селата
и 4 проби от водопроводната мрежа на РЗИ -
Перник.  Резултатите от пробите отговарят на
изискванията на Наредба №9 за качеството на
водата, предназначена за питейно-битови це-
ли. Във връзка с аварийни ситуации във во-
допроводната мрежа се организира вземане-
то на 5 проби вода, след отстраняване на ава-
риите с цел недопускане на консумация на
съмнителна или негодна вода от населението.
Не са констатирани отклонения от качеството
на водата. От РЗИ информират още, че за този
период са извършени 31 проверки на обекти с
обществено предназначение, при работата на
които се определя висок риск за здравето на
хората - козметични, фризьорски салони, дет-
ски и учебни заведения. Не са констатирани
нарушения.

Все пак водата е на-
ционално богатство -
не е единствено и само
собственост нито са-
мо на Перник, нито са-
мо на столицата. Дър-
жавата също трябва да
помогне, тъй като тя е
собственик на 51 про-
цента от дяловете в
пернишкото ВиК и сто-
личното водоснабди-
телно дружество, а
Перник вече е бедстве-
на ситуация, заяви Ди-
митър Колев.

Започват редица благотворителни инициативи
Любомира ПЕЛОВА

Под патронажа на
кмета на община
Перник Станислав
Владимиров, заедно с
Фондация "Богдано-
ва и Данаилова" за-
почват редица ини-
циативи за подпома-
гане на нуждаещи се
жители на общината.
Откриването на кам-
панията ще се прове-
де утре, от 17.30 ч. в
Художествена гале-
рия "Любен Гайда-
ров" в Двореца на
културата. Кампа-
ниите ще текат през
целия мандат, а пър-
вата година  средс-
твата ще се набират
за онкоболни жители
на община Пер-

ник.Пред присъства-
щите на първото съ-
битие от инициати-
вата лекция ще изне-
се доцент Милена
Георгиева.

Милена Георгиева е
доцент по молекуля-
рна биология в БАН и
магистър по клетъч-
на биология и ем-
бриология. Автор е
над 100 научни и по-
пулярни статии в
сферата на молекуля-
рната биология, ге-
нетика и епигенети-
ка. Чест гост е в ра-
дио- и телевизионни
предавания, които
целят да покажат
красотата на биоло-
гичната наука. Като
биолог и специалист

по епигенетика Ми-
лена вярва в сентен-
цията "Здрав дух в
здраво тяло" на
Ювенал. Това е и ней-
ната житейска фило-
софия. Науката до-
казва, че факторите
на средата повлия-
ват нашите гени. То-
ва дава шанс ние са-
ми да контролираме
генетиката си и да
модулираме нейните
изяви.

Инициативата ве-
че има и банкова
сметка във Fibank, в
която ще бъдат на-
бирани средствата
от различните кам-
пании.
IBAN:
BG61FINV91501017392937

На страница 3
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Спортни екипи и топки за
детските градини в общината

Светла ЙОРДАНОВА
200 спортни екипа и 30 топки ще получат

всички детски градини на територията на
Община Перник за предстоящите празни-
ци. Доброто дело поставя старта на съв-
местна инициатива на общинската адми-
нистрация със сдружение "Бизнес за
спорта".

"Идеята на начинанието е да стимулира
още в ранна детска възраст подрастващи-
те към активна спортна дейност, както и да
приобщи още хора към добрата кауза за
подпомагане на детско-юношеския спорт
в града", каза секретарят на Община Пер-
ник Мартин Жлябинков.

След детските градини инициативата ще
продължи в училищата и спортните клубо-
ве, коментира Мартин Евгениев - предсе-
дател на сдружение "Бизнес за спорта".

"Целта ни е да обедини бизнеса в града,
който да подпомага детските градини, учи-
лищата и спортните клубове поетапно. Го-
тови сме да откликнем на нуждите на
всички подрастващи спортисти", каза още
той.

Сдружението ще подкрепя и различни
детски спортни мероприятия, организира-
ни съвместно с Община Перник.

393 628 лева за допълнително
финансиране на училища

и детски градини
Светла ЙОРДАНОВА

Министерският съвет одобри трансфери
в размер на 393 628 лв. по бюджетите на
общините за 2019 г. за допълнително фи-
нансиране на училища и детски градини.
380 100 лв. са за издръжка на паралелки
за придобиване на квалификация по защи-
тени специалности от професии и такива,
за които е налице очакван недостиг от
кадри на пазара на труда за новоприетите
ученици в VIII клас за учебната 2019/2020
година. Останалите 13 528 лв. са за допъл-
нително финансиране за новите защитени
детски градини и защитени училища, одо-
брени от МС през ноември т.г.

С предоставянето на допълнителните
средства на първостепенните разпореди-
тели с бюджет ще се осигури необходи-
мият финансов ресурс за подготовката на
кадри за специалности от професии и от-
расли, необходими за местната, регионал-
ната и националната икономика в дългос-
рочен план. Предоставянето на тези средс-
тва няма да доведе до въздействие върху
държавния бюджет, тъй като те са предви-
дени по бюджета на Министерството на об-
разованието и науката за 2019 г.

Îáÿâÿâàò îôèöèàëíî áåäñòâåíî ïîëîæåíèå äíåñ
Решението бе взето на заседание на Кризисния щаб

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
На първото заседа-

ние на Кризисиния
щаб във връзка с из-
пълнението на Об-
щинския план за защи-
та при бедствия, ава-
рии и катастрофи, са
били включени три
основни точки - ана-
лиз и оценка на криза-
та, създаване на орга-
низация за реагиране
и предложене за необ-
ходимия обем и ресур-
сно осигуряване на ре-
монтно-възстанови-

телните мероприя-
тия за предотврат-
яване на последствия-
та от бедствието, в
което сме изпаднали,
съобщи Владимиров.
Направена е подго-
товка за обявяване-
то на бедствено по-
ложение в общината,
което най-вероятно
ще влезе в сила от
днес, уточни градона-
чалникът.

Кризисният щаб в
сряда е бил запознат
с всички необходими

мерки, които са обсъ-
дени с Министерския
съвет за довеждане
на по-големи водни ко-
личества към язовир
"Студена". В момента
притокът там е в
критичен минимум -
вливат се по около 50
куб.метра в секунда, а
оттокът е 350 лвит-
ра в секунда. "След въ-
веждането на водния
режим преди около ме-
сец - една закъсняла
мярка, ние се вместих-
ме в ограничението,
наложено от МОСВ -
разходът на питейна
вода да не надвишава
1 милион куб.метра
месечно. За съжаление
обемът на водоема
продължава устремно
да пада  и това налага
преминаването на
един по-болезнен ре-
жим на водоснабдява-
не", поясни Владими-
ров.

След разговорите в
Министерския съвет
вече са отпуснати

средствата за ре-
монт на пречиства-
телната станция на
язовир "Студена" в
размер на 3 226 968
лв. Този ремонт е ну-
жен и заради разчети-
те на В и К дружес-
твото, че е много ве-
роятно язовирът да
достигне мъртвия си
обем около средата на
месец февруари и во-
дата ще трябва да
бъде усилено пречис-
твана", обяви кме-
тът Станислав Вла-
димиров. Той добави,
че има и предложение
да се изгради съоръ-
жение, което да прих-
ваща водите на река
Струма под с. Чуй-
петлово. Водата да
преминава през т.нар
"губилища" и да изли-
за близо до язовир
"Студена". Владими-
ров обясни още, че
очакваното количес-
тво, което може да се
осигури оттам, е око-
ло 100 литра в секун-

да. "Освен това имаме
уверение, че цялото
количество вода от
Владайския канал, кое-
то също се очаква да
бъде около 100 литра
в секунда, ще бъде на-
сочено към язовира.
Разглежда се работ-
ният план на инж. Ру-
сев, представен в
МОСВ и МРРБ. Пла-
нът предвижда хваща-
не на вода от карсто-
вите извори, подзем-
ни езера и реки и по-
чистването на Пала-
карийския канал. Така
ще се увеличи прито-
кът към язовира", ка-
за още кметът на об-
щина Перник.

Обявяването на
бедствено положение
в общината е наложи-
телно, тъй като така
ще могат да се пред-
приемат ремонтно-
строителни мерки в
спешен порядък, без
да се обявяват общес-
твени поръчки, поя-
сни градоначалникът.

ПГИ участва в
трансграничен проект

Светла ЙОРДАНОВА
Каролина Стоянова от Xг и Габриела

Григорова от Xа клас в ПГИ ще разра-
ботват мрежова инициатива по актуален
проблем заедно с ученици от гр. Бор,
Сърбия, подкрепени от своите ръково-
дители.

Двете момичета бяха успешно подгот-
вени за младежки лидери на Ученичес-
кия парламент, тъй като преминаха обу-
чение по Проект "Регион на младежкото
участие", №СВ007.2.22.028, съфинанси-
ран от Европейския съюз чрез Програ-
мата за трансгранично сътрудничество
Interreg-ИИП България-Сърбия. Обуче-
нието е една от дейностите по п

роекта, чрез който се цели подобрява-
нето на младежкото самоуправление в
целия българо-сръбски граничен регион
. Резултат на тази дейност те ще могат
да подкрепят органите на ученическото
самоуправление в училище, както и да
разработват мрежови проекти и съби-
тия.

Обученията включваха интерактивни
методи и техники за активно функцио-
ниране на Ученическия парламент,
практически насоки за работа в мрежи
и изготвянето на план за дейността, кои-
то са приложими не само в ученическо-
то самоуправление, но и в целия обра-
зователно-възпитателен процес.

Основната цел на проекта е създава-
нето на активни и сътрудничещи си уче-
нически органи на самоуправление,
обединяването им в трансгранична мре-
жа, осигуряването на методология, под-
ходяща инфраструктура (уеб-инстру-
менти), технически възможности и прак-
тически умения за разработването на
младежки мрежови инициативи.

В изпълнението на тази цел предста-
вителите на ПГИ ще продължат да ра-
ботят по останалите дейности на проек-
та, който е с продължителност до
16.08.2020 г.

Александър Александров: Искат
да подкрепим проект, който няма
шанс да бъде спечелен
Любомира ПЕЛОВА

"Силно сме обезпо-
коени от докладната
записка, внесена от
кмета на Перник, по
повод кандидатства-
не на Община Перник
с проектното предло-
жение за "Изграждане
на младежки център-
Перник - модел за ви-
соки стандарти  на
младежка работа". От
нея става ясно, че
някой добре копира
насоките за канди-
датстване, но не ста-
ва ясно какви точно
дейности предвижда
конкретното предло-
жение. Това заяви об-
щинският съветник
от ГЕРБ-Перник Але-
ксандър Александров
по повод внесената
извънредна точка в
дневния ред на заседа-
нието на местния за-
конодателен орган.
Той изтъкна, че от
общински съвет се ис-
ка решение, с което
гарантира, че няма да
се променя предназна-
чението на сградите
обект на интервен-
ция, а такива не са по-
сочени. Нещо повече -
крайният срок за по-
даване на проектно-
то предложение е
30.12.2019 г. и до то-
гава Общината

трябва да подаде тех-
нически проект или
идеен такъв, придру-
жен с КСС по окрупне-
ни показатели.

"Как това ще се слу-
чи в този кратък
срок, като още не
знаете къде ще се по-
мещава този център.
Всяка възможност на
община Перник да реа-
лизира проекти
трябва да бъде изпол-
звана. Но за тази цел
общинската админис-
трация трябва да га-
рантира своя адми-
нистративен и фи-
нансов капацитет.
Важно е да знаем от
кого се изготвя
проектът - от  Об-
щинска администра-
ция Перник или наета
консултантска фир-
ма. В случай, че тя се
изготвя от общин-
ската администрация
- проблем няма, защо-
то дори общината  да
не спечели проекта,
няма да има допълни-
телни разходи по не-
го. Ако обаче той се
подготвя от частно
дружество - при всич-
ки случаи има подпи-
сан договор. Този до-
говор трябва да съ-
държа клаузи - цялата
сума по договора да
бъде изплатена на

консултантите при
подаване на проек-
тното предложение
или част от нея да
бъде изплатена в на-
чалото и другата
част - при спечелване-
то на проектното
предложение", попита
Александров от име-
то на политическата
група на ПП ГЕРБ.

Той посочи, че също
така от общински съ-
вет се иска решение,
че гарантира устой-
чивостта на проекта.
Това означава, че след
приключването му ,
което ще настъпи в
идния програмен пе-
риод, е силно вероя-
тно издръжката на
центъра и служители-
те да остане за смет-
ка на бюджета на об-
щина Перник.

Александров изрази
своите опасения, че
или някой подвежда
кмета или се прави
опит да бъдат заблу-
дени общинските съ-
ветници да под-
крепят проект, чий-
то шанс да спечели е
равен на нула, ако пре-
дупрежденията на
групата съветници
за сериозни пропуски,
не бъдат взети под
внимание и не бъдат
отстранени.



Съперник 320 декември 2019 г.ПАНОРАМА

Ïåðíèê íå ìîæå äà ïîëçâà âîäà îò Ñîôèÿ
Тръбата при Владая е с фи 250 при необходим диаметър фи 800

Начин трябва да
се търси, допълни
той, по време на
дискусиите около
изготвения от сто-
личните експерти
доклад след извър-
шеното обследване
на довеждащите
съоръжения и водос-
набдителната сис-
тема в Перник.

На заседанието
вчера стана ясно, че
к р а т к о с р о ч н и т е
мерки могат да бъ-
дат изпълнени и да
позакрепят положе-
нието за още 2-3 ме-
сеца.

За осъществяване-
то на средносрочни-
те мерки обаче на
този етап ВиК - Пер-
ник няма нито фи-
нансовия, нито тех-

ническия, нито кад-
ровия ресурс.

Аварийни ВиК еки-
пи от страната ве-
че работят в Пер-
ник, помагайки на
местното водоснаб-
дително дружество,
за да окажат съдей-
ствие при отстран-
яване на непрекъсна-
то възниквмащите
аварии.

И въпреки това си-

туацията остава
изключително теж-
ка. В заседателната
зала обаче правилен
тон на дебатите
нямаше дори тога-
ва, когато съветни-
ци искаха повече
разяснения във
връзка с изводите в
доклада.

Имаше обаче
твърде много поли-
тизиране. И хвърл-
яне на вина.

От ПП ГЕРБ не се
отказаха и неколкок-
ратно поискаха от-
говор на въпроса
има ли увеличение
на авариите в резул-
тат на въведения
двуразов режим и
кой ще носи отго-
ворност за последс-
твията от него, ви-
зирайки кмета на об-
щината.

Обаче не поискаха
да чуят отговорът
на прокуриста на
ВиК инж.Камен Каме-
нов, който не отре-
че, че авариите са
се увеличили, но
подчерта ясно и ка-
тегорично, че въп-

Зам.кметът Мирослав Стоицев
помага на Мещица и Люлин

Любомира ПЕЛОВА
Зам.-кметът на община Перник инж. Ми-

рослав Стоицев се срещна с кмета на Ме-
щица Деян Никифоров, за да огледат и
преценят състоянието на местните водоиз-
точници, които снабдяват селото. Стана
ясно, че е ремонтиран кранът, който зах-
ранва населеното място с водата от резер-
воара в местността "Кръстова бара". Са-
мият резервоар също е почистен и дезин-
фекциран. Кметът на селото обясни, че се
търсят допълнителни варианти за увелича-
ване на количествата вода, които постъп-
ват в резервоара. Мирослав Стоицев се ан-
гажира общината да помага финансово,
технически и организационно за облекча-
ването на водния проблем на мещичани.

Зам.-кметът на общината се запозна на
място и с проблемите по водоснабдяването
на с. Витановци. "Общината отпусна пари
за почистването на един от водоизточници-
те на селото в местността "Виро" и фирмата
вече работи", каза Стоицев. Той добави, че
специалистите се надяват така дебитът,
който влиза в резервоара, да бъде увели-
чен.

Инж. Стоицев се срещна тази седмица и
с кмета на село Люлин Лъчезар Борисов и
част от доброволците, които продължават
да почистват каптажите, които снабдяват
населеното място с вода. Стоицев подчер-
та, че общината ще подпомогне това начи-
нание финансово. Той благодари за без-
възмездния труд дори и в тежките клима-
тични условия, като гарантира, че в лицето
на кметската управа и в бъдеще ще имат
надежден партньор, на когото могат да
разчитат.

Жители на Люлин с доброволен труд ве-
че са подменили тръбите на три от шахтите
до резервоара. Увеличен е и дебитът към
него, след като шахтите са почистени. Те
продължават работа по почистване на оста-
налите водосборни шахти.

БСП с обръщението към институциите,
което десните отказаха да чуят

Любомира ПЕЛОВА
Общинските съветници от БСП предложиха обръщение към държав-

ните институции във връзка с водната криза в Перник, което да бъде
прието от ОбС - Перник.  Колегите им от дясно, обаче не пожелаха да го
чуят, а председателят Димитър Колев предложи да бъде направена по-
чивка докато председателят на групата общински съветници на леви-
цата Ралица Андреева го четеше.

"Прилагаме пълен текст на обръщението, защото за нас е важно пер-
ничани да бъдат информирани за това, което се случва на заседанията
на ОбС  - Перник!"  - това заявиха от левицата, предоставяйки на медии-
те нечутия текст на обръщението, останало нечуто в пленарната за-
ла.
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росният режим не е
приумица на градо-
началника, а е въве-
ден по изрично нас-
тояване на РЗИ.

Точно в този дух
на нетърпимост ра-
боти пернишкият
минипарламент. За
съжелине вчера де-
монстрирахме и на
столичани как всъщ-
ност не бива да се
работи.

Още повече, че
явно те имаха бая
дебели нерви, за да
издържат цял час
препирните на на-
шенци около приема-
нето на дневния ред
на сесия, а после ве-
че за добър тон е
меко казано да се го-
вори.

Чудно само как из-
държаха микрофони-
те в залата на деци-
белите... И май вече
става ясно, че ако
предишния Общин-
ски съвет не е рабо-
тил кой знае колко
добре, тоя въобще
няма да работи в
полза и в името на
перничани.

Декларация във връзка с
кризисната ситуация прие ОбС

Любомира ПЕЛОВА
Над 5 млн. лева отпусна правителството

за преодоляване на водната криза в Пер-
ник. Държавата демонстрира ангажираност
с проблема и съм убеден, че ще продължи
да подкрепя всяко добро решение за бър-
зото преодоляване на кризата. Това заяви
председателят на групата общински съвет-
ници от ПП ГЕРБ Денислав Захариев, по
чието предложение беше изготвена обща
декларация от името на местния законода-
телен орган. Той припомни, че кризисната
ситуация щеше да бъде избегната, ако
през 2012 година община Перник не беше
пропусната възможност за подмяна на под-
земната инфраструктура и реализиране на
водния цикъл.

В документа във  връзка с кризисната си-
туация, настъпила в Община Перник, адре-
сиран до Президента на Р. България, На-
родно събрание на Р. България и Министер-
ски съвет на Р. България, общинските съ-
ветници изразиха своята принципна пози-
ция, че се налагат бързи, адекватни и добре
координирани действия на институциите, в
рамките на чиито компетенции е преодол-
яването й.

"Водата няма цвят и решаването на се-
риозния проблем не може и не бива да бъ-
де политизирано. Тя е общо благо и изкон-
но право на всеки човек е да има достъп до
питейна вода. Настояваме комисията за
енергийно и водно регулиране да наложи
мораториум  върху повишаването на цената
на водата към абонатите на ВиК Перник по
преодоляване на водната криза. Вярваме,
че държавата, в лицето на всички институ-
ции, ще помогне за бързото овладяване на
кризисната за Перник ситуация" се казва в
декларацията.

Губернаторът участва в
работата на Кризисния щаб

Любомира ПЕЛОВА
Облас-

тният уп-
равител
и н ж .
Е м и л
Костади-
нов уча-
ства в
з а с е д а -
ние на
с в и к а -
ния от
кмета на
Община
П е р н и к
Общински щаб за изпълнение на Общин-
ския план за защита при бедствия. На него
бяха поканени и кметовете на населените
места в общината.

Областният управител подчерта, че прави-
телството е ангажирано със справянето на
проблема и е отпуснало допълнителен фи-
нансов ресурс, а аварийни екипи от Стара
Загора, Враца, Благоевград и други райони
на страната помагат на "ВиК" ООД Перник
по отстраняването на аварии по водопре-
носната мрежа.

"Министерският съвет отпусна 2,7 милио-
на лева на Община Перник за проект, свър-
зан с реконструкция на утаителите на пре-
чиствателната станция за питейни води. До-
пълнително от Министерство на регионално-
то развитие и благоустройството се осигу-
риха още 1 881 640 лв. за изграждането на
временно аварийно съоръжение по трасето
с. Чуйпетлово - с. Боснек - яз. "Студена".",
заяви областният управител.

В настоящия момент МРРБ ще финансира
и мерки от аварийния план на инж. Атанас
Русев на стойност 340 хил. лв. за захранва-
не на язовир "Студена" от алтернативни или
вече съществуващи водоизточници.

Инж. Костадинов съобщи още, че е под-
менен и спирателият кран, който захранва
промишлената зона в Перник.
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Внимавайте кой пръв ще влезе в дома ви

Днес църквата по-
чита Свети Игнатий,
а празникът е извес-
тен още като Игнаж-
ден. Наричат го още
Богоносец, защото
той е казвал, че сам
носи Бог в сърцето
си. Загива разкъсан
от лъвове, по заповед
на римския владетел
Траян. Може би няма
друг празник, който
да е свързан с толко-
ва поверия и ритуали.

На този ден празну-
ват: Игнат, Игната и
техните производни,
Искра, Пламен, Пламе-
на, Огнян и техните
производни.

Игнажден е тради-
ционен народен праз-
ник. Вярва се, че от
този ден започват
Новата година и ко-
ледните празници. В
народните поверия
този ден се смята за
начало на Мръсните
дни (от Игнажден до
Богоявление) и прехо-
да от старата към
новата година

Вечерта срещу праз-
ника е първата Кадена
вечер. За нея при-
готвят постни хра-
ни. На трапезата се

Актуализират средствата за
работа с деца и ученици

от уязвими групи
Светла ЙОРДАНОВА

Средствата за детските градини и учи-
лищата за работа с деца и ученици от уя-
звими групи ще бъдат актуализирани в
съответствие с политиката на правителс-
твото за увеличение на доходите в систе-
мата на предучилищното и училищното об-
разование. Това предвижда изменение на
Наредбата за финансирането на институ-
циите в системата на предучилищното и
училищното образование, приета от Ми-
нистерския съвет. Финансирането ще се
използва за мотивиране и привличане на
учители, заплащане на възнаграждения
на служители, включени в екипите за об-
хват и ангажирани с мерки за подпомага-
не на достъпа до образование и предот-
вратяване на риска от отпадане от систе-
мата.

С промяна в наредбата се уеднаквява
редът за формиране на групите за целод-
невна организация на учебния ден с реда
за формиране на паралелките в училищата
в случаите, когато групите са две. В мо-
мента за формиране на две паралелки в
начален етап са необходими минимум 13
ученици, а в прогимназиален етап на ос-
новното образование - минимум 15. Мини-
малният брой на учениците за формиране
на две групи за целодневна организация
досега беше 16, като в бъдеще ще бъде
съобразен с нормативните изисквания за
формиране на паралелките.

Обновен е списъкът със
защитените специалности

Светла ЙОРДАНОВА

Министерски съвет прие за учебната
2020/2021 година актуализиран Списък
със защитените от държавата специалнос-
ти от професии и със специалности от про-
фесии, по които е налице очакван недос-
тиг от специалисти на пазара на труда.
Списъците се актуализират всяка година.

Те са анализирани от Междуведомстве-
на комисия. Отчетени са предложенията
за обновяване, постъпили от министерства
и ведомства, с участието на организации
на работодателите. В актуализирания Спи-
сък на защитените от държавата специал-
ности отпадат пет специалности и се до-
пълва една нова. Във втория Списък отпа-
дат три специалности и се добавят 17 нови
специалности с очакван недостиг на спе-
циалисти на пазара на труда.

С приемането на Постановлението се
създава възможност за осигуряване на
условия за организиране и провеждане на
качествено професионално образование и
обучение, за преодоляване на дефицита от
подготвени кадри по специалности от про-
фесии със значение за пазара на труда и
за икономическото развитие на национал-
но ниво.

Необходимите средства за изпълнение
на проекта на Постановление за учебната
2020/2021 година са в размер на близо 3
млн. лв. и са в рамките на разчетените
средства с проекта на бюджет за 2020 г. и
актуализираната бюджетна прогноза за
2021 г. С тях ще бъдат осигурени необхо-
димите условия за обучение на 743 учени-
ци в 59 паралелки в защитени от държава-
та специалности от професии и на 3 979
ученици в 239 паралелки в специалности
от професии, по които е налице очакван
недостиг от специалисти на пазара на тру-
да.

слага сурово жито и
орехи. Върху хляба или
житото се запалва
свещ, а най-възрас-
тния обхожда с
тамян и въглен и ка-
ди. Пепелта, свеща и
орехите се запазват
за останалите кадени
вечери. Според хрис-
тиянската традиция
от този ден започ-
ват родилните мъки
на Богородица.

Това е периодът,
през който младите и
нераждали жени, нари-
чани "мъченици" не
работят, за да забре-
меняват и раждат по-
леко своите деца.

От това кой ще вле-
зе пръв в къщата на
Игнажден се гадае как-
ва ще бъде и следва-
щата година. Ако
"сполезът" е добър,
то и в къщата през
цялата година ще има
благоденствие и ус-
пех във всичко. Цяла-
та обредност на Иг-
нажден предначерта-
ва благоденствие
през новата стопан-
ска година.

Ритуалите започ-
ват от ранно утро
край огнището и про-

дължават на празнич-
ната трапеза от обяд
до вечерта.

А в някои райони об-
редността продължа-
ва и през цялата нощ.
Всеки от обредите е
магическо предизвик-
ване на плодородие за
земята и родитба за
добитъка. Има обичай
да се сеят символич-
но вътре в къщата
житни и ечемичени
зърна с благословия-
та за плодородие.

Плодове и орехи се
посипват около най-
свещеното място в
дома - огнището. Пак
плодове се даряват на
първия гост, който
споходи дома на този
ден.

В по-ново време са-
мо случайността оп-
ределя кой пръв ще
дойде в дома на Иг-
нажден. Но някога то-
ва се е смятало за
толкова важно, че
стопанинът на дома
още в навечерието на
празника се премен-
явал и отивал да пока-
ни грижливо избран
гост.

От това кой ще вле-
зе пръв в къщата на
Игнажден се гадае как-
ва ще бъде и следва-
щата година. Ако
"сполезът" е добър,
то и в къщата през
цялата година ще има
благоденствие и ус-
пех във всичко.

Когато сполазни-
кът влезе в двора,
той поздравява с но-
вата година и преди
да влезе в къщата
взима от дръвника

някоя пръчка. С нея
разбърква огнището
и пожелава: "Колко ис-
крици, толкова ярен-
ца (агънца, теленца,
кончета …)". В много
села сполазникът най-
напред сяда върху до-
несените от него
пръчки или слама и по-
седява така известно
време. Това се прави,
за да мътят квачки-
те през годината и да
дойдат по-скоро го-
дежници, т.е момци за
момите.

След това на сполаз-
никът дават сито с
пшеница и с него той
поръсва из къщата,
като благославя: "Да
се роди дето рало хо-
ди; дето ходи и не хо-
ди!".

За благословията си
полезникът е обсип-
ван с пшеница и суше-
ни плодове - за плодо-
родие. Може да го дар-
яват още и с риза,
кърпа, чорапи или ка-
дена вълна.

Много пъти къща-
та се спохожда от
някои домашни жи-
вотни. Народът пос-
реща такива сполаз-
ници с радост и благо-
дарност. На животно-
то се дава хляб за по-
дарък и неговият по-
лез се смята за добър
знак.

На този ден, който
от стопаните излезе
пръв от къщата, за-
дължително когато
се върне трябва да
внесе пръчки, които
слага зад вратата.
След това стопаните
замесват тесто за ко-

лаци. От замесеното
тесто откъсват мал-
ко и на някоя греда
правят от него
кръст - да бяга всяко
зло. Правят толкова
колаци, колкото са
членовете на семей-
ството.

Ето кои са най-раз-
пространените пове-
рия за Игнажден:

Ако на Игнажден
времето е ясно, през
април ще има суша.

Ако вали дъжд, през
април ще има дъждове
и плодородие.

Добре е, ако на Иг-
нажден, а също и по
Коледа вали сняг.

Ако на Игнажден
времето е облачно,
реколтата ще е добра
и в кошерите ще има
изобилие.

Времето през след-
ващите 12 дни на ме-
сеца - от 20 до 31 де-
кември - показва вре-
мето през 12-те месе-
ца на идващата годи-
на. 20 декември опре-
деля какво ще е време-
то през януари.

Не бива да се изнася
нищо от къщата -
най-вече огън, жар или
сол - за да не излезе бе-
рекетът.

Не се иска и не се да-
ва нищо назаем.

Не се става от тра-
пезата по време на
ядене, защото кокош-
ките няма да мътят.
Не се излиза на двора,
за да мътят кокошки-
те повече.

Не се шие и плете,
за да не се заплитат
червата на кокошки-
те и да снасят.

Увеличават се болните от остри респираторни заболявания
Силвия ГРИГОРОВА

Увеличават се бол-
ните от остри респи-
раторни заболявания
през изминалата сед-
мица, констатира Ре-
гионалната здравна
инспекция. Регистри-
раните случаи са 109
, при 97 за предходна-
та седмица. Заболе-
ваемостта през този
период е била
149,09%oo, при средна
за страната 85,23%oo
към 16.12.2019 г.

Наблюдава се леко
намаляване на зараз-
ните заболявания.
Констатирани са 18
болни, при 20 за пред-
ходната седмица.

Намаляват болните
от варицела през сед-
мицата. Регистрира-
ните случаи са 11, при
14 за предходната
седмица. Заболелите
са от: Перник, с. Ру-
дарци, с. Дивотино, с.
Драгичево, с. Студена

и с. Кладница.
Най-много са
болните деца на
възраст от 1 до
4 години- 7. От
РЗИ информи-
рат, че са засег-
нати организи-
рани колективи:
ДГ, с. Рударци,
ДГ, с. Драгичево,
ДГ, с. Студена,
ДГ, с. Дивотино
и ДГ, с. Кладница.

Незначително
увеличение има и
при заболелите
от скарлатина.
Те са 2, при 1 за пред-
ходната седмица.Бол-
ните са деца от Пер-
ник и Радомир. Леку-
ват се амбулаторно
от личните си лекари.

През изминалата
седмица са регистри-
рани 2 случая на бол-
ни от коклюш. Става
въпрос за деца от с.
Костуринци, община
Трън. Те са хоспитали-

зирани в Инфекциоз-
но отделение  на
МБАЛ "Р. Ангелова" в
Перник. Извършено е
е п и д е м и о л о г и ч н и
проучване.

Има леко увеличение
на болните от енте-
роколит. Те са 3, при 2
за предходната седми-
ца. Болните са хоспи-
тализирани в Инфек-
циозното отделение

на МБАЛ "Р. Ангелова"
.

От здравната ин-
спекция уверяват, че
за всички случаи са из-
вършени епидемиоло-
гични проучвания, об-
работени са огнища-
та и са взети проти-
воепидемични мерки
спрямо контактните
лица.

През седмицата ин-

спекторите на РЗИ -
Перник са извършили
318 проверки. От тях
50 са свързани със
забраната за тютю-
нопушене в заведения
за обществено хране-
не. По време на про-
верките приз измина-
лата седмица са изда-
дени 2 предписания за
отстраняване на кон-
статирани наруше-
ния. За периода са по-
лучени 9 жалби и сиг-
нали от институции
и граждани.

През миналата сед-
мица здравната ин-
спекция продължи
ежедневния монито-
ринг на питейните
води в областта. Взе-
ти са 690 проби от
различни водоизточ-
ници, за да се устано-
ви дали подаваната
от тях вода за питей-
но-битови цели отго-
варя на изискванията
на Наредба №9.



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

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

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

ПРОДАВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- 31 000 евро

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 20 декември 2019 г., брой 243 /6832/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

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

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

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

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

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

*
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636
Търся горски работници,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

Втори етаж от нова къща,

кв.Могиличе, ЗП: 115 м2

42 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

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

80 000 лв.

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

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

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

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево, 3
етажа, РП 150 м2,  двор
550 м2 , канализация,

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vit-
ara Двигател Бензинов Ско-
ростна кутия Ръчна 160000 км
2 000г Къса база В отлично
състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. Тел.: 0895
725 609ажна,

Продавам разработен биз-
нес с промишлени стоки в
центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока
в наличност(обувки и чанти) и
депозит за един наем за мага-
зина.Тел.: 098 613 4789
Продавам къща в Перник,

Клепало с площ от 180 м2,
партерен етаж, 41 000 лв. Из-
ложение: юг/запад.Частично
обзаведена,обширна пано-
рамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897 951
954
Продавам масивна

двуетажна къща 300 кв.м. с
двор 680 кв.м.  в с. Ноевци,
ремонтиран покрив. Цена 42
000 лв. Тел.: 0884 753 013
Продавам Еднофамилна къ-

ща с три спални, разположе-
на в луксозния и реномиран
комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположение-
то е уникално, представлява
чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата
посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна,
санирана, ЗП: 52 м2, 1 етаж,
цена по договаряне. 0893 702
592
Продава място в кв.

Драгановец  850 м2, с ток.
Цена 40 000 евро, възможно
споразумение. Тел.: 0878 853
799 - Василка Христова

Давам под наем луксозни по-
мещения, за офис в гр. Перник,
кв. Хр. Смирненски и гараж в
района на печатницата. Тел.:
0888 137 885
Давам под наем търговски

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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



Подправката на живота: Лютите чушки предотвратяват ранната смърт
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Ново проучване, публикувано
наскоро в Journal of the Ameri-
can College of Cardiology, раз-
крива, че яденето на люти чуш-
ки като част от средиземномор-
ската диета може да предотвра-
ти ранна смъртност и сърдечни
заболявания.

В проучването италиански из-
следователи събраха и анализи-

раха данни за 22 811 мъже и же-
ни, живеещи в италианския ре-
гион Молизе между 2005 и 2010
г. Пиперът от люти червени чуш-
лета често се използва в среди-
земноморската диета, която
включва също плодове, зелен-
чуци, боб, ядки, семена, зехтин,
риба, домашни яйца и вино.

Участниците бяха помолени да
попълнят въпросници относно
консумацията на храна и бяха
разпределени в различни групи
в зависимост от това колко чес-
то ядат люти чушки.

Изследователите заключават,
че тези, които консумират люти
чушки най-малко четири пъти
седмично, имат 23% по-нисък

риск да умрат като цяло в срав-
нение с тези, които рядко или
никога не са консумирали люти
чушки. В допълнение, тези, кои-
то ядат чушките четири пъти
седмично, са с 44% по-малка ве-
роятност да умрат от сърдечен
удар и 61% по-малко вероятно
да умрат от мозъчно-съдова бо-
лест - група заболявания, които
засягат кръвоносните съдове и
кръвоснабдяването на мозъка.

"Силата на връзката между
лютите пиперки и риска от сър-
дечно-съдова смъртност е доста
силна, но също така намалява-
нето на общия риск от смърт
всъщност е изненадващо", зая-
вяват изследователите в изяв-

Какво е проява на лош вкус? Да подарите книга с диети на вечно
борещата се с килограмите си приятелка. Или къравочервено сек-
си бельо на достолепната ви баба. Списъкът със „забранени“ пред-
мети въобще не свършва до тук. Още доста вещи по една или дру-
га причина попадат в графата „нежелани“ или „откровено обидни“
подаръци.

За ваше улеснение ги сортираме, но с уговорката, че всичко е
индивидуално и зависи от много елементи.

Крем против бръчки
Купуването на крем срещу стареене, бръчки, пигментни петна и

т.н. е нож с две остриета. Ако го вземате за много близка приятел-
ка, за която сте сигурни, че би се зарадвала точно на такъв пода-
рък, няма проблем. Особено ако кремът е от серия, която тя не мо-
же да си позволи по финансови причини. Такъв подарък наистина
би бил приятна изненада. Но да изненадате с крем срещу бръчки
колежката, която се слави като видна хубавица и мъжемелачка, е
направо удар под кръста по самочувствието и егото й. Не дай Бо-
жея да сглупите и да й поднесете пакетчето пред очите на всички в
офиса. Със сигурност ще си спечелите враг за дълго време напред.

Внимателно с дезодорантите
Деликатно е положението и с подаряването на дезодоранти и са-

пуни. Ако не са предназначени за много, много близки хора, има
опасност да се възприемат като тънък намек за личната хигиена.
Дори и за близки не са добра идея, защото изглеждат като нещо,
купено набързо и в последния момент.

