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Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

Ïåðíèê èñêà ñúä çà âèíîâíèòå çà áåçâîäèåòî!
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.76 лв.
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†  Въведение
Богородично

Култ към
Цацаров

От София по-убаво нема, е казал шо-
път навремето, когато наистина е би-
ло така. Времената се смениха, но шоп-
ските лафове продължават актуалния
си живот. Сега от Цацаров по-правилно
също нЕма. Става дума главният проку-
рор след два месеца да стане шеф на ан-
тикорупционната комисия, печално из-
вестна с една тераса и барбекю.

Няма лошо, нека стане човекът. Ама
комай пак ще гледаме състезание с един
кон. Той може и конкурент да има, ама
неговият кон ще е още по-куц и от Ца-
царовия. В момента Цацаров обема пуб-
личното пространство в мащаби, дос-
тойни само за Бойко Борисов. Главпро-
курорът може да се счита, че вече е ог-
лавил каквото трябва.

Култът към неговата личност е неп-
реодолим. Щом управляващите го вклю-
чиха номер едно в списъка, той е. Няма
значение, че ще стане като с Гешев. А и
да стане, какво от това? Номерът е
проигран, процедурата е спазена, мно-
зинството е желязно. Играта на демок-
рация продължава. Кадровата банка
върти едни и същи персони по високи-
те етажи на властта, властта контро-
лира самата себе си и гледа от тераса-
та един и същи филм на жълтите паве-
та.

Валентин ВАРАДИНОВ

40 / 130

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Предимно
облачно

Протестиращите обсадиха сградата на ВиК, задаваха въпроси, но останаха без отговори
Любомира ПЕЛОВА

Перник  избухна!
Стотици гневни
граждани се събраха
пред административ-
ната сграда на водос-
набдителното дру-
жество, настоявайки
за отговор на един ос-
новен въпрос - защо
десетки хиляди жите-
ли на областния град
и околните села са
поставени на колене!
Питаха кой носи от-
говорност за безво-
дието, за тежката
криза, която тепърва
ще се задълбочава.
Настояваха да чуят и

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

какви ще са мерките,
които ще се предприе-
мат, за да се намери
решение на хумани-
тарната криза за
гражданите. Викове
"Оставка", "Съд",
"Отговорност" се но-
сеха оглушително под
прозорците на упра-
вителя на ВиК Иван
Витанов. Разбунили-
те се перчинани нас-
товаха той да излезе
от кабинета си и да
даде обяснение за
бедствената ситуа-
ция.

Язовир "Долна Диканя" не
става за питейни нужди !

Любомира ПЕЛОВА
Една от крехките надежди на перничани за

изход от кризата, свързана с яз. "Долна Ди-
каня", угасна. Резултатите от взетите проби са
готови и те са негативни - водата не става за
пиене и не е възможно да се използва. На сре-
ща вчера в  МРРБ е решено спешно да бъде
отбит към Перник Владайският канал, чийто
дебит е 15 литра в секунда, съобщи кметът
Станислав Владимиров. До дни идват екипи от
съседни градове, които да помагат да отстран-
яват авариите в Перник, защото пернишкото
дружество не може да смогва, поясни той.

“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

Любомира ПЕЛОВА
Перник е в изключи-

телно тежка ситуация
- единственият пи-
теен водоизточник за
областния град и де-
сетки по-малки населе-
ни места около него,
язовир "Студена" е ка-
жи-речи празен. Криза-
та наистина се превръ-
ща в хуманитарна.
Предложеният от но-
вия кмет на общината
Станислав Владимиров
и утвърден режим на
водата, според който
чешмите трябва те-
кат от 5 до 10 часа
сутрин и от 17 до 22
часа вечер, е наистина
разумен и щадящ. Ако

Саботира ли някой кмета и водния режим?

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”

той се спазва стрик-
тно, потреблението
няма да надхвърля 1 ми-
лион кубика месечно и
така ще можем да доча-
каме малко по-спокойно
пролетното снегото-
пене. И на протеста
вчера гневните перни-
чани заявиха катего-
рично - не сме против
режима! Напротив,
той дори закъсня,
трябваше да бъде въ-
веден още през лято-
то. Но не скриха при-
теснението си, че
всъщност режимът не
се спазва. А резултати-
те от първите 48 часа
след въвеждането му
са най-малкото притес-

нителни. Оттокът от
язовира се е запазил
почти същият като
този през миналата
седмица. Нещо повече,
и на денонощния горещ
телефон в общината, и
в редакцията на "Съ-
перник" пристигат сиг-
нали на граждани за
драстични нарушения
на обявения режим. До-
като в някои кварата-
ли и села вода няма с
дни, в други чешмите
почти не пресъхват.
Вода тече в изобилие и
с нормално налягане
дълго след обявените
часове.

На страница 2

На страница 2
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Саботира ли някой кмета
и водния режим?

Вместо да даде ло-
гичен и точен отговор

за ситуацията, инж.Витанов обяви новият гра-
доначалник, че водел срещу него медийна
война, пред представители на протестиращите
пък вчера си е "измил ръцете", твърдейки, че е
алармирал общинската управа, областния уп-
равител и ОбС за ситуацията още в началото
на октомври. Защо режимът не беше въведен
веднага, е ясно - заради местните избори.

Защо обаче и в момента няма ясен и кон-
кретен отговор на въпросите, които не кме-
тът, а перничани задават за вината и отго-
ворността, мълчанието е пълно.

А всъщност има един друг, по-важен
въпрос, който вече си задаваме всички.
Режим обявен има, но не се спазва и в ре-
зултат язовир"Студена" главоломно лети
към мъртвия обем. Тогава кой  и защо го
саботира? Защото това явно е отпор и са-
ботиране на работата и на новия кмет. Ясно
е, че не сработи ли режимът, не в края на
април, още през януари вода няма да има-
ме. Което е престъпление спрямо пернича-
ни. А Перник няма да го прости!

Представят книгата на
краеведа Слави Славов

Светла ЙОРДАНОВА

Историкът краевед Слави Славов изда-
де втората част на книгата си "Радомир-
ския край след освобождението на Бълга-
рия от турско робство". По случай 90 - го-
дишният му юбилей, негови почитатели,
близки и наследници организират разго-
вор- беседа и представяне на книгата на
23.11.2019г. /събота/ от 10:00 ч. в ресторант
Славей в Радомир.

Слави Славев е роден през 1929г. в село
Палатица.Завършва специалност "Исто-
рия" в СУ "Св. Климент Охридски".Работил
е като учител, служител в МВР и като дип-
ломат в Турция. Автор е на редица статии
от следвоенната история на България.
След пенсионирането, през последните
двадесет години активно се занимава с
краеведческа дейност. Автор е на три из-
следвания за миналото на родния си край
и три изследвания за миналото на кв. вър-
ба, където той живее.

Ïåðíèê èñêà ñúä çà âèíîâíèòå çà áåçâîäèåòî!
Протестиращите обсадиха сградата на ВиК, задаваха въпроси, но останаха без отговори

Три пъти са се увеличили болните от заразни заболявания
Силвия ГРИГОРОВА

Три пъти са се уве-
личили заболелите от
заразни заболявания в
областта през изми-
налата седмица, уста-
нови Регионалната
здравна инспекция. Ре-
гистрираните случаи
са 15, при 5 за пред-
ходната седмица.

През седмицата се
наблюдава намаляване
на заболелите от ос-
три респираторни за-
болявания. Констати-
рани са 65 болни, при
80 за предходната
седмица. Заболевае-
мостта през този пе-
риод е 88.91 %oo, при
средна за страната
74.23 %oo.

Намаляват и болни-
те от чревни инфек-
ции. През периода е
регистриран само 1

След като близо час
ответна реакция
нямаше, напрежение-
то ескалира и само
плътното полицейско
присъствие не позво-
ли вбесените абонати
на дружеството да
нахлуят в сградата  и
да се стигне до само-
разправа. В крайна
сметка трима от про-
тестиращите все пак
влязоха в кабинета на
директора, за да изло-
жат исканията на
перничани и да по-
търсят отговори на
въпроса какво ще се
случи с Перник, ако
кризата се задълбочи.
П р о т е с т и р а щ и т е
вчера бяха категорич-
ни - настояват за ос-
тавката на Вик упра-
вителя, а заедно с не-
го постовете да на-
пуснаот и другите
държавни служители,
отговорни за случва-
щото се.

Директорът на ВиК
Перник Иван Витанов
не вижда причина да
си подаде оставката,

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

случай на болен от ен-
тероколит, при 2 за
предходната седмица.
Болният е от Перник
и е хоспитализиран в
Инфекциозното от-
деление на МБАЛ"Р.
Ангелова".

През изминалата
седмица е констати-
ран 1 болен от хепа-

която му поискаха жи-
телите на града зара-
ди въведения воден
режим, съобщи пред-
ставителят на про-
тестиращите Надеж-
да Димова, която бе-
ше поканена с още
двама души на разго-
вор с Витанов, който
отказа да слезе при
съгражданите си и да
допусне медии на сре-
щата.

Нежеланието си да
се изправи очи в очи с
разбунилите се граж-
дани, Витанов об-
яснил, с това, че искал
да избегне ескалация
на напрежението.

Управителят на "В и
К" Иван Витанов зая-
вил, че няма да подава
оставка. Той уточнил,
че още през април е
алармирал тогаваш-
ния кмет Вяра Церов-
ска за тревожното ни-
во на язовира. По ду-
мите му е последвала
заповед на Церовска, с
която тя забранила
водата от язовира да
се ползва за поливане,
напояване и др. нужди,
освен питейни. Вита-

нов е уто-
чнил, че
консума -
цията на
вода от
я з о в и р
"Студена"
на "Сто-
мана Ин-
д ъ с т р и "
се разре-
шава от
МОСВ, а
не от мес-
тното "В
и К".

В нача-
лото на
октомври
Иван Ви-

танов е уведомил об-
щина Перник за необ-
ходимостта от въ-
веждане на воден ре-
жим, посочи още упра-
вителят на водното
дружество. Отговор
е бил получен на 6
ноември.

"Това, което раз-
брахме по време на
срещата, е, че резул-
татите от първата
проба от язовир
"Долна Диканя" са ло-
ши - водата е заразе-
на със салмонела. Из-
пратена е
повторна
проба. Ако
и тя пот-
върди ре-
зултата,
този во-
доизточ-
ник не мо-
же да се
използва",
заяви На-
дежда Ди-
мова и
подчерта,
че най-ве-
р о я т н о
ще се на-
ложи да се
т ъ р с я т

други водоизточни-
ци.

След продължилия
повече от час разго-
вор, в крайна сметка
конкретни отговори
така и не бяха получе-
ни, споделиха пред-
ставителите на про-
тестиращите. Ще се
чакат проверките на
съответните инсти-
туции, които могат
да се проточат във
времето. Инициато-
рите на протеста са
категорични, че иска-
нето за оставки на
всички виновни за се-
гашното състояние -
бившия кмет Вяра Це-
ровска, областния уп-
равител Ирена соко-
лова и управителя на
ВиК Иван Витанов, ос-
тава. Ще се даде ход
на отвореното писмо
и на подписката, коя-
то беше пусната по
време на протеста.
Ако няма никакъв реа-
лен отговор, остава
готовността за нови
протести.

"Не си играйте с
перничани! Ако тръг-
нем оттук, ще запа-

лим държавата", "По
магистралата на Бой-
ко много лесно ще
стигнем София и ще
стане страшно", "Ка-
то ни арестувате, в
арестите поне има
вода",- бяха сред най-
цветистите мнения
на хората от протес-
та.

Междувременно го-
ворителят на Дър-
жавното обвинение
Николай Цветков още
преди два дни съоб-
щи, че Районна проку-
ратура и Окръжна
прокуратура в Пер-
ник са назначили про-
верки по водната кри-
за в общината. Ин-
ституциите първо-
начално се самосези-
рали по проблема, а на
18 ноември постъпил
сигнал и от кмета
Станислав Владими-
ров.

Вчера в Перник бе
зам. министър Нико-
лай Нанков, който
съобщи, че управи-
телят на ВиК Иван Ви-
танов е освободен.
Подробности в ут-
решния брой.

тит тип ОВХ Б от
Перник, който се леку-
ва амбулаторно.

През този период е
установен и 1 болен
от лаймска борелиоза
от Перник. Той се ле-
кува в Инфекциозно-
то отделение на
МБАЛ "Р. Ангелова".

От РЗИ уверяват,

че за всички случаи са
извършени епидемио-
логични проучвания,
обработени са огни-
щата и са взети про-
тивоепидемични мер-
ки спрямо контактни-
те лица.

През седмицата ин-
спекторите от здрав-
ната инспекция  в

Перник са из-
вършили 215
п р о в е р к и .
От тях 58 са
свързани със
забраната за
тютюнопу-
шене в заве-
денията за
обществено
хранене.

В резул-
тат на из-
в ъ р ш е н и я
к о н т р о л ,
з д р а в н и т е

от страница 1

от страница 1

инспектори са издали
8 предписания за от-
страняване на уста-
новени нарушения.
През седмицата са
постъпили и 3 сигна-
ли на граждани.

И през отминалата
седмица РЗИ-Перник е
продължила ежеднев-
ния мониторинг на
питейните водоиз-
точници. Взети са
334 проби от питей-
ни водоизточници в
различни населени
места на областта, за
да се установи дали
те отговарят на изи-
скванията на Наредба
№9. Направени са и 34
изследвания на бути-
лирани води, за да се
установи дали отго-
варят на хигиенно-са-
нитарните изисква-
ния.
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Äåéñòâèÿòà íà ÂèÊ ïî âúâåæäàíå íà ðåæèìà íå ñà äîáðè!
Перничани са гневни и очакват да има наказан за несвършената  работа и нерешените проблеми с язовира

ЧЕЗ отпуска социална стипендия за професионалното обучение

Любомира ПЕЛОВА
Перничани са гневни

и очакват да има нака-
зан за несвършената
работа и нерешените
проблеми с язовира, е
категоричен кметът
на общината Станис-
лав Владимиров.

Перник е на воден
режим вече почти 48
часа, но за съжаление
първите стъпки, кои-
то ВиК операторът
трябваше да пред-
приеме по въвеждане-
то му не са добри, за-
щото разходът на во-
да от язовир "Студе-
на" не е намален, до-
пълни той. Владими-
ров добави, че намал-
яването на разхода на
питейна вода е основ-
ното при въвеждане
на такъв режим, защо-
то с намаляването на
оттока се цели в  язо-
вира да има вода, коя-
то да бъде осигурена
на перничани до месец
април. Той коментира,

158 собственици на къщи за гости
ще връщат похарчените пари

за изграждането им
Силвия ГРИГОРОВА

От проверените на място през юни 288
проекта, получили финансиране за из-
граждане на къщи за гости по ПРСР
2007-2013 г. към момента са обработени
резултатите за 276 от тях. След извърше-
ния анализ и допълнителни администра-
тивни проверки, ДФ "Земеделие" старти-
ра процедурата по откриване на произ-
водства по издаване на Актове за уста-
новяване на публично държавно взема-
не.

До момента са открити 253 производс-
тва за общо 46,4 млн. лв. От тях 158
проекта са с наложена пълна санкция от
100% за общо 43,1 млн. лв.  Останалите
95 проекта са с частична санкция, която
възлиза на 3,3 млн. лева. Проектите, на
които не е наложена санкция към момен-
та са 23. По останалите 12 инвестиции
още няма произнасяне и са в процес на
обработка. За тях е необходимо извър-
шване на детайлизиран анализ и провер-
ка, включително получаване  при необ-
ходимост на информация и от други ин-
ституции.

Санкциите, които ДФ"Земеделие" -
Разплащателна агенция налага са в ре-
зултат на събраните документи и инфор-
мация по време на извършване на про-
верките от страна на ДФ "Земеделие". Те
са изцяло в съответствие с "Правила за
определяне на размера на подлежащата
на възстановяване безвъзмездна финан-
сова помощ при установени нарушения
по чл. 27, ал. 6 и 7 от ЗПЗП по мерките на
ПРСР 2007-2013г.", които са обнародва-
ни в ДВ, бр.69 от 30.08.2019г. и са публи-
кувани на електронната страница на
ДФ"Земеделие". Съгласно правилата се
определя и размерът, подлежащ на въз-
становяване на част или цялата получе-
на безвъзмездна финансова помощ, в
съответствие със степента, тежестта и
продължителността на установените на-
рушения.

Най-честите нарушения при проектите
за къщи за гости, констатирани от
ДФ"Земеделие", са свързани с неизпъл-
нение на показателите на одобрения биз-
нес план. По-конкретно, установените на-
рушения за неизпълнение на реализира-
ните приходи от подпомогнатата дейност,
неизпълнение на ангажимента за създа-
ване на нови работни места, липса на ак-
тиви, за които е изплатена субсидията,
както и изкуствено създадени условия, с
цел получаване на предимство в проти-
воречие с целите на мярката.

ДФ "Земеделие" още е в етап по откри-
ване на производство по издаване на
Акт за установяване на публично дър-
жавно вземане. Документът се издава
въз основа на чл.26, ал.1 във връзка с чл.
34, ал. 3 от АПК, съгласно които разпо-
редби, Административният орган е за-
дължен да осигури на страните възмож-
ност да изразят становище по събраните
доказателства, както и по предявените
вземания, като за целта отправят писме-
ни искания и възражения.

След разглеждане на постъпилите до-
кументи от страна на бенефициерите, ДФ
"Земеделие" ще изрази своето оконча-
телно решение, чрез издаването на наро-
чен акт.

По разпореждане на министъра на зе-
меделието, храните и горите през юни та-
зи година бяха проверени всички проек-
ти, получили финансиране за изгражда-
не на къщи за гости по ПРСР 2007-2013
г., за които 5 годишния период на мони-
торинг не беше изтекъл. Екипите на ДФ
"Земеделие" са проверили общо 295 къ-
щи за гости. От тях 288 проекта са в пе-
риод на мониторинг и 7 - в извън монито-
рингов период, по постъпили сигнали на
журналисти. Проверките са  извършени в
присъствието на медиите. Общата субси-
дия за всички 288 къщи за гости възлиза
на 81 млн. лв.

че ВиК дружеството
не е направило така,
че Перник да има вода
във времето, което е
зададено и да се огра-
ничат разходите и
потреблението на во-
да. "Ако продължаваме
така, ще имаме вода
още два месеца и това
е поредната червена
лампа, която светва
за неправилни дей-
ствия от страна на
водното дружество",
категоричен бе Ста-
нислав Владимиров.
Кметът на Перник
припомни, че във
вторник е имало съве-
щание в община Пер-
ник за текущи пробле-
ми и зимното почис-
тване и единствения-
т отсъстващ е бил
управителят на ВиК,
който дори не е изпра-
тил свой представи-
тел, въпреки че това е
тема не само за Пер-
ник. "Никой не дойде
да обясни какви са

първите стъпки  по
плана, който начер-
тахме миналата сряда.
Имаше желание в рам-
ките на няколко дни да
имаме информация, но
след една седмица аз
все още нямам такава
нито за това дали во-
дата в язовир "Долна
Диканя" е годна, нито
по другите важни
въпроси", обясни Вла-
димиров.

Градоначалникът ко-
ментира още, че пър-
вите червени лампи,
че притокът на вода
към язовира е далеч
по-малък от разхода са
още от началото на
тази година.

По думите му, вмес-
то МОСВ да ограничи
разхода на вода от
язовир "Студена", до
миналият месец тай е
бил константен. "Во-
дата се е пилеела, въп-
реки че е имало индика-
ции за бъдещ проблем.
Защо въпреки недос-
татъчния приток,
толкова много време е
разходвано еднакво ко-
личество вода?  "Пре-
ди повече от два месе-
ца зададох въпрос на
министър Петя Авра-
мова в тази посока. То-
гава водата в язовир
"Студена" беше под
10 млн. кубика и об-
ясних, че ако този пе-
риод продължи, ще из-
паднем в кризата, в
която сме в момента.
За съжаление мерки не
бяха взети навреме",
добави кметът на об-

щина Перник. Той об-
ясни, че има добра ко-
муникация с премиера,
но надолу по веригата
има проблем. Пред-
стои среща със зам.-
министър Николай
Нанков и се надявам
да получа по-конкрет-
на информация за
всичко, което бяхме
начертали като дей-
ствия и за последва-
щите стъпки, които
трябва да предприе-
мем, обяви Владими-
ров.

Той добави, че еди-
нственото, което об-
щина Перник трябва
да направи в тази си-
туация е да съгласува
режима с ВиК операто-
ра. "Ние обаче пред-
приехме бързи стъп-
ки, за да съгласуваме
всичко с РЗИ, детски-
те градини, училища-
та и перничани", каза
още кметът на общи-
на Перник. Той добави,
че на областния упра-
вител, МОСВ и всички
отговорни институ-
ции трябва да се зада-
де въпросът- защо
толкова късно се за-
почват действия,
които е трябвало да
бъдат направени мно-
го по-рано.

Във връзка с различ-
ни слухове за източва-
нето на язовир "Сту-
дена" Станислав Вла-
димиров обясни, че
липсата на достатъч-
но информация от
компетентните орга-
ни е довела до това в

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ се включва ка-

то дарител към
програмата "Наше-
то бъдеще"на фон-
дация "Сирак". Дру-
жеството ще пре-
доставя едногодиш-
ни стипендии на си-
раци и полусира-
циотпрофесионални
гимназии с техничес-
ки профил на тери-
торията на Западна
България. Първият
стипендиант е уче-
ник от 11 клас в про-
фесионалната гимна-
зия по механоелек-
тротехника "Никола
Вапцаров", гр. Со-
фия.

Сертификатът за
стипендията бе връ-
чен от Карел Крал,
регионален мени-
джър на ЧЕЗ за Бъл-
гария и Маргарита
Матева-Йорданова,
председател на фон-
дация "Сирак".

За стипендия на
ЧЕЗ могат да канди-

датстват ученици
сираци или полуси-
раци, редовно обуче-
ние, от професио-
налните гимназии
на лицензионната
територия на ЧЕЗ в
Западна България в
направление "еле-
ктроенергетика". Те
трябва да имат общ
успех от предходния
срок, равен или по-
висок, от много до-
бър 4,50.

Подборът се из-
вършва чрез оценка
по документи от
съвместна комисия
между фондация
"Сирак" и ЧЕЗ.

Стипендията е в
размер на 1440 лв.
за една календарна
година.

"Радваме се, че в
лицето на фондация
"Сирак" открихме
партньор, заедно с
когото да продъл-
жим да развиваме
стипендиантската
си програма и да по-

магаме на младите
хора, избрали енерге-
тиката за свое приз-
вание, давайки по
този начин своя
принос за развитие
на професионалното
образование в Бълга-
рия,което ние пре-
върнахме в център
на нашата политика
за социална корпора-
тивна отговор-
ност", каза Карел
Крал, регионален ме-
ниджър на ЧЕЗ за
България при връч-
ването на сертифи-
ката.

"Сърдечна благо-
дарност на екипа на
ЧЕЗ, с който рабо-
тихме, и лично на г-н
Карел Карл за сът-
рудничеството и
присъединяването
им към стипен-
диантската ни прог-
рама  "Нашето бъде-
ще".

С тазии стипен-
дия ние заедно казва-
ме на нашите деца,

Перник да има различ-
ни слухове - защо
МОСВ е разрешило та-
къв отток от язовира
и какво е направило
водното дружество в
Перник, за да предот-
врати кризата.

"Това е въпрос, на
който няма логичен
отговор. Затова в по-
неделник подадох сиг-
нал до прокуратурата
и искам да разбера за-
що с действията си
ВиК операторът е до-
вел Перник до тази
криза.

Надявам се прокура-
турата да влезе във
ВиК дружеството в
спешен порядък и да
направи преглед на
всички действия. Раз-
читам да се направи и
обстойна проверка от
и з п ъ л н и т е л н а т а
власт надолу по вери-
гата, каквото е и же-
ланието на премиера",
заяви Станислав Вла-
димиров.  Той бе кате-
горичен, че очаква
бързи и конкретни
стъпки от изпълни-
телната власт и ВиК и
най-вече бързо да  се
разбере кой е виновен,
защото, категоричен
е той, виновен има. "В
Перник има огромен
гняв, защото пернича-
ни не са виновни за то-
ва, че някой не си е
свършил работата и
съгражданите ми оча-
кват най-накрая да има
наказан за цялата си-
туация" заяви кме-
тът на Перник.

загубили родители,
че техните усилия
за постигане на доб-
ро професионално
образование и реали-
зация са  изключи-
телно важни за нас
и ние ги подкрепяме
в тяхната амбиция
да успеят", каза
Маргарита Матева-
Йорданова, предсе-
дател на Фондация
"Сирак".

ЧЕЗ развива дъл-
госрочна политика
в подкрепа на про-
фесионалното обра-
зование в България.
Част от тази поли-
тика е конкурсът
"Стани стипен-
диант на ЧЕЗ". Той
стартира през 2012
г. и е насочен към
ученици от 12 клас
на професионалните
технически гимна-
зии на територия-
та на Западна Бълга-
рия.

Освен стипендия,
победителите в кон-

курса получават и
възможността да
кандидатстват с
оценката от изпита
във висши учебни
заведения с техни-
чески профил на те-
риторията на Запад-
на България, както и
да започнат своя
професионален път
от Групата ЧЕЗ в
България.

През 2018 г. Дру-
жеството разшири
конкурса "Стани
стипендиант на
ЧЕЗ", като включи в
него и студенти от
електротехнически
специалности.Досе-
га в състезанието
са кандидатствали
над 850 ученици и
студенти, от които
54 са получили сти-
пендии. 17 от тях
работят вЧЕЗ.

Повече подробнос-
ти за конкурса и пра-
вилата може да бъде
намерени на сайта:
www.stipendiant.com.
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Ñòàðòèðà ïðåâàíòèâíà ïðîãðàìà "Òàðàëåæè"
В първата среща участваха четири пернишки училища

Светла ЙОРДАНОВА
В световния ден за

борба с насилието над
деца, Фондация
"П.У.Л.С." проведе пър-
вата среща между че-
тирите училища, кои-
то започват дейнос-
тите си по обучител-
ната програма "Тара-
лежи".

Програмата, която
ще се провежда за
първи път в община
Перник, се реализира с
партньорството на
Областна админис-
трация - Перник и Ре-
гионалното управле-
ние по образованието
с финансовата под-
крепа на Фондация
ОАК.

Областният упра-
вител Ирена Соколова

Смъртоносна епидемия от САЩ, достигнала Европа

Валери Симеонов е новият
зам.-шеф на парламента

Любомира ПЕЛОВА

В първия работен ден на депутатите за
тази седмица лидерът на НФСБ Валери
Симеонов бе избран за заместник-предсе-
дател на Народното събрание. Той заема
овакантения от Явор Нотев пост, който от
лятото не е част от парламентарната група
на "Обединени патриоти".

Решението бе прието със 118 гласа "за",
6 "против" и 6 "въздържали се".

Предложението на "Обединени патрио-
ти" да изберат Симеонов за зам.-шеф на
парламента обаче предизвика реакцията
на ДПС, които в знак на протест демонс-
тративно напуснаха пленарната зала.

Остро реагира и Павел Шопов от "Ата-
ка", който доскоро бе част от малката пат-
риотична коалиция.

Силвия ГРИГОРОВА
В края на август в

един мотел в ню-
йоркския квартал
Куинс бе намерено
безжизненото тяло
на Андреа Цамперо-
ни - главен готвач
на престижния ита-
лиански ресторант
"Чиприани долчи" в
Манхатън. Оказа се,
че той е починал
вследствие на
свръхдоза фента-
нил. Този случай
привлече внимание-
то на италианците
към опиоидната кри-
за, от която САЩ
страда вече от го-
дини.

Консумацията на
фентанил е нарасна-
ла в световен мащаб
- развитие, което е
отбелязано в тазго-
дишния Световен
доклад за наркоти-
ците на ООН и кое-
то би трябвало да
разтревожи цяла Ев-
ропа.

Все още по света
се говори най-вече
за опасността,
произлизаща от не-
легалната търговия
с наркотици като хе-
роин, кокаин, метам-
фетамини. От 2016
година насам в САЩ
обаче най-много

приветства домаки-
ните на първото въ-
веждащо събитие,
проведено в VI СУ "Св.
Св. Кирил и Методий"
гр. Перник.

Губернаторът изка-
за благодарностите
си и към целия експер-
тен състав от учи-
тели, директори, пе-
дагогически съветни-
ци и класни ръководи-
тели, на класовете, в
които ще се пилотира
обучителната прог-
рама:

"Програмата "Тара-
лежи" е доказала свои-
те възможности за
въздействие и свои-
те резултати в евро-
пейски мащаб, а сега с
успешното й импле-
ментиране от фонда-

ция "П.У.Л.С." Перник,
тя ще даде своите
добри примери на зас-
тъпничество срещу
проблема. Благодарим
на училищата избрали
да работят по разра-
ботената методика -
Х ОУ "Алеко Констан-
тинов", VI СУ "Св. Св.
Кирил и Методий", VII
ОУ "Георги Сава Ра-
ковски" и ОУ "Св. Кон-
стантин Кирил Фило-
соф" /кв. Тева/. Няма
нищо по-прекрасно от
това мястото, къде-
то възниква един
проблем, да е и място-
то където той се ре-
шава.", каза в при-
ветствието си Ирена
Соколова.

Програма <Тарале-
жите> чрез интерак-

тивно обучение ще
повиши осведоменос-
тта на ученици от
начален курс и разби-
рането им за това как
те могат да се пред-
пазят от различните
форми на насилие и ек-
сплоатация, за да има-
т по-добро бъдеще.
Специален акцент в
работата е поставен
върху он-лан безопас-
ността и агресията
сред децата и млади-
те хора в училище.

"Пилотирането на
програмата "Тарале-
жи" е едно смело начи-
нание за съвременно-
то ни общество.

Начинание, което
ще ни позволи да го-
ворим по достъпен и
разбираем начин с ро-
дителите и децата за
теми, които ги вълун-
ват.

Благодаря за ваше-
то разбиране и сме-
лост, заедно да реали-
зираме за първи път
в България програма-
та "Таралежи"- каза
Екатерина Велева,
председател на Фон-
дация "П.У.Л.С."

Програмата "Тарале-
жи" допълва настоя-
щите превантивни
дейности, реализира-

смърт поради предо-
зиране причиняват
медикаменти, които
се продават съвсем
легално. Едно от те-
зи лекарства е широ-
ко разпростране-
ният синтетичен
опиоид фентанил.
Той се предписва за
лечение на силна бол-
ка. Други лекарства
от този тип са ок-
сиконтин и хидроко-
дон.

А м е р и к а н с к а т а
агенция за борба с
наркотрафика (DEA)
представя стряска-
щи данни. През 2014
година 52 от общо
129 смъртни случая
дневно, причинени
от свръхдоза, са се
дължали на опиоиди.
Това отговаря на 18
980 жертви на оп-
иоиди за цялата го-
дина. Само четири
години по-късно,
през 2018, вече ста-
ва дума за средно
172 смъртни случая
на ден вследствие
на свръхдоза, като
при 116 от тях ста-
ва дума за опиоиди,
отпускани по лекар-
ско предписание. То-
ва се равнява на 42
000 жертви за цяла-
та година.

В последния си док-

лад DEA посочва, че
повечето хора, на
които неправомерно
се изписват такива
лекарства, се оплак-
ват от силна физи-
ческа болка. В еже-
дневната си практи-
ка много американ-
ски лекари твърде
често предписват
опиоидни болкоуспо-
кояващи, включи-
телно и на деца със
зъбобол. Опиоиди-
те, отпускани по ле-
карско предписание,
заемат второ
място сред най-чес-
то консумираните
наркотици в САЩ.
Преди тях се нареж-
да единствено мари-
хуаната. Смята се,
че 18 милиона амери-
канци употребяват
канабис.

М е ж д у в р е м е н н о
б о л к о у с п о к о я в а -
щият аналгетик
фентанил е толкова
широко разпростра-
нен в САЩ, че дори
мексиканските нар-
кокартели започнаха
да го произвеждат и
продават - разбира
се, нелегално. Опа-
ковката на фалши-
фиката изглежда из-
мамно истинска, но
продуктът обикно-
вено съдържа добав-

ни от Фондация
"П.У.Л.С.".

Дейностите са раз-
работени за децата
на възраст 9-11 годи-
ни. В програмата е
застъпено участие-
то на учители и роди-
тели, както и диалог с
децата по въпроси
свързани с техните
чувства, опасения,
притеснения и безпо-
койства.

Активностите ще
бъдат провеждани
всяка седмица, а по
време на тях децата,
заедно с обучители,
ще работят по раз-
лични ситуации и ка-
зуси.

Основните цели,
които си поставя
обучителната прог-
рама са подрастващи-
те да могат да иде-
нтифицират ситуа-
ции, в които те мо-
гат да бъдат застра-
шени от насилие или
злоупотреба; да раз-
берат, че могат да ка-
жат "не", ако не се
чувстват добре в да-
дена ситуация ситуа-
ция; да идентифици-
рат доверен възрас-
тен, на когото могат
да разкажат неприя-
тна за тях ситуация.

ки от хероин, кокаин
или метамфетамин,
което прави консу-
мацията му още по-
опасна. В момента
той се произвежда
предимно в Китай
или Мексико.

М е ж д у в р е м е н н о
синтетичните оп-
иоиди достигнаха и
Европа.

Наскоро италиан-
ският вестник "Ла
Стампа" съобщи, че,
според италианския
експерт Антонио
Никазо и заключе-
нията на италиан-
ските власти, калаб-
рийската мафия
Ндрангета е започ-
нала да внася фента-
нил от Канада през
2017 година и да го
разпространява на
Стария континент.
"В Европа всеки пе-
ти възрастен се оп-
лаква от хронична
болка", пише изда-
нието и посочва, че
"днес в Италия оп-
иоидни вещества ка-
то фентанил се
предписват четири
пъти по-често, от-
колкото преди де-
сет години".

" С и н т е т и ч н и т е
опиоиди представл-
яват сериозна запла-
ха за здравето", пре-

дупреждава тазго-
дишният доклад на
ООН за наркотици-
те. В него също та-
ка се отбелязва, че
спешно трябва да се
обърне по-голямо
международно вни-
мание на проблема.

В доклада се посоч-
ва още, че в Западна
и Централна Европа
се конфискуват все
по-големи количес-
тва фентанил. Дока-
то през 2013 година
иззетият фентанил
е бил само 1 килог-
рам, то през 2017
вече са 17 килогра-
ма. Според доклада
на ООН, "по-голяма-
та част от фента-
нила, търгуван на
нелегалния пазар,
идва от напълно за-
конно производс-
тво".

А това означава,
че не само престъп-
ните организации,
които извършват
незаконна търговия
с наркотици,
трябва да бъдат
преследвани от за-
кона. И компаниите,
които произвеждат
легално този аналге-
тик, трябва да бъ-
дат подложени на
много по-строг кон-
трол.

Разплащателните агенции на България
и Хърватска подписват

споразумение за борба с измамите
Силвия ГРИГОРОВА

Разплащателните агенции на България и
Хърватска подготвят съвместно споразу-
мение за сътрудничество за противодей-
ствие на измамите. Това бе решено по вре-
ме на  тридневен семинар, организиран
със съдействието на дирекция АФКОС-
МВР в Хърватска. Целта на споразумение-
то е да се обезпечи правилното разходва-
не на средствата за европейските земе-
делски фондове и да се усъвършенстват
системите за контрол, съобщи изпълнител-
ният директор на ДФЗ Васил Грудев. Парт-
ньорството между двете разплащателни
агенции започна през миналата година,
когато домакин на първата среща беше
ДФЗ-РА.

По време на семинара в Загреб двете
Разплащателни агенции обмениха опит в
областта на превенцията и борбата с изма-
мите, както и успешно решени практики
при възникването и определянето на не-
редности и злоупотреби при управлението
на средства от ЕС. В рамките на форума
бяха дискутирани темите:

 Управление на нередностите при изпъл-
нението на ЕЗФРСР;

 Проверки на качеството при оператив-
ния контрол с цел предотвратяване на не-
редности/измами;

 Кръстосани проверки на взаимосвърза-
ни компании; конфликт на интереси;

 Изкуствено създаване на условия за
финансиране.

Допълнително в трейнинг вариант бяха
представени:

 Примери за "червени флагове" за изма-
ми и нередности в районите с висок   риск;

 Примери за нередности и измами.
Служителите на дирекция "Противодей-

ствие на измамите" при ДФ "Земеделие"
запознаха повече от 120 представители на
различни институции на Република Хър-
ватска с работни процеси и практики за
идентифициране на нередностите и проти-
водействие на измамите с европейски
средства. Особен интерес за хърватите
предизвикаха темите за определянето и
контролирането на изкуствено създадени-
те условия, за конфликта на интереси, как-
то и индикаторите за злоупотреби по
ПРСР.



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. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, 45 м2, преустр. - 55 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси - 70 000 лв.
6. Двустаен, Ид.център, ет:5(6), 68 м2, ТЕЦ, тер. - по споразумение
7. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер., 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
9. Тристаен, Ид. център, ет. 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
10. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
11. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
12. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
13. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
14. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
15. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
16. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
17. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
18. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
19. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 етажа,
      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.
2. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. 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

Четвъртък, 21 ноември 2019 г., брой 222 /6811/ година XХV
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА
С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

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

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

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, 84 000 лв.

ПРОДАВА
ВИЛА, С.КОНСКА,

ЗП:45 КВ.М.,
ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,
РАЗШИРЕН

ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

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

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

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

двор 550 м2 ,
канализация,

асфалт, бунар, ток,
вода - 25 000 евро

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

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

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

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

Центъра. Тел.: 0898  666 216
Продавам Еднофамилна къ-

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ



Правилен избор на очила в 3 стъпки
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Когато имате
проблем с очите,
очилата са ви спът-
ник всеки ден, от
сутрин до вечер.
Освен точното спаз-
ване на рецептата
на очния лекар,
важно е моделът да
ви отива. С какво
трябва да се съоб-
разите? Предлагаме
ви да направите
правилния избор на
очила само в 3 стъп-
ки.

СТЪПКА 1.  Опре-
делете формата на
лицето си

Най-лесно е да по-
молите вашите

близки да ви помогнат. Ако техните мнения се различават, заста-
нете пред огледалото, приберете косата си и разгледайте лицето
си. Можете да изрисувате контура му върху огледалото. Друг на-
чин е да покриете с прозрачна хартия някоя ваша снимка в едър
план на лицето и да го очертаете върху нея. Бързо ще установите
на каква геометрична форма отговаря рисунката - овална, кръгла,
квадратна, триъгълна...

СТЪПКА 2.  Изберете вашия модел
За да сте сигурни в избора си, заложете на една от двете страте-

гии - хармонизиране или акцентиране.
Хармонизирането означава да коригирате с помощта на очилата

дефектите на лицето, за да се получи балансиран образ.
Акцентирането пък е начин да наблегнете на някоя специфична

черта на вашето лице, с което да подчертаете своята индивидуал-
ност.

Ако лицето ви е овално
Този разпространен тип лице с

правилни пропорции се смята
за идеален.

Рамките, които ви отиват:
За хармонизиране на лицето:

Всички модели ще ви стоят доб-
ре! Изборът на рамки зависи
единствено от вашата индиви-
дуалност.

За акцентиране: Кръглите рам-
ки придават младежки вид, пра-
воъгълните подчертават харак-

тера, а повдигнатите в горния външен ъгъл, които приличат на пе-
перудени крила, внасят ретро настроение.

Ако имате малка глава, рамките не трябва да бъдат по-широки от
лицето.

Ако лицето ви е кръгло
Чертите са къси, заоблени, а

ширината и дължината на лице-
то са еднакви.

Рамките, които ви отиват:
За хармонизиране: Изберете

по-скоро тесни рамки, повдиг-
нати леко нагоре, с правоъгълна
форма.

За акцентиране: Ще подчер-
таете формата на лицето си с
тънки кръгли рамки.

Ще ви подхождат и полукръг-
лите (половинки) рамки - те са и по-дискретни.

Ако лицето ви е квадратно
Линиите на челото и челюстите оформят категорична, стабилна

форма. Ширината и височината са еднакви.
Рамките, които ви отиват:
За хармонизиране: Кръглите и овалните рамки балансират стро-

гия характер на квадратното ли-
це.

За акцентиране: Изберете пра-
воъгълни очила, избягвайте
квадратните.

Ширината на рамката трябва
да е по-малка от ширината на
лицето ви.

Ако лицето ви е триъгълно

Челото е тясно, а челюстта -
широка.

Рамките, които ви отиват:
За хармонизиране: Кръгли,

овални или „пеперудени“ рамки
ще омекотят чертите на лицето
ви.

За акцентиране: Изберете цвет-
ни рамки, с по-дебела горна ли-
ния.

Ще ви подхождат по-широки дръжки на очилата с инкрустирани
елементи по тях.

Ако лицето ви е с форма на
обърнат триъгълник

Челото е по-широко от долната
част на лицето.

Рамките, които ви отиват:
За хармонизиране: Леки, дис-

кретни рамки са най-подходящи
за вас.

За акцентиране: Осмелете се
да изберете екстравагантни
двуцветни модели.

Избягвайте „пеперудените“
рамки.

СТЪПКА 3.  Най-подходящият за вас цвят
Изборът на цвета на очилата се основава на три критерии - цвят

на очите, цвят на косата, тен на лицето.
 > Руса коса, сини очи - отиват ви пастелните тонове, както и топ-

лите оранжеви и червени нюанси.
 >Руса коса, зелени очи - всички нюанси на светлозеленото, как-

то и червеното.
 >Руса коса, кафяви очи - няма ограничения, всичко ви отива!
 >Тъмна коса, сини очи - синьо, сиво, виолетово и черно.
 >Тъмна коса, зелени очи - жълти и златисти нюанси.
 >Тъмна коса, кафяви очи - бледо виолетово, смарагд, каки.
 >Сива коса - блестящи, силни цветове. Избягвайте бежовото и

кафявото. Комбинацията от сиво, бяло и черно също е подходяща.
СТЪПКА БОНУС: 10 трика за правилен избор на очила
 ¦ За да изглежда лицето ви по-фино и издължено, изберете рам-

ки със светла централна част (тази, която свързва двете стъкла и
попада върху носа).

 ¦ За да намалите оптически разстоянието между раздалечените
очи, централната част трябва да е тъмна.

 ¦ За да увеличите оптически разстоянието между очите, избяг-
вайте широките рамки и изберете модел с тясна и светла централ-
на част.

 ¦ Ако имате дълъг нос, изберете рамки с по-ниско разположена
централна част и тъмни на цвят.

 ¦ Ако имате къс нос, централната част трябва да е висока, а цве-
тът на рамките - светъл.

 ¦ За да изглеждат правите ви вежди малко по-извити, избягвай-
те кръглите рамки.

 ¦ Ако искате очилата ви да бъдат забелязани, изберете рамки в
по-светъл цвят от тена на лицето ви.

 ¦ Ако искате да подчертаете спецификата на лицето си, рамката
на очилата трябва да е по-тъмна от тена ви.

 ¦ За да придадете малко цвят на бледото си лице, изберете рамки
в по-ярки цветове.
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Драстични мерки в Букурещ в
битката с мръсния въздух

Като водеща тема в
платформите на канди-
дат-кметовете на София
бе залегнал мръсният
въздух. Докато чакаме
да видим реални мерки
по този толкова серио-
зен казус, в София сме
дишали два пъти повече
азотен диоксид от допус-
тимото за ЕС, отчетоха за
миналия месец.

На този фон ще ви пред-
ставим мерките на Габ-
риела Фиреа за справ-
янето със замърсяване-

то на въздуха в Букурещ. Решението е взето на 23 октомври, но е изключително
важно и кардинално. Градският съвет на румънската столица реши да се въведе
специална такса за автомобилите, които не покриват екологичния стандарт Евро
5. Специалната такса са казва винетка „Кислород”.

Кметството взе решение да забрани автомобили с Евро 2 (и по-нисък) да влизат
в т. нар. Action Zone for Air Quality (ZACA) в центъра на Букурещ. Мярката влиза в
сила от 1 януари 2020 г. Тези автомобили ще може да се движат в останалата част
на града, но ако платят винетката „Кислород”, чиято цена е 3,2 евро на ден!

Автомобилите, покриващи стандарти Евро 3 и Евро 4, също ще трябва да плащат
дневна винетка „Кислород” в размер на 1,06 евро, но ще могат да се движат в
центъра на Букурещ. Таксата за колите с Евро 3 ще влезе в сила от 1 януари 2020
г., а тази с Евро 4 – от януари 2021 г.

Собствениците на изброените автомобили ще могат да плащат месечна или го-
дишна винетка, чийто цени варират в зависимост от стандарта, покриван от колата
(от 80 до 300 леи за месечната и от 500 до 1900 леи за годишната). В левове това
значи от 33 до 123 и от 205 до 780 лв. Глобите за водачите, които не се съобразяват
с новите изисквания ще възлизат на 1500 до 2000 леи (615 до 820 лв).

Но това е само първата стъпка на местната управа. Плановете са за въвеждане
на забрана за влизане в града на автомобилите с Евро 1 и 2 от 2022 г., а за автомо-
билите с Евро 3 тази забрана да везе в сила от 2024 г.! В Букурещ (и близкия
Илфов) са регистрирани над 1,62 млн. автомобила, като една трета от тях (600 000)
са автомобили със стандарт Евро 3 или по-нисък. Освен това има хиляди автомо-
били, които са регистрирани на друго място, но се движат в града. По повод взето-
то решение Габриела Фиреа казва: „Никъде в цивилизования свят колите с Евро
1, 2 или без стандарт Евро не се движат без да бъдат таксувани, а в много градове
те са забранени.”

Парите от събираните такси ще се използват само за въвеждането на други
мерки за подобряване качеството на въздуха в града, като например купуването
на моделни и незамърсяващи превозни средства за градския транспорт.

Депресията не пита дали
ви е удобно да дойде

Есента е сезонът на
печените тикви, на топ-
лите напитки и на же-
ланието на хората да се
събират и да се за-
бавляват заедно... сти-
га да не са депресира-
ни, тревожни и нещас-
тни. Защото всеки, кой-
то е бил в някое от тези
състояния поне един
път, знае, че на този
свят няма тиква, чай и
хора, които да върнат
настроението в душата
ти. Лошото настроение
е облак, който обвива
главата и те кара да
виждаш всичко сиво, мрачно и безнадеждно - дори и обективно ситуацията да не
е такава. Няма тиква, няма кисело зеле, няма празници, приятели и дори и мънич-
ка капчица щастие. Има натрапчиви мисли, нежелание да станеш от леглото и – в
по-тежките случаи – тотална апатия към околния свят.

Не всички стигаме до такива крайни състояния, разбира се, но истината е, че
стресът, лошите избори в живота, различни обстоятелства и случки могат да дове-
дат и най-големия оптимист до тревожно безпокойство... и до някаква степен това
е съвършено нормално. В края на краищата, ако непрекъснато се смеете като
гореописаната тиква, нямате усещане за трудности, не чувствате никакви съмне-
ния и терзания, и не сте били в лошо настроение, откакто учителката по география
ви хвана да преписвате в шести клас, имаме само един въпрос към вас – какво
пиете, за да го постигнете?

Защото ние, останалите, пием стотици литри чай от лайка, практикуваме дале-
коизточни практики, прегръщаме дървета, тичаме боси в гората или ходим на
бокс и... И НИЩО НЕ НИ ПОМАГА!

Шегуваме се. Помага ни, разбира се – то, човек като изпие шест литра лайка за
един ден, иска – не иска, се разведрява малко от разходките до тоалетната. Но я
да попитаме тези, които се движат по опасния и остър ръб на депресивните със-
тояния – дали на тях йогата и тичането в парка им помага? Към това сложете и
факта, че есента е от сезоните, които хич не помагат за тези състояния – даже ги
обострят още повече, и ето – имате насреща хора, които са постоянно в лошо
психическо състояние, изгризани отвътре от тревога и нещастие. И, да – всеки
може да е в депресия. Депресията не е някаква пъпка, нито пък е известна като
любезна гостенка – напротив, идва с калните си ботуши, рита вратата на душата
ни и се настанява за незнайно колко дълго, оставяйки ни без сили и желание за
живот.

Грижата за нервната система и психическото здраве няма традиция да е прио-
ритет за българите и са нужни години информиране и говорене, за да започнат
все повече хора да си обръщат внимание в тази посока. За съжаление, естеството
на живота ни наистина е такова, че без никакви затруднения ни докарва безсъ-
ние, тревога, безпокойство, страх, понякога – и паника, и едно общо нежелание да
вдигнем глава и да видим синьото небе. Вместо това ходим с глава, забодена в
разбитите тротоари, а оттам нищо хубаво не се вижда.... ако не вярвате, излезте и
погледнете. Най-много да паднете в дупка.

Сега ще кажете – аз така или иначе съм си в дупка, в каква по-голяма дупка
мога да падна?!? И сигурно сте прави за себе си, но ако си позволите да хвърлите
едно око встрани, ние ще ви предложим едно потенциално решение – природна
сила за нервите и настроението под формата на соли, които ще върнат в сърцето
ви радостта от живота, ще ви позволят да се наспите и да усетите душата си лека.

Антистрес програмата с Шуслерови соли е подходяща за всички, подложени на
стрес, и страдащи от безпокойство и безсъние, напрегнатост и повишена раз-
дразнителност. В нея са комбинирани три соли, чийто прием е разпределен в три
часови зони през деня:

• Сутрин – Шуслерова сол №2 калциев фосфат, по 5 таблетки. Помага при нер-
вност, стрес, тревожност.

• Преди обед - Шуслерова сол №5 калиев фосфат, по 5 таблетки. Стабилизира
нервите, психиката, зарежда с енергия.

• Вечер – Шуслерова сол №7 магнезиев фосфат, по 5 таблетки. Действа релакси-
ращо, помага при безсъние.

Може спокойно да прилагате програмата по няколко пъти в годината, в зависи-
мост от тежестта на оплакванията, и всеки един прием може да продължава по 2-
3 месеца, а при необходимост – и без прекъсване. Антистрес терапията с Шусле-
рови соли помага за регулирането на стреса, стабилизира психиката и нервите,
подкрепя емоционалното равновесие и концентрацията. Тя няма никакви стра-
нични ефекти и не съществува опасност от развиване на зависимост. Препоръчи-
телна е и при по-тежки случаи, като панически атаки, депресии и тежко умствено
и физическо изтощение. А за финал, въпреки че звучи малко лирично, но поне е
напълно откровено – дайте си
шанс да изпитате отново удо-
волствие от живота.

Ако вие сами не го направи-
те, никой друг няма да има си-
лата и възможността да го нап-
рави! Психическото здраве е
ключово за това да имате нор-
мален, пълноценен живот и ако
в момента чувствате, че губите
почва под краката си и животът
няма смисъл – потърсете по-
мощ. Защото животът е наисти-
на хубав и си заслужава да го
изживеем дотам, докъдето ни
е отредено.

Родната къща на Хитлер ще
бъде сграда на полицията

Къщата в северното австрий-
ско градче Браунау, в която е
бил роден Адолф Хитлер, ще
стане полицейски участък ,об-
яви министъра на вътрешните
работи на Австрия, пише АФП.
Жълтата, ъглова къща години
наред предизвиква спорове и
дори съдебни дела, в опитите на
властите да предотвратят въз-
можността тя да се превърне в
място за поклонение на неона-
цисти. Правителството взе собс-
твеността над къщата през 2016
г., но това даде началото на де-
ла, заведени от семейството на
Герлинде Помер, което притежавало постройката повече от 100 години. Делата
приключиха едва тази година, след като най-висшето съдилище в Австрия взе
решение каква компенсация да получи семейството на Помер. Министърът на
вътрешните работи каза, че ще обяви конкурс за архитекти, които да изготвят
план за преустройството на къщата за нуждите на местната полиция.

"Бъдещето на къщата като полицейски участък трябва да е ясен сигнал, че тя
никога няма да се превърне в място, където да се отдава почит на нацизма", каза
министър Волфганг Пешорн.

В надпреварата за проекта ще участват архитекти от целия Европейски съюз, а
окончателният план как да бъде преустроена къщата, в която на 20 април 1889 г.
се е родил лидерът на Нацистка Германия, трябва да е готов в средата на 2020 г.
Съдът реши по-рано тази година, че семейство Помер трябва да получи компен-
сация от 810 000 евро за отнемането на имота. Това е по-малко, отколкото искаха
наследниците, но повече от първоначално предложената им компенсация.

Досега семейството отдаваше под наем имота на вътрешното министерство.
Върху 800 квадратни метра в градчето на границата с Германия са разположени
гаражи, няколко допълнителни паркоместа и основната сграда. От 70-те години
насам министерството наемаше имота, като последно плащаше на семейство По-
мер по 4800 евро на месец. А къщата се използваше като център за хора с увреж-
дания. Споровете за имота започнаха през 2011 г., когато семейство Помер отка-
за да направи основен ремонт на сградата, както и да я продаде.
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Може без усилие, да получите всичко за кое-
то сте мечтали. Главното е, да се откажете от
интриги и изкушения на страна. Изгодна оферта
ще дойде от приятел, който работи в друг град
или държава. Телефонното обаждане, ще бъде
вдъхновяващо, но ще ви накара доста да мисли-

те. Бройте калориите, ако искате да отслабнете.

Очакват ви интриги и клюки, след което дори
няма да искате да погледате в очите някои
хора. Такива тестове, не сте изпитвали от
дълго време, сега ще трябва да защитавате
позициите си. Конфликти са възможни в семей-
ството, когато роднини ще започват да воюват

помежду си. Не се намесвайте.

Трябва да изпълнявате обещанията си, не са-
мо пред себе си, но и към близките си хора.
Възможно е децата-тийнейджъри, да ви създадат
много проблеми. Парите от небето няма да пад-
нат, така че работете за тях. Тези, които са
решили да продават или купуват имот, трябва

грамотно да попълнят документите.

Днес избягвайте хитруването и лицемерието,
вие не сте такива хора, но именно тези качес-
тва може да проявите в общуването с другите.
Опитайте се, да се държите деликатно и сдър-
жано, в противен случай ще затънете в кон-
фликти. Може смело да инвестирате пари, за да

направите качествен обрат. Печалбата ще добра.

Ако искате да видите увеличаване на прихо-
дите по личната си сметка, тогава трябва да
работите упорито. Дори едно хоби може да бъде
печелившо, имайте това на предвид. В работата
за известно време ще има затишие, не насил-
вайте нещата изкуствено. Но в любовната сфера

се очаква море от емоции, похвали и нежни прегръдки.

Очаква ви съдбовен ден. Ще застанете лице в
лице с конкурентите, което ще доведе до рязък
скок в бизнеса и финансите. Старайте се, да
си записвате всичко, не само в ума, но и в
бележник. Новите идеи и интересни мисли, ще
бъдат полезни в бъдеще. Външният ви имидж

изисква трансформация, запишете се в салон за красота.

Днес ще имате отлично здраве, пълен пор-
тфейл и много любов. Накратко, животът ще е
успешен, но за колко време? Не снижавайте са-
мочувствието си, пестете положителна енергия
и я използвайте за добри дела. Ако се появят
болки в гърба, тогава се откажете от спорта.

Отдиха сред природата, ще има прекрасен ефект.

Трябва по-често да си организирате почивка,
дори без причина. Именно това ще помогне да
се отървете от тъжните мисли, да се изпълни-
те с позитивизъм и да очертаете нещата за
бъдещето. Спрете да седите пред компютъра,
времето зад прозореца шепне – отдъхнете си

пълноценно. Отличен ден за пътувания и активни спортове.

Не се препоръчва да се оплаквате на всички,
за вашето ужасно финансово положение. Парите
от това няма да станат повече, но ще съсипе-
те мнението на другите за себе си. В семей-
ната сфера назрява криза, опитайте се да го-
ворите откровено с вашия партньор. Влюбените

двойки, ще трябва да се подготвят за важно събитие.

В личния живот ще успеете да направи това,
което преди не сте успели да реализирате. Лю-
бимият ще ви гледа с други очи, меки и нежни.
Ако приемете, че парите са отвратителни, то-
гава цялото вълнение за тях ще приключи. Ра-
ботното настроение ще бъде нормално, но не

трябва да изоставяте новите и креативни проекти.

Ще трябва да направите труден избор, по от-
ношение на близки отношения. Богат приятел,
може да намекне, че пътищата ви трябва да се
разделят. Успокой се и действайте така, ся-
каш нищо глобално не се е случило. Материал-
ната ситуация не е толкова критична, че да

се откажете от елементарни радости и забавления.

Отговорността и грижата за тези, които оби-
чате, ще легнат върху силните ви плещи. Но
такава мисия ви харесва, дори се гордеете с
нея. За изпълнението на вашите планове, ще
са необходими надеждни партньори, пари и
разбира се, свободно време. Без ущърб за от-

ношенията с роднините, ще направите пробив в кариерата.
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Нина Николова спечели турнира „Млад Олимпиец”

Пореден успех пос-
тигнаха пернишките

състезатели по те-
нис на маса, при това

Как националите
стигнаха до баражите
Всичко започна на 6 септември 2018

година в Любляна, когато пред погледа
на президента на УЕФА Александър Че-
ферин играчите ни се наложиха с 2:1
над Словения на „Стожице“. Двете по-
падения бяха дело на Божидар Краев,
направил може би най-силния си мач с
националната фланелка тогава.

На 9 септември 2018 година в един
добър двубой родната селекция спече-
ли втората си поредна среща в лигата.
На стадион „Васил Левски“ бе надигран
състава на Норвегия с 1:0. Голът пък бе
дело на Радослав Василев.

На 13 октомври миналата година го-
дина България постигна третата си по-
редна победа. Това се случи отново у
дома. Националите се наложиха над Ки-
пър с 2:1. Попаденията останаха запи-
сани зад имената на Десподов и Неде-
лев.

Три дни по-късно обаче българските
футболисти не успяха да спечелят клю-
чов мач за първото място. При почти ми-
нусови температури в Осло тимът ни от-
стъпи с 0:1.

На 16 ноември 2018 година в Никозия
България игра силно, ала трудно дос-
тигна до равенството и то в последната
минута при гостуването на Кипър. Ре-
зултатът бе 1:1, а голът вкара Николай
Димитров.

В последната среща от груповата фа-
за в Лигата на нациите националите
направиха 1:1 със Словения на големия
стадион в центъра на София. В този мач
се разписа Галин Иванов.

Така тимът на България приключи
участието си в надпреварата на второ
място в групата с актив от три победи,
две ремита и едно поражение. Нашите
имаха 11 точки при голова разлика 7:5.

В тези мачове българите отправиха
общо 56 удара, като в очертанията на
противниковите врати те бяха точно 20.

Българските футболисти получиха 16
жълти картона, извършиха 82 наруше-
ния и изпълниха 24 ъглови удара.

Селекционерът по онова време Петър
Хубчев използва в шестте мача 24 със-
тезатели: Пламен Илиев, Божидар Чор-
баджийски, Николай Бодуров, Симеон
Славчев, Георги Костадинов, Тодор Не-
делев, Ивелин Попов, Иван Бандалов-
ски, Божидар Краев, Васил Божиков,
Кирил Десподов.Георги Петков, Иван
Горанов, Мартин Райнов, Ангел Лясков,
Петър Занев, Радослав Василев, Крис-
тиян Малинов, Антон Недялков, Страхил
Попов, Галин Иванов, Спас Делев, Ста-
нислав КостовСтанислав Костов, Нико-
лай Димитров.

От тези играчи 9 се появиха като титу-
ляри или като резерви в последната
квалификация срещу Чехия.

Настоящият селекционер Георги Дер-
менджиев би могъл да разчита на всич-
ки от времето на Хубчев без отказалия
се Ивелин Попов, но очевидно групата
за баража през март ще бъде в подобен
вид.

Разбира се с двамата бразилци от Лу-
догорец и вероятно с един или двама от
младежкия тим.

Жребият за баража в първите месеци
на следващата година е в петък в Нион.

Слави Гоцев пребори
шампиона на Русия
Брезниш-

кият нацио-
нал Светос-
лав Гоцев и
тимът на
Урал (Уфа)
з а п и с а х а
драматична
победа над
ш а м п и о н а
на Русия
Кузбас (Ке-
мерово) в
полуфинал-
ния турнир за Купата на страната. Волейбо-
листите на Александър Сиденко се наложи-
ха над съперника с 3:2 (25:22, 31:29, 20:25,
18:25, 15:13) в последния мач от тази фаза,
изигран в Белгород. Въпреки успеха Урал
остава извън финалната четворка на турни-
ра, като завърши втори с 4 точки (победи, 1
загуба). Кузбас е лидер със 7 точки и съ-
щия баланс. Гоцев бе титуляр и изигра ма-
ча на отлично ниво и се разписа с 15 точки
(4 блокади). Най-резултатен бе Алексей
Спиридонов с 27 точки (1 блокада), Евгений
Рибаков се отчете с 22 точки (2 аса). За рус-
кия първенец Богдан Гливенко завърши с
25 точки (2 аса, 2 блокади), 18 точки добави
Роман Пакшин (3 блокади).

Младите волейболисти със супер успех
Със страхотна по-

беда на свой терен в
петия  кръг  от пър-
венството на юноши-
те до 20 години се
поздрави тимът на
Миньор (Перник), кой-
то успя да повали
ЦСКА с 3:2 гейма. Дву-
боят продължи пове-
че от два часа борба,
като играта бе изклю-
чително оспорвана и
напрегната. Драма-
тизмът бе пълен и в
тайбрека, в който
перничани успяха да се
наложат с 15:13, а с
това да триумфират
с крайния успех.  Така
Миньор отбеляза
втора победа, като с
три загуби и 4 точки
заема четвърто мяс-
то в класирането. Ти-
мът на ЦСКА записа
трето поражение, ка-
то с една победа и 4
точки е на пета пози-
ция. Отборът на Сла-
вия продължава без
загуба в най-силната

предварителна група
А от първенството
по волейбол на Бълга-
рия за юноши под 20
години.

„В този  кръг на
шампионата „белите“
надиграха като гости
Левски с 3:2 гейма в
столичната зала „Аре-
на Исаев“. С това сла-
вистите отбелязаха
пета поредна победа и
с актив от 14 точки
оглавяват еднолично
класирането на група
А. Поражението е пър-
во за „сините“, които
са втори в подрежда-
нето с три победи, ед-
на загуба и 10 точки.

Армен Назарян u Пе-
тър Касабов ще се
конкурират за звание-
то Треньор на година-
та в борбата. Вчера
от родната федера-
ция обявиха имената,
които попадат в кла-
сацията за най-добри
на изминаващата
2019-а. Победителите
ще бъдат наградени

 Без загуба до момен-
та е и тимът на Пи-
рин (Разлог), който съ-
що върви стабилно, в
този кръг победи СУ с
3:0 (25:22, 25:19,
31:29). Така волейбо-
листите на Разлог за-
писаха трета поредна
победа и имат пълен
актив от 9 точки. Пи-
ринци обаче с два мача
по-малко от другите
отбори поради отло-
жена среща и ротация-
та в групата, като за-
сега са трети във вре-
менното класиране.
Отборът на СУ е шес-
ти в таблицата с 1
спечелена точка.

Назарян срещу Касабов в спор за Треньор №1
на специална церемо-
ния на 28 ноември в
зала "Диана" в столи-
цата.Назарян и Каса-
бов са единствените
специалисти, които
са номинирани за
Треньор на годината.
Под наставленията
на двукратния олим-
пийски шампион кла-
сиците спечелиха сре-

бърен (Кирил Милов) и
бронзов (Айк Мнацака-
нян) медал от евро-
пейското първен-
ство, като натурали-
зираният арменец
дублира третото си
място и на световно-
то.Касабов пък изве-
де националния ни
тим при жените до
две титли (Биляна Ду-

дова и Тайбе Юсеин) и
две сребърни отли-
чия (Миглена Селишка
и Евелина Николова) в
шампионата на Ста-
рия континент, как-
то и до втора пози-
ция на световното в
лицето на Тайбе.

Вчера стана ясно, че
женският ни национа-
лен отбор ще бъде на

лагер в японския град
Окаяма непосредстве-
но преди олимпиадата
в Токио. Президентът
на федерацията Хрис-
то Маринов се срещна
с делегация, водена от
кмета Macao Омори в
София. Разговорите
се проведоха в минис-
терството на спорта
с Красен Кралев.

на много престижно
състезание.

Шампионка на на-
ционалния турнир
"Млад Олимпиец" по
тенис на маса до 12
години е десетгодиш-
ната  Нина Николова
от СКТМ "Металик"
(Перник) съобщиха от
клуба. На състезание-
то в гр. Варна бяха
тридесет и двете
най-добри деца на Бъл-
гария.

Нина успя да спече-
ли своята предвари-
телна група с три ка-
тегорични побе-
ди.След групите на
осминафинал победи
Анита Петкова(Дунав
-Русе).

На четвъртфинали-
те перничанката над-
деля над  Ана Гудема-

нова (Комфорт-Варна).
Полуфиналът беше

оспорван и Нина успя
да се наложи над сил-
ната състезателка
Веда Ниезиева (Роса-
Попово).

Нина Николова ка-
тегорично спечели
своя финал с 3:0 гейма
над Деа Миланова(Ма-
рек'76 -Дупница).

Нейни треньори са
Емил и Емилия Михай-
лови, за които това е
пореден успех през го-
дината.

За Нина Николова
това е сериозна заяв-
ка за блестящо бъде-
що развитие като
състезател на нацио-
нално и миждународ-
но ниво.
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14-годишният нямал книжка, но подкарал мотопед и ударил жена на платното

 ПОЛОЖЕНИЕТО Е ОТ
ЛОШО ПО-ЛОШО. ТЪЖ-
НИТЕ ВЕСТИ НЯМАТ
КРАЙ. ПЕРНИК Е КАТО В

ТРАУР. ИСТЕРИЧЕН ТРАУР. Вчера
дойде горчивата новина, че водата от
язовир "Диканя" не става за пиене. Ва-
риант Б пропадна. Няма да задаваме
въпроса защо чак сега резервният во-
доизточник на Перник бе анализиран
за чистотата, защото сме сигурни, че
няма кой да ни даде отговор. Важното
е, че ще се берат още доста ядове. Ос-
тава вариант В - владайското водохва-
щане. В него ни е надеждата. И дъжда,
който даде някакви мижави сигнали на
пресъхналите от викане гърла на про-
тестиращите. Сега по Законите на Мър-
фи да не се окаже, че и от Витоша няма
кой знае каква файда. Всички срокове
са изпуснати. От ден на ден язовирът
става все по-празен, психозата расте в
геометрична прогресия, а теренът за
маневриране все по-тесен. Не е успо-
коителен и фактът, че станахме нацио-
нална новина номер едно. Егати и ими-
джа! В Парламента валят питания за
отговорността, всички чакат премиера
да каже тежката си дума, ама и той не
е Крали Марко, че да напълни язовира
с няколко оставки. След "Диканя" и по-
топ! Звучи цинично, обаче само биб-
лейски потоп ще ни оправи.

ПРОТЕСТИРАЩИТЕ ПРЕД В И К
ВЧЕРА СЕ ПРЕДСТАВИХА ДОСТОЙ-
НО. ПРЕДИЗВИКАХА НЕМИСЛИМО-
ТО - ръководството да си признае, че
проблемът не е от вчера, обаче заради
изборите всичко е било сметено под
килима. Даже документи извадиха. Да-
ли с това сваля отговорността от себе
си е отделен въпрос. Интересно докога
шефът на В и К ще държи фронта. По-
ложението му е "хуже губернатор-
ское", както би казал Гогол. На губер-
натора също. Извън емоциите на про-
теста нещо друго ни впечатли. Не че не
сме свикнали на подобни врътки, ама
все пак. Една певица с политически на-
мерения, която като не можа да пробие
сама, се писа коалиционен партньор на
бившата кметица преди изборите. То не
бяха снимки, то не бяха комплименти
за мъдро управление, то не бяха зари-
чания за съвместна работа. И вчера - о,
чудо! Най-силният глас за възмездие
към бившите управници беше точно
нейният. Тая направо изби рибата в
празния язовир...

Любомира ПЕЛОВА
Четиринадесетго-

дишен ученик е преда-
ден на съд за пътно
произшествие със за-
гинал пешеходец. Ок-
ръжна прокуратура -
Перник е внесла за
разглеждане в съда
обвинителен акт сре-
щу непълнолетния
М.В. за извършено от
него престъпление по
чл.343, ал.3 и чл.345,
ал.2 от Наказателния
кодекс.

Обвиняемият е уче-
ник в пернишка гимна-

Перничанин наряза тентата
на магазин в квартал Изток

Любомира ПЕЛОВА
Служители от

Второ районно уп-
равление на МВР
изясняват случай
на унищожаване и
повреждане.

Във вторник в ра-
йонното управле-
ние е подаден сиг-
нал от 39-годишен
перничанин, че е
срязана тентата на

магазин за хранителни стоки в пернишкия
квартал "Изток". Органите на реда извърши-
ли оглед на местопроизшествието. В рамките
на започналото досъдебно производство е
задържан 34-годишен мъж, който е запо-
дозрян за извършеното престъпление. Той е
криминално проявен и му е наложено 24 ча-
сова полицейска мярка.  Причините за случи-
лото се са в процес на установяване. Работа-
та по образуваното досъдебно производство
продължава.

Община Трън
стартира нов проект

Силвия ГРИГОРОВА
Община Трън стартира изпълнението на

проект "Щастливо детство чрез услуги за
ранно детско развитие" по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресур-
си" 2014-2020, процедура  "Услуги за
ранно детско развитие". С допълнително-
то споразумение от 30.08.2019 г. общата
стойност на безвъзмездната финансова
помощ възлиза на  516 555,96 лева.

Средствата, осигурени от Европейския
социален фонд,  са в размер на 439
072.56 лева, а националното съфинанси-
ране е 77 483.40лева. Срокът за изпълне-
ние на проекта е 53 месеца, като за пе-
риод от 50 месеца се предоставят услуги
за ранно детско развитие.

Целта на проекта е превенция на со-
циалното изключване, намаляване на
бедността сред децата чрез инвестиции в
ранното детско развитие. Изпълнението
му ще допринесе за осигуряването на ус-
ловия за ефективно упражняване на пра-
вата и подобряване на качеството на жи-
вот на децата от община Трън, като усло-
вие за свободното и пълноценното им
личностно развитие.

Целевите групи, към които са насочени
дейностите в проекта са:  семейства с де-
ца от 0 до 7 г., включително с уврежда-
ния; деца от 0 до 7 г. в риск и техните се-
мейства. Центърът за ранна интервенция
на уврежданията, намиращ се на трети
етаж на ул. "Александър Стамболийски"
№ 25 в град Трън,  ще продължи своята
дейност като услугите, които ще предос-
тавя са: ранна интервенция на уврежда-
нията; семейно консултиране и подкрепа;
индивидуална и групова работа с родите-
ли; психологическа подкрепа на родите-
ли; здравна детска консултация и пре-
венция на заболяванията;  допълнителна
педагогическа подготовка за повишава-
не на училищната готовност чрез подгот-
вителни групи за училище през лятото.

зия. Момчето не при-
тежава свидетелс-
тво за управление на
МПС.

През почивните дни
той често пребива-
вал при роднини в ко-
вачевското село
Светля. В къщата им
имало мотопед-ску-
тер, собственост на
вуйчо му, който не
бил регистриран и
нямал регистрацион-
ни табели. Въпреки
това, както и че бил
неправоспособен во-
дач, обвиняемият
нееднократно го уп-
равлявал.

На 16 март 2019 го-
дина М.В. бил на пог-
ребение на дядо си в
селото. След обяд
той взел ключовете
от мотопеда и го при-
вел в движение, като
потеглил по главната
улица.

Управлявайки МПС
със скорост около 20
км/ч, момчето забел-
язало пред себе си же-
на - Л.Т. Тя се движела
в края на пътното
платно, в непосредс-
твена близост до
тротоара. Приближа-

вайки към нея хлапа-
кът изгубил контрол
върху мотопеда и уда-
рил пострадалата же-
на с предната му
част.

Вследствие на удара
тя паднала напред.
Свидетел на инциден-
та веднага се обадил
на телефон 112, а
междувременно об-
виняемият напуснал
местопроизшествие-
то.

Пристигналият ле-
карски екип предприел
животоспасяващи ин-
тервенции, като пос-
традалата била тран-
спортирана до болни-
ца в Перник, където
по-късно починала.
От съдебно-медицин-
ската експертиза се
установява, че причи-
на за смъртта на Л.Т.
е черепно-мозъчната
травма.

Към момента на из-
вършване на престъп-
ното деяние обвиняе-
мият М.В. бил на че-
тиринадесет години.

Предстои наказа-
телното производс-
тво срещу него да
продължи в съда.

От днес започва третият етап на акция "Зима"
Любомира ПЕЛОВА

Кампания "Безопас-
но шофиране през
зимата" е насочена
към водачите на мо-
торни превозни
средства, техничес-
ката изправност на
автомобилите и по-
ведението на вода-
чите спрямо пеше-
ходците. Кампания-
та обхваща времето
от 21 до 30 ноември
2019 г. Дейността
ще бъде насочена
към контрол над
техническата из-
правност на авто-
мобилите и на осве-
тителните им сис-
теми, над поведе-
нието на пътници-
те, както и на вода-
чите на ППС, в т.ч.
и спрямо пешеходци-
те. Специализирани
полицейски опера-
ции ще се реализи-
рат на подходящи
места край пътя, ка-
то се създаде орга-
низация на място да
се извършват про-
верки с уреди за про-
верка на фаровете.
Ще се контролира и
движението на ав-
томобилите за дви-
жение през деня с
включени къси свет-
лини.  Допълнителни
светлини за мъгла

може да се изпол-
зват само при значи-
телно намалена ви-
димост поради мъг-
ла, снеговалеж, дъжд
или други подобни
условия. Тези свет-
лини не може да се
използват самос-
тоятелно.

Допълнителна зад-
на светлина за мъг-
ла с червен цвят се
използва само кога-
то видимостта е
намалена под 50
метра).

Служителите от
Пътна полиция при-
зовават водачите
към безопасно шо-
фиране при зимни
условия. Важно е да
се  използват гуми,
предназначени за
зимни условия, или
на гуми с дълбочина
на протектора не
по-малка или равна
на 4 мм през периода
от 15 ноември до 1
март съгласно
ЗДвП.

Триколесните и че-
тириколесните МПС
да са оборудвани
със задължителни-
те аптечка, обезопа-
сителен триъгъл-
ник, пожарогасител
и светлооотрази-
телна жилетка, как-
то и с други средс-

тва за безопасно пъ-
туване през зимата
като: вериги за
сняг, одеяло, зареж-
дане с антифриз,
замяна на течнос-
тта за измиване на
стъклата с незам-
ръзващ препарат,
изправност на ото-
плителната систе-
ма; преглед на свет-
линните източници
и светлоотразител-
ната сигнализация
на превозното
средство; добавяне
на светлоотрази-
телни елементи към
облеклото на пеше-
ходците; използване
на пешеходните под-
лези, надлези и пеше-
ходни пътеки за бе-
зопасно пресичане.

През втория етап
от акцията, на те-
риторията на облас-
тта са съставени
121 акта и 1416 фи-
ша. От тях за тех-
ническа неизправ-
ност на автомоби-
лите са 4 акта и 31
фиша. Останалите
нарушения са основ-
но за превишена ско-
рост, неспазване на
дистанция и непра-
вилни  маневри на
пътното платно.

Засиленият кон-
трол продължава.
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