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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

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

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
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♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.76 лв.
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Св. преп.
Наум Охридски

Олимпиада или
лумпениада

Въпросът да протестираш или да не
протестираш е като хамлетовското
:"Да бъдеш или да не бъдеш?" Протести-
те срещу безводието в квартал Изток
станаха хроническа язва на демокрация-
та. Правото на протест доби размери-
те на епидемия. Не е важно за какво,
важното е да блокираш магистралата.

С такава желязно-дървена логика ня-
колко десетки дървени философи нала-
гат своя железен стандарт на хиляди
българи. И се гневят, че народът не ги
носи на ръце и паметници не им издига.
В собствените си очи те изглеждат ве-
ликани на гражданското общество, спа-
сители в ръжта, народен съд. За тях
всеки е длъжен да се включи в протести-
те им, даже когато бутафорията е ви-
дима и за децата.

И като накажем виновните, водата ще
потече от карстовите извори на Вито-
ша, та чак ще ни залее. За тях е важен
олимпийският принцип, че по-важното е
да участваш, а лумпенизрането на де-
мократичното право на протест е не-
нужна дребнавост, присъща на злобни
анализатори и изтормозени пътуващи.
В собствената си лумпенска олимпиада
те се изживяват като шампиони, а ос-
виркванията на публиката приемат за
аплодисменти.

СЪПЕРНИК
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно
с дъжд

На заседанието на Кризисния щаб присъства министърът на икономиката Емил Караниколов
Любомира ПЕЛОВА

В събота в Перник
официално бе обявено
бедствено положе-
ние.Това стана с реше-
ние на Кризисния щаб, в
работата на който уча-
ства и министърът на
икономиката Емил Кара-
николов. Той ще поеме
координацията на всич-
ки мерки, в т.ч. и строи-
телни, ремонтни и мен-
тажни дейности, по
които вече реално се ра-
боти, за да се увеличи
притокът на вода към
язовир "Студена". В мо-
мента той е 40-50 лит-
ра в секунда, а отто-
кът е 270-300 литра.

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

Бедственото положе-
ние е обявено за седми-
ца, но ако се наложи, по
преценка на Кризисния
щаб, който ще работи
непрекъснато, то ще
бъде удължено, съобщи
кметът на общината
Станислав Станими-
ров. След въвеждането
на режимното водос-
набдяване разходът на
вода е намалял, но при
липсата на достатъч-
но валежи опасността
да бъде достигнат
мъртвият обем преди
пролетното снегото-
пене, е реална.

Борисов: Кризата в Перник е плод
на некадърно управление на ВиК

Любомира ПЕЛОВА
"Ситуацията в Перник е неприятна. Дотам се

стигна от некадърното управление на ВиК сектора.
Всеки ден се работи там. Трябва да разделим пи-
тейната от промишлената вода. Работниците няма
да празнуват. Предупредил съм ги. Ще си получат
допълнителни възнаграждения, но трябва да оси-
гурим вода на Перник." Това заяви премиерът
Бойко Борисов в национални ефир. Само добав-
яме, че ситуацията не е неприятна. Тя е трагична.
И вероятно именно по тази причина министър-
председателят, който уж щеше да дойде вчера в
Перник, е отложил посещението си тук.

“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

Стартира благотворителна инициатива
Силвия ГРИГОРОВА

Под патронажа на
кмета на община Пер-
ник Станислав Влади-
миров, съвместно  с
Фондация "Богданова
и Данаилова" започват
редица инициативи за

ВЕСЕЛА КОЛЕДАВЕСЕЛА КОЛЕДАВЕСЕЛА КОЛЕДАВЕСЕЛА КОЛЕДАВЕСЕЛА КОЛЕДА

И ЩАСТЛИВАИ ЩАСТЛИВАИ ЩАСТЛИВАИ ЩАСТЛИВАИ ЩАСТЛИВА

НОВА ГОДИНА!НОВА ГОДИНА!НОВА ГОДИНА!НОВА ГОДИНА!НОВА ГОДИНА!

Следващият брой на “Съперник“ ще излезе на 03.01.2020 г.

подпомагане на нуж-
даещи се жители на об-
щината. Официалния-
т старт на кампания-
та беще даден в худо-
жествена галерия "Лю-
бен Гайдаров" в Дворе-
ца на културата.