„Не“ на тиганите!
Сред най-неподходящите предмети, които можете да измислите

за Коледа, са всички съоръжения, свързани с готвене: тенджери,
тигани, рендета, черпаци и др. Едва ли свекърва ви, едва ли дори
майка ви ще остане очарована от подобен „сюрприз“, дори да й
връчите тенджерите с думите: „Знам, че много обичаш да готвиш!“
Особено когато това е третата или четвъртата Коледа, в която тя
получава поредната тава или тефлонов тиган. Виж, иновативен
уред за здравословно готвене, ултрамодерна като дизайн кафема-
шина, комплект красиви чаши, изискан сервиз или прибори за
хранене, които семейството да си самоподари за празниците като
добавка към останалите пакетчета под елхата, е съвсем друг въп-
рос. А ако толкова държите да зарадвате някоя своя близка с „не-
що за готвене“, подарете й кулинарна енциклопедия, но комбини-
рана с красива дамска чанта, да речем.

Мъжки гафове
И като стана дума за семейство, сред мъжките гафове, оглавява-

щи безапелационно класацията за най-тъп подарък, е комплектът
с инструменти за поправяне на разни неща или ударна бормаши-
на, поднесени на съпругата с доволна усмивка и с думите: „Гледай
сега какво хубаво нещо съм ти купил.“ Той е купил въпросното не-
що, защото така или иначе от него има нужда, но ще го ползва
предимно той, затова е абсурдно да го връчва на жената вкъщи –
просто отбива номера.

Категорично отбиване на номер са и чорапите. Освен ако не ста-
ва дума за някакви ужасно секси чорапи с дантели за любимата
жена, но с една уговорка – задължително да бъдат придружени от
нещо по-скъпо и бляскаво. Да получите или подарите обаче чора-
пи от онези, които се продават по пазарите в тесте по 5-6 бройки, е
пряка демонстрация на лошо отношение, безразличие и дори -
презрение към човека.

Особено положение
Много особено е положението с живите подаръци. Кученце, ко-

тенце, папагалче или златна рибка звучи оригинално, спор няма.
Но дали така мисли и бъдещият им собственик? Ако той си мечтае
за домашен любимец и вие знаете това, пак е нужно предварител-
но да се допитате до него дали би се съгласил на такъв тип колед-
на изненада.

Към особените подаръци спадат и музикалните инструменти, под-
несени на някой, който няма афинитет към свиренето. Ако пък има,
то най-вероятно вече сам си е купил подходящия инструмент. Да не
говорим за съседите, които най-вероятно няма да ви проговорят
вече, ако решите да зарадвате тийнейджъра си с комплект барабани
и той ентусиазирано реши да „репетира“ от сутрин до вечер.

Подаръци и суеверия
Има една група вещи, които са подходящи за подаряване, но са-

мо на определен вид хора и само при определени условия.
На първо място това са ножове, декоративни ками и саби, изоб-

що - режещи предмети. Поверието гласи, че ако подарите нещо та-
кова на ваш приятел, отношенията ви ще бъдат прерязани завина-
ги. Най-добре е да ги зачеркнете от списъка или да посягате към
тях само ако знаете, че човекът колекционира точно такива вещи.
Дори и в този случай получаващият е длъжен да откупи предмета
символично с някаква монета, за да не предизвика съдбата.

Символ на раздялата са и различните кърпи, шалове, както и ръ-
кавиците.

Още по-фатални суеверия витаят около часовниците. Смята се,
че с тиктакането си те започват да отмерват дните на човека. Ако
обаче сте сигурни, че приятелят ви много обича часовници, може
да го изненадате при условие, че той си откупи подаръка с някол-
ко дребни монети.

Единственото изключение от правилото са семейните двойки.
Там подаряването на часовник не е свързано с никакъв драмати-
зъм, напротив – счита се, че така се заздравява връзката между
двамата.

Когато купувате портфейл за близък приятел, не забравяйте да
пъхнете вътре и монета, за да не остава той никога празен.

Сред двузначните подаръци попадат и очилата. Според поверие-
то тях ги купуват само черногледците, а онзи, който ги получи, за-
почва да гледа мрачно на света, тоест - през очите на подарява-
щия. Не е ясно до каква степен е вярно това, но според нас очила-
та не са добър избор за подарък по друга причина: те трябва да се
пробват, защото на различните лица отиват различни модели.

Коледните подаръци, които могат да прецакат празника

ление пред сп. „Нюзуик”.
"Можем да насърчим хората,

които обикновено добавят чили
към храната си, да продължат да
го правят, тъй като сега има доб-
ри научни доказателства за пол-
зата от това", категорични са из-
следователите.

„Това проучване допринася за
увеличаване на знанията за то-
ва как здравословният начин на
живот и начинът на хранене,
действа за подобряване на
здравето ни. Това е от решава-
що значение, особено в момент,
когато фармакологичното лече-
ние като правило се предпочита
пред здравословния начин на
живот“, добавят те
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 ЧЕЗ ЕЛЕКТРО НАПОМНЯ НА КЛИЕНТИТЕ ДА
ИЗПОЛЗВАТ РАЗУМНО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯТА

ПРЕЗ ПРАЗНИЧНИТЕ И ПОЧИВНИ ДНИ
Отговорното потребление осигурява спокойствие и уют

на домакинството и може да намали размера на месечни-
те фактури

„ЧЕЗ Електро България“ АД препоръчва на клиентите да из-
ползват разумно и отговорно електроенергията през настъпва-
щите коледни и новогодишни празнични и почивни дни. Ста-
тистиката сочи, че подготовката за празничните дни значително
повишава потреблението на ток. Използването на повече и за
по-дълго време електрически уреди за приготвяне и съхране-
ние на храна, отопление през студените дни, осветление и укра-
са, характерни за периода, ще се отрази и върху размера на ме-
сечните фактури.

Прилагането на мерки за енергийна ефективност би могло да
спести до 20% от разхода за енергия без да наруши спокойствие-
то и уюта на домакинството.

Малки и съвсем лесни за изпълнение промени в ежедневните
навици могат значително да намалят разхода на енергия при
приготвяна на храна. Ако при готвене се използва остатъчната
топлина на фурната и тя се изключва 10 мин. преди края на вре-
мето за печене, може да се спести до 18% от сумата, която се
заплаща за електроенергията за нейната работа. Близо 20% ико-
номия на електроенергия ще осигури готвенето с капак и из-
ползването на тенджера под налягане, както и намаляването на
фурната с 20оС, когато се приготвя ястие в керамични или стък-
лени съдове. Те задържат по-добре топлината, затова при готве-
нето с тях е нужна по-малко енергия. Върху котлоните на гот-
варската електрическа печка е препоръчително да се поставят
съдове с размер, съответстващ на размера на котлона, с дебело
и равно дъно – неравност от 1 мм на дъното води до преразход
на 15% електроенергия.

Изключването на електрическите уреди от контакта, когато не
се използват, може да намали сметката за електричество с до
5%, както и да предотврати евентуалните повреди по тях при по-
дълго отсъствие от дома. Тези с по-нисък клас на ефективност
консумират годишно около 150 квтч електроенергия по време
на постоянната готовност за работа.

Избирайте енергийно спестяващи уреди с висок клас на ефек-
тивност. Използването им може да намали значително сметките
за ток. Интересни факти и други практични съвети за пестене на
енергия в дома са публикувани на корпоративния уебсайт
www.cez.bg, в раздел „За клиента“, секция „Енергийна ефектив-
ност“ и във фейсбук-профила на „ЧЕЗ Електро България“ АД на
@cezelectrobg.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg
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Изпращаме 2019 година като най-бедните в ЕС
НОИ трябва да поеме изцяло изплащането на болничните и то на

80 процента и през първите три дни, а не както е в момента - работо-
дателите поемат през първите три дни 70 процента от средноднев-
ното възнаграждение за месеца.

Това каза в интервю за БТА независимият финансов експерт Ми-
ка Зайкова.

Мика Зайкова коментира, че както през 2019 година, така и през
2020 година в социалната област не е направено нищо нито за мла-
дите хора, нито за децата, нито за майките.

Тя припомни, че майките през втората година от майчинството
продължават да получават 380 лева, а междувременно прагът на
бедност се вдига, като през 2020 година линията на бедност ще е
363 лева, т.е разликата между месечното обезщетение за отглеж-
дане на дете от една до две години и прага на бедност, е едва 17
лева.

Попитана как ще коментира заявеното от страна на правителството,
че замразяването на майчинството е с цел майките да се върнат
по-рано на работа, Зайкова посочи, че родителите няма къде да
оставят децата, защото няма нито ясли, нито места в съществува-
щите. Тепърва през следващата година са отделени 70 милиона за
строеж на детски градини и ясли, припомни Зайкова.

Според Мика Зайкова заради липсата на електронно правител-
ство се стимулират корупционни практики.

Tя коментира, че никъде не са се случили реформи, а с липсата на
електронно правителство се стимулират корупционните практики.

"Когато има електронни обществени поръчки, малко трудно ще
си поискаш рекет, защото всичко минава през системата, ясно е и
може да се види", допълни тя.

Икономиката е базата, която дава парите, за да може да функцио-
нира по-добре социалната система, само че България се намира по
всички показатели на последно място, отбеляза Зайкова.

По думите й качеството на живот на една нация се определя от
това какво потребява, а "ние сме пак на последно място с 56 про-
цента от средното потребление на ЕС, Люксембург, която е една пе-
дя земя, е на 134 процента потребление".

"Изпращаме и 2019 година като най-бедните в Европейския съюз,
с най-ниските доходи, с най-лошата социална обстановка, с хора,
които мизерстват и гладуват. Хората под прага на бедност са 1 ми-
лион и 600 хиляди души", заяви още Мика Зайкова.

Според Зайкова България продължава да е страната с най-висок
процент сива икономика, няма върховенство на закона, което да
гарантира парите на хората, за да могат да дойдат инвеститори.

Експертът смята, че не са направени реформи в нито една област.
Зайкова не очаква да бъдат направени сериозни реформи и през

2020 година, защото това е годината преди парламентарните избо-
ри.

"След три мандата мимикрия на реформи, не знам какво ще стане
в четвъртия", допълни тя.

Ниското качество на живот си личи от това, че българите са един-
ствената нация, която да-
ва най-много пари за
храна, докато средно в ЕС
храната и напитките са на
трето място - 12 процента
от своите разходи дават
средно европейците за
храна и напитки, ние ми-
налата година давахме 30
процента, а сега сме близ-
ко до 20-те процента за
храна, посочи Зайкова.

Тя допълни, че бълга-
рите са с най-голям отно-

сителен дял на домакинства, които не се отопляват добре, като ста-
ва въпрос за работещи. При пенсионерите положението е още по-
окаяно.

Мика Зайкова допълни, че България е на последно място по ни-
во на пенсии и по ниво на доходи. Тя отбеляза, че въпреки че в
България минималната заплата расте, минималното възнагражде-
ние у нас е 286 евро, докато в Люксембург е 2070 евро. Но и в близ-
ката до нас Румъния минималната заплата е 454 евро, допълни Зай-
кова.

Попитана как ще отговори на коментарите на работодателите, че
заплатата в Румъния е по-висока заради по-висока производител-
ност, Зайкова каза, че производителността не зависи от работника,
зависи от техниката и технологията, а ние работим с техниката от
средата на 20 век по причина, че при нас не идват преки чужди
инвестиции и изобщо инвестиции. А те, по думите на Зайкова, не
идват, защото инвеститорите търсят сигурност за парите си, а ние
сме най-корумпираната страна.

"Затова инвестициите не идват тук, затова и ООН, и ЕК отчитат, че
България е много далече от тези инвестиции, които идваха преди
кризата, ние въобще не сме си подобрили инвестиционния климат,
независимо от кредитния рейтинг на Standard&Poor's ", отбеляза
Зайкова.

Тя посочи, че двойно са се увеличили инвестициите, изнесени
навън - от 2 милиарда и 400 милиона евро на 5 милиарда и 700 ми-
лиона евро, като това са парите на български инвеститори, изнес-
ли ги навън, защото не са сигурни за парите си в България.

И автобусите трябва да плащат тол такси
Ние смятаме, че както всички превозни средства над 3,5 тона, та-

ка и автобусите трябва да плащат тол такси. Това заяви министърът
на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова пред
журналисти в МС, след като съобщи, че днес, с постановление на
МС, е била приета тарифата за таксите, които се събират за преми-
наване и ползване на републиканската пътна мрежа.

Винетните такси остават непроменени за пътните превозни сред-
ства до 3,5 тона, приети са били таксите за превозни средства от 3,5
тона нагоре, като с тарифата се въвежда справедлив модел за так-
суване на пътните превозни средства - които рушат повече, да пла-
щат повече, каза министърът.

Тя посочи, че толтаксите са обвързани и с екологичната катего-
рия на превозното средство, и с класа, и категорията на пътя - ма-
гистрали, първи и частично втори клас пътища. Тарифите са окон-
чателните, на които се спряхме след множество разговори с пре-
возвачите, заседание на Обществения консултативен съвет към ми-
нистъра на регионалното развитие и благоустройството.

Направили сме сериозни отстъпки от първоначалния вариант на
тарифи, който беше представен за обсъждане в Съвета, и нашето
мнение е, че сме направили разумните отстъпки, и тарифите, които
предлагаме, са оптималният вариант, с който трябва да бъде запла-
щано преминаването по републиканската пътна мрежа за всички
превозни средства над 3,5 тона, коментира министърът.

Проблемите на автобусните превозвачи, свързани с нерегламен-
тираните превози и дългосрочните договори с общините, които не
могат да бъдат променени, не трябва да бъдат решавани през зап-
лащането на такса за преминаване по републиканската пътна мре-
жа, а да се намери тяхното решение в други нормативни докумен-
ти, коментира министърът в отговор на журналистически въпрос.

По думите й, вероятно може да бъде намерен и вариант с форсма-
жорно обстоятелство по Закона за обществените поръчки, за да
може да се анексират дългосрочните договори с възложителите
за извършване на превози, както и да се предприемат действия за
ограничаване на нерегламентираните превози.

Вярвам, че въвеждането на толсистемата ще даде възможност за
натрупване на средства, които са необходими за ремонт на пътната
мрежа, допълни Аврамова и увери, че до 1 март 2020 г. ще има въ-
ведена толсистема.
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Трябва да отворите сърцето си за нова любов.
Достатъчно сте страдали и спомняли онова, кое-
то е останало в миналото. Проблемите могат да
дойдат от там, от където не ги очаквате. Но ако
ги третирате леко и спокойно, решението ще
дойде от само себе си. В семейството, насочете

енергията си към градивни неща, така че да няма кавги.

Денят е благоприятен за промени, както вън-
шни, така и вътрешни. Като цяло се ангажирай-
те с преструктурирането на всичко, което ви
заобикаля. В любовните отношения, трябва да
сте изключително прозорливи, за да не позволи-
те на избраника да ви манипулира. Между друго-

то, имате ли нужда от това?

Днес не правете планове за бъдещето, всичко
може да се промени за час. Ако нямате опит в па-
ричните сделки или в търговията, по-добре не се
месете в тази сфера. Задълженията в личния жи-
вот ще се превърнат в истински окови и ще се по-
чувствате по-злe от пленнник. Сами решете как

да действате. Може би откровен разговор ще помогне?

Днес, ще искате всички около вас да ви разбе-
рат, да ви правят комплименти и дори да ви от-
стъпят място в автобуса. Но какво сте направи-
ли, че да искате да бъдете третирани по този на-
чин? Необвързаните днес, трябва да посещават
многолюдни места, за да направят романтични

запознанства. Има шанс да очаровате някой.

Възможно е да изпаднете в критично финансово
положение, така че по-добре дръжте парите си
при вас. На работа ще поемете твърде много, за
което началникът няма да ви похвали, но ще го за-
бележи. Днес се откажете от екстремните спор-
тове, пътувания в чужбина и работа на високо. То-

зи ден е опасен и има риск от травми и наранявания.

Трябва да се заемете със здравето си, да укре-
пите имунитета и външния си имидж. Като цяло,
ако посветите този ден на себе си, няма да сбър-
кате. В края на деня може да бъдете поканени не
само на важна среща, но и такава с романтичен
отенък. Така че, трябва да помислите за това,

как да завладеете сърцето на човека отсреща.

Очаква ви конкуренция и съперничество, което
ще ви разстрои по време на работа. Буквално ще
ви разкъсват на части, което ще ви пречи да се
концентрирате върху основните аспекти на деня.
В любовта, ще бъдете изпълнени с нежност и
страст, което няма да остане незабелязано. Ве-

черта ще трябва спешно, да се приготвите за пътуване.

Трябва да се съсредоточите върху задачите, а
не само да говорите с всички подред. Имайте
предвид, че работата от само себе си няма да се
свърши, а само ще си докарате безброй проблеми.
Добре е да се заемете с благотворителност,
спорт или да посетите културно събитие. Ако

сте активни и действени в този ден, ще успеете.

Не влизайте в компания на хора, които не под-
крепят вашите усилия. Мнозина ще се опитат да
ви се качат на главата. Трудно, но все пак ще ре-
шите, финансовите проблеми. От това зависи не
само кариерата в бизнеса, но и личния ви живот.
В края на краищата, избраникът ви вече е уморен

да чака, кога ще стъпите здраво на краката си.

Много сериозно може да се влошат отношения-
та с човек, когото искрено уважавате. Въпросът
е, че вашите мнения по една важна тема, ще са ко-
ренно различни. Горещ спор, може да се разрази на
обществено място, сред много хора. Също трябва
да се погрижите за здравословното си състояние,

по-точно за стомаха. Не започвайте самолечение.

Днес слушайте шестото си чувство, за да раз-
берете кой ви е истински приятел и кой е само де-
лови партньор. Ще бъдете изпълнени с енергия и
дори ще имате в излишък, затова я прилагайте
по предназначение. Ако редувате релакса с физи-
чески упражнения, то за дълго време ще укрепите

здравето си и ще се отървете от негатива.

Днес ще сте толкова активни и импулсивни, че
ще запалите с вашият темперамент всички нао-
коло. Опитайте се да се контролирате, а най-доб-
ре се отпуснете и починете. Една разходка в пар-
ка или гората е отлична възможност да общува-
те с природата и със себе си. Във финансовата

сфера могат да се появят перспективи за бързо забогатяване.
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ÂÊ „Ìèíüîð” ãîñòóâà â Òåòåâåí
Волейболистите приключват сезона с този мач

Никола Калистрин ще
представи България на

световното по ски-алпинизъм
Днес и в събота във френския курорт Осуа

ще се проведе първият кръг от Световната ку-
па по ски-алпинизъм. Програмата включва
две дисциплини - индивидуално в петък и
спринт в събота. В състезанието ще вземат
участие над 150 състезатели от 20 страни,
сред които е и многократният шампион на
България Никола Калистрин. Преди броени
дни Калистрин бе най-бърд в скоростното из-
качване на писта “Ястребец” в курорта Боро-
вец, с което бе открит сезонът в ски-алпиниз-
ма у нас. На световното първенство в Швейца-
рия през април, българинът зае 48-о място в
дисциплината “спринт” при мъжете и 15-о при
младежите.

Шефът на реферите в
БФВ: Усещам реваншизъм
Председателят на съдийската комисия във

федерацията по волейбол Пенчо Ангелов го-
вори пред "Тема Спорт" във връзка с твърде-
нието, че ще го махнат от поста заради отсъс-
твието му от Управителния съвет миналата
седмица. Във вторник от Инициативния коми-
тет информираха, че предстои вендета срещу
него, тъй като се е очаквало той да гласува
срещу инициирането на извънредно изборно
събрание. Поради лични ангажименти обаче
Ангелов не присъства на заседанието и сега е
подгонен от статуквото. "Отговарям за три ко-
мисии - трансфери, прием на нови членове и
съдийската. В понеделник разбрах, че на Кра-
симир Йотински, домакин на зала "Христо Бо-
тев", му е възложено от високо място да събе-
ре нужните гласове под формата на инициати-
ва на съдиите в България, че са недоволни от
мен и искат моята оставка. Обадих му се, ка-
за, че така му е наредено. Става въпрос за оп-
ределен контингент от съдии, че трябва да бъ-
де сменен Пенчо Ангелов. В тази връзка сно-
щи се чух с господин Лазаров и му поставих
пряко въпроса дали е истина. Той каза, че не е
негова инициативата, така че не мога да кажа
откъде идва разпореждането. Нямам доказа-
телства. Но в същото време Данчо Лазаров ми
каза, че било редно да си подам оставката и
като член на Управителния съвет, за да изляза
с чест от ситуацията. Причината? Не е свърза-
на с работата ми, това е сигурно. Там нямам
забележка. На мен ми намирисва на реван-
шизъм, свързан с това, че не присъствах на
Управителния съвет миналата седмица и не
предоставих пълномощно на нито един от чле-
новете. Изказах си мнението и пред г-н Лаза-
ров, че не може да научаваме в последния
момент, че има Управителен съвет. Предход-
ната седмица няколко пъти питах кога ще се
проведе той и им казах, че ще отсъствам пора-
ди командировка в чужбина. А смятам, че ко-
гато се дискутират толкова важни неща, човек
трябва да присъства лично. И стана точно това
- аз съм на турската граница, а те ме търсят да
се връщам за Управителен съвет. Няма как да
стане, защото аз с личната си работа си вадя
хляба, тъй като не получавам пари за това,
което правя във федерацията, освен команди-
ровъчни, когато съм изпратен някъде по рабо-
та. Няма да си подам оставката, защото не
виждам причина. Ако искат да ме освободят -
да гласуват и да го направят. Но аз нямам ви-
на за това, че някой не си е направил сметката
за нещо. Утре (б.р. - днес) ставам на 70 години.
Видял съм всичко в този свят, два пъти съм се
връщал от онзи свят, нямам притеснение за
това, което ще стане в Казанлък", обобщи си-
туацията шефът на съдиите Пенчо Ангелов.

Пернишките волей-
болисти ще приклю-
чат първия сезон във
Висшата лига с госту-
ване на отбора на „Те-
тевен волей” в събо-
та. Перничани са на
второ място във вре-
менното класиране на
Западната група с
пет победи и две загу-
би, домакините в то-
зи мач са на седмото
място с три победи и
четири загуби. В пос-
ледния кръг „Миньор”
спечели с 3:0 срещу
„Ботев” (Ихтиман) в
зала „Борис Гюдеров”,
а гостите отстъпиха
с 0:3 на „Звездец” в
Горна Малина. „Мин-
ьор” и „Тетевен во-
лей” вече се срещаха

през тази година в
мач от първия кръг
от турнира за купата
на страната, когато
миньорци надделяха с
3:0. Както и да завър-
ши тази среща, вто-
рото място на пер-
нишкия отбор е га-
рантирано. Единстве-
ният тим, който мо-
же да се доближи до
„Миньор”, „Люлин” е
домакин на абсолют-
ния фаворит „Ботев”
от Луковит и едва ли
ще успее да прибави
нещо към актива си. В
останалите срещи
„Етрополе” приема
„Звездец”(Горна Мали-
на), а „Град”(Белоград-
чик) е домакин на
„Сливнишки герой”.

Гоцев предлага Пулев и Джошуа да
се бият на неутрална територия

Гоцев и Хърн ра-
ботят за мач Пулев -
Джошуа Кубрат Пу-
лев (28 победи, 14 с
нокаут и 1 загуба) и
Антъни Джошуа (23
победи, 21 с нокаут и
1 загуба) ще се бият
на голям стадион за
световната титла
по бокс за професио-
налисти в тежка ка-
тегория. Това разкри
мениджърът на бъл-
гарина Ивайло Гоцев.
Той води преговори-
те от страната на
Кобрата заедно с ад-

вокат Джон Уърт и
легендарния промоу-
тър Боб Аръм. Трио-
то се опитва да из-
стиска максимално
добри условия в па-
зарлъка с английската
лисица Еди Хърн.

"Активно сме в раз-
говори - коментира
Ивайло Гоцев. - Ние сме
на ред. Това е реалнос-
тта. Приказвал съм с
мениджъра на Алексан-
дър Усик. Те нямат
претенции веднага да
се бият с Джошуа.
Нуждаят се от още

един мач в тежка ка-
тегория преди това."

Битката между Пу-
лев и Джошуа ще се
състои задължител-
но преди 31 май, под-
черта Ивайло Гоцев.

"Засега работният
вариант е за средата
на април или началото
на май - допълни мени-
джърът на българ-
ския боксьор. - Много
са важни тънкостите
на самата среща. Но
няма да има проблем,
защото нашият екип
има общ опит в про-

фесионалния бокс над
100 години. Еди Хърн
е търговец и знае, че
мач с Кубрат ще е ат-
рактивен. Една от на-
шите идеи е срещата
да бъде на неутрална
територия."

Четири са вариан-
тите за домакин. Една
от тях е Кардиф Си-
ти (Уел), където
трябваше да се прове-
де битката между
Джошуа и Пулев през
2017-а. Тогава софия-
нецът се контузи.

"Не трябва да се из-

ключва и САЩ. Имаме
няколко световни дес-
тинации. Става въп-
рос за големи стадио-
ни. Включително и на
екзотични места - до-
пълни Гоцев. - Гово-
рим и за новия ста-
дион на футболния
"Тотнъм"."

Според Гоцев прего-
ворите няма да бъ-
дат финализирани
преди края на година-
та. Реалният срок за
подписване на дого-
вор е около средата
на януари.

Скъпи приятели, из-
ключително сме гор-
ди, че нашата карта
за отстъпки «100
сърца за ЦСКА» е еди-
нствения търговско
маркетингов про-
дукт, реализиран дъл-
госрочно от спортен
клуб в България.

Със закупуването
на Карта «100 сърца
за ЦСКА», всички вие
не само засвидетелс-
твате своята лоя-
лност към ВК ЦСКА,
но и помагате за фи-
нансирането на люби-
мия ни клуб.

Благодарни сме и на
всички над 60 парт-
ньора, с помощта на

Новата карта за отстъпки "100 сърца за ЦСКА" 7 вече е в продажба

които вече седем го-
дини реализираме на-
шия проект.

"Карта 100 сърца за
ЦСКА" предлага изгод-
ни, многократни от-

с т ъ п к и
от воде-
щи тър-
говци, в
с т о т и -
ци обе-
кти.

П р и -
тежате-
лите на
нашата
к а р т а
м о г а т
да пол-
з в а т
50% от-
с т ъ п к а
при заку-
пуване -

то на билети за дома-
кинските мачове на
ВК ЦСКА.

Надяваме се «Карта
100 сърца за ЦСКА» да
е се превърне в идеа-
лен, коледен подарък,
за вас и вашите близ-
ки.

Можете да закупи-
те «Карта 100 сърца
за ЦСКА» от онлайн
м а г а з и н а
www.cskacard.com, на
e - m a i l :
cskacard@cskavolley.org,
на тел. 0896668889
или в офиса на Волей-
болен клуб ЦСКА на
адрес:

гр. София, бул. “Асе-
н Йорданов” № 1, ком-
плекс Червено Знаме,
Волейболна зала “
ЦСКА – Васил Симов”.
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Държавното предприятие отчита изпълнение на годишния план по всички показатели

ПЕРНИК МОЖЕ СПОКОЙ-
НО ДА КАНДИДАТСТВА ЗА
КНИГАТА НА ГИНЕС като
град на парадоксалните ситуа-

ции. След като лъсна грозната истина, че еди-
нственият питеен водоизточник за града -
язовир "Студена", е кажи - речи празен, вече
месец никой не признава в прав текст, или не
иска да назове имената на виновните за вече
реалната бествена ситуация, при която над 80
000 души са поставени на колене. Всъщност
има един реален факт - освобождаването на
Ирена Соколова като областен управител.
Двама министри си късат главите да докажат
колко са невинни, ама оставки щели да пода-
дат ако им ги поискат. Но ако говорим за пер-
нишки парадокси, от този с управителя на
"ВиК" инж.Иван Витанов по-голям няма. Що-
то него уж го освбодиха, уж вече друг коман-
двал парада във водоснабдителното дружес-
тво, ама не било точно така. Витанов все още
си седи в шефския кабинет, въпреки че още
преди месец зам.министър официално се из-
цепи в Перник, че го уволнява. Ама не съв-
сем. След това за нов шеф на пернишкото
дружество беше обявен инж.Илиев от Шу-
мен, но впоследствие се оказа, че и това
няма да се случи. Преди два дни стана ясно,
че Илиев не искал да идва в Перник. Защо -
не стана ясно. Както и не стана ясно някой
изобщо искал ли му е съгласието, питал ли го
е дали иска да вади от пълния батак перниш-
кото дружество. И като капак на всичко, на
вчерашното заседание на пернишкия мини-
парламент лъсна още един парадокс - упра-
вителят не само не е уволнен и още си е упра-
вител, ами самият Витанов назначил за про-
курист на дружеството инж. Камен Каменов,
който пък уж трябваше еда задвижи нещата
към оправяне във ВиК, ама нямал възмож-
ност, щото не го допускали до пълната инфор-
мация. И какво излиза? Параграф 22. Сега се
очаква да се насрочи новото Общо събрание
на 10 януари, което да каже аджеба кой води
или ще води бащина дружина. И докато вода-
та намалява ужасяващо бързо, съветници
бавно и напоително си доказват кой е по-ве-
лик и крещят до обезпаметяване в пленарна-
та зала "Панорама", та трябва на влезлите да
видят какви ги творят техните избраници
граждани да им плащат вредни... А и не само
на тях. Парадоксален град сме, спор няма.

"НИ СРАМ, НИ ОЧИ" СЕ КАЗВА В ЕД-
НА БЪЛГАРСКА ПОГОВОРКА, която бе
много подходяща за вчерашната сесия. То-
ва, че заседанията на ОбС редовно започват
с по 10-15 минути закъснение, вече се приема
като нещо нормално. Ама близо час да е ну-
жен за приемането на един дневен ред не е!
А вчера именно това се случи, за съжаление -
пред очите и ушите на гостите от "Софийска
вода", които търпеливо ни наблюдаваха сеи-
ра.

Предколедно в библиотеката
Светла ЙОРДАНОВА

Второкласници от ОУ "Св. Иван Рилски"
писаха коледни послания и пожелания в
библиотеката. Всеки от тях избра да за-
радва близък човек с едно добро дело,
което записа на специална коледна карта.

Какъв празник е Рождество, добрите де-
ла само по време на празници ли се
правят, трябва ли да разбираме и уважа-
ваме тези, които са различни- за това раз-
говаряха второкласниците с библиотека-
рите от РБ "Св. Минков". Децата гледаха и
анимацията "Рудолф- еленът с червения
нос", която им хареса заради интересната
история на еленчето, което тегли най- от-
пред шейната на Дядо Коледа.

Още 6, 65 милиона лева
получиха животновъдите

Силвия ГРИГОРОВА
ДФ "Земеделие" изплати още 6 650 235

лв.  на 187 фермери, които отглеждат жи-
вотни по осемте схеми за обвързано под-
помагане за Кампания 2019. Субсидии
бяха изчислени максимално бързо и пре-
ведени по банковите сметки на стопаните
след допълнително въведени данни за из-
вършените проверки в съответствие с изи-
скванията за кръстосано съответствие.

Само в рамките на последния месец
фермерите получиха общо над 868 млн. лв.
за Кампания 2019. В понеделник, 16 де-
кември, бяха изплатени 635 млн. лв. на 56
524 земеделски стопани по СЕПП. От нача-
лото на месеца по банковите сметки на
животновъдите поетапно постъпиха над
160 млн. лв. Те бяха разпределени по схе-
мите за обвързано подпомагане и по схе-
мите за преходна национална помощ. В
края на ноември фондът преведе и първи
транш от близо 73 млн. лв. по схемата за
намален акциз върху газьола.

На 20 декември, петък, предстои ДФЗ-
РА да направи и последното плащане към
стопаните за тази година. Ще бъдат преве-
дени още над 83 млн. лв. по мярка 13 за
необлагодетелстваните райони.

Силвия ГРИГОРОВА
Анализ на отиваща-

та си година и акцен-
ти на предстоящите
задачи направи ръко-
водството на Югоза-
падно държавно пред-
приятие Благоевград,
в структурата на
което са и петте дър-
жавни горски сто-
панства в област
Перник. На разширена-
та среща, на която
бяха отчетени финан-
совите резултати за
тази година, присъс-
тваха журналисти от
печатни и електрон-
ни медии от цяло
Югозападна Бълга-
рия. Директорът на
ЮЗДП инж. Дамян
Дамянов обобщи, че
като цяло през отива-
щата през 2019 г са
изпълнени заложени-
те задачи във финан-
совия план на пред-
приятието. "Като
ползване на дървеси-
на в момента изпълн-
яваме плана на 97%,
което ще рече, че до
края на годината ще
изпълним плана. Като
залесяване сме изпъл-
нили годишната зада-
ча на 99%, като изпъл-
нение на инвести-
ционната програма
сме на 100%, заяви
инж. Дамянов.

Инж. Василий Марин-
ковски, началник отдел
"Превенция, опазване,
защита на горите от
пожари и ползване на
дървесина", подчерта,
че през 2019 г във
връзка с опазването
на горите са постъпи-

ли на телефон 112 над
1 150 сигнала за нару-
шения и възникнали
пожари на територия-
та на поделенията в
ЮЗДП. "През отиваща-
та си година, служите-
лите по опазването на
горите от всички те-
риториални поделения
са извършили 24 761
проверки. от държав-
ното предприятие. " С
най-висока концентра-
ция на нарушения в
горските територии
са райони намиращи се
в непосредствена бли-
зост до населените
места: Ихтиман, Само-
ков, Разлог, Тетевен и
др. От началото на го-
дината до сега служи-
телите по опазване на
горските територии
са съставили общо 549
актове за установява-
не на административ-
на отговорност.

От тях 548 да по За-
кона за горите и 1 по
Закона за лова и опа-
зването на дивеча. Об-
щото количество за-
държана дървесина в
базите за съхранение
през 2019 г е 1064 куб.
м, от които 632 куб.м
обла дървесина и 432
куб. м пространстве-
ни дърва за огрев. За-
държани са 17 МПС, 29
каруци, 15 моторни
триона", поясни инж.
Маринковски. Той до-
пълни, че във всички
териториални поделе-
ния за опазване на го-
рите от посегателс-
тва се изготвят гра-
фици за дежурства,
включително в почив-
ни  и празнични.дни.
Служителите са снаб-
дени с високопроходи-
ми автомобили със
специален режим на
движение. Изготвят
се графици за провер-
ки от мобилни кон-
тролни звена, които
освен, че осъщест-
вяват вътрешен кон-
трол, извършват и
проверки по транспор-
тирането и подпома-
гат опазването на го-
рите в критични райо-
ни. В районите с висо-

Токът поскъпва с 2-3%
Частичната либерализация на пазара на

електроенергия няма да доведе до драстичен
скок в цените за бита. Това прогнозира пред-
седателят на Асоциацията на индустриалния
капитал Васил Велев. "Това ще означава ми-
нимално изменение на цената, по-вероятно в
посока нагоре, но не заради либерализацията,
а заради скъпите емисии, които трябва да се
плащат“, допълни той. По думите му при свър-
зване на българската енергийна система през
Румъния, Унгария, с европейската, което се
очаква да се случи следващата година, е въз-
можно даже да има и движение на цената и в
обратна посока. Но не очакваме при 30% либе-
рализация, увеличението на цената да бъде с
повече от 2-3 процента в двете посоки", обяс-
ни още председателят на АИКБ.

Правителството, синдикатите и бизнесът
ще подпишат до края на януари догодина
Национално тристранно споразумение по
ключови области като енергетика, социал-
на политика, икономическо развитие и еко-
логия. Лидерите на профсъюзите и на ра-
ботодателските организации договориха
лично с премиера Бойко Борисов работни-
те теми на извънредна среща.

ка концентрация на на-
рушения като Само-
ков, Ихгиман Разлог, Те-
тевен се провеждат
съвместни дежурства
със служители от ре-
гионалните дирекции
по горите и жандарме-
рия. В резултат на
предприетите мерки
от страна на МЗХГ
през последните годи-
ни и направените по-
мени в нормативната
уредба, както и въвеж-
дането на електронен
превозен билет, плас-
тини с уникален номер,
изисквания за достъп
на автомобили и лица
до горски територии,
джипиес устройства
на автомобилите за
транспорт на дърве-
сина, камери да наблю-
дение в складовете, се
наблюдава трайна
тенденция на намал-
яване на нарушенията
в горските терито-
рии.  В утвърдения фи-
нансов план за 2019 г
на ЮЗДП е заложено
ползване на 1 151 427
куб. м т.дървесина.
Към 16.12.2019 г са до-
бити 1 112 055 куб.м
или изпълнението на
плана в натура е 97%,
като до края на годи-
ната планът ще бъде
изпълнен на 100%.

"До момента от
ЮЗДП са предоставе-
ни на домакинствата
184 467 пространс-
твени куб. м дърва за
огрев. Анализът за
2019 г показва, че на-
маляват желаещите
по предоставените
списъци от кметове-
те на населени места,
които желаят да до-
биват самостоятел-
но дърва за огрев.
Наблюдава се тенден-
ция на увеличаване на
желаещите да закупу-
ват готови дърва от
временни и централни
складове. През следва-
щата година се оча-
ква количествата на
повредената дървеси-
на от върхов корояд
да бъдат минимални",
обобщи инж. Марин-
ковски.
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