Водещите на благот-
ворителната инициа-
тива Катрин Богдано-
ва и Венеция Данаилова
поясниха, че кампании-
те ще текат през це-
лия мандат на кмета
на община Перник-
Станислав Владими-
ров, под чийто патро-
наж се организира кам-
панията. Като начало
ще бъдат подпомогна-
ти онкоболни деца в
община Перник.

Очакванията ни бяха
подобна благородна
инициатива да сплоти
представителите на

различните полити-
чески сили в името на
живота. За съжаление,
останахме разочарова-
ни.  На старта на бла-
городната инициати-
ва липсваха представи-
тели на управляващи-
те политически сили,
представени в община
Перник. Очевидно те
не успяха да преодо-
леят политическите
си пристрастия, въп-
реки благородната кау-
за и предпочетоха да
присъстват на далеч
по-приятно събитие,
организирано същата На страница 2

На страница 2

вечер от формация
"Майсторите на тан-
ца".

На срещата присъс-
тваха кметът на об-
щина Перник Станис-
лав Владимиров, народ-
ният представител
от "БСП за България"
Любомир Бонев, замес-
тник-кметът на Об-
щина Перник Стефан
Кръстев, представи-
тели на общинската
администрация, на кул-
турни институции,
журналисти.
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Протест и в Перник,
искат министерски оставки

Любомира ПЕЛОВА
Гневни жители на Перник излязоха на

протест заради водната криза в града. В
петък вечерта те заплашваха да затворят
един от пътните възли, който свързва ма-
гистрала "Струма" и магистрала "Люлин",
което щеше да предизвика транспортен
хаос. Намесата на полиция и жандармерия
не позволи да се стигне до него.

В събота обаче се стигна и до сблъсъци
между органи на реда и протестиращи.

Основните искания протестиращи-
те,скандиращи че искат вода, бяха свърза-
ни с оставките министъра на регионалното
развитие и благоустройството Петя Авра-
мова и на министъра на околната среда и
водите Нено Димов.

Според перничани те носят главна вина,
в резултат на неадекватното им управлен-
ско поведение язовир "Студена" е празен,
а от вчера в града бе обявено и бедствено
положение.

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

връзка с чл.41 ал.3 т.4 от Наредба
№ 4 от 14 септември 2004 г. , как-
то и писмо изх.№2398/19.12.2019
г. на Управителя на "В И К" ООД-
Перник, се въвежда временно
режимно водоподаване, считано
от 20.12.2019 г. към потребители-
те в следните населени места:

1. ЦЕНТРАЛНА ЧАСТ НА ГР. ПЕР-
НИК, КВ. "ТЕВА", КВ. "МОШИНО",
КВ. "ИЗТОК", С.БУЧИНО, С. ЛЮ-
ЛИН, С. ДИВОТИНО, С. МЕЩИЦА,
С. ВИТАНОВЦИ

- Водоподаване: от 14:00ч. до
22:00ч.;

- Преустановяване на водоподава-
нето: от 22:00ч. до 14:00ч.;

2. С. КЛАДНИЦА, ДЕЛТА ХИЛ, С.
ДОЛНО ДРАГИЧЕВО, С. ГОРНО
ДРАГИЧЕВО, С. РУДАРЦИ

- Водоподаване: от 06:00ч. до
21:00ч.;

- Преустановяване на водоподава-
нето: от 21:00ч. до 06:00ч.;

3. КВ. "ЦЪРКВА" - Ниска част:
- Водоподаване: от 19:00ч. до

08:00ч.;
- Преустановяване на водоподава-

нето: от 08:00ч. до 19:00ч.;
4. КВ. "ЦЪРКВА" - Висока част:
- Водоподаване: от 09:00ч. до 19:00ч.;
- Преустановяване на водоподаване-

то: от 19:00ч. до 09:00ч.;
5. ПРОФИЛАКТОРИУМА, КВ. "РА-

ЛИЦА", КВ. "МОГИЛИЧЕ", КВ.
"КАЛКАС", МАХАЛА "ШЕВЪРЛЯК"

- Водоподаване: от 15:00ч. до 23:00ч.;
- Преустановяване на водоподаване-

то: от 23:00ч. до 15:00ч.;
6. КВ. "КАЛО" С.РУДАРЦИ
- Водоподаване: от 08:00ч. до 20:00ч.;
- Преустановяване на водоподаване-

то: от 20:00ч. до 08:00ч.;
7. ГР. БАТАНОВЦИ, КВ. " БЕЛА

ВОДА"-БЛОКОВЕТЕ, С. БОГДАНОВ
ДОЛ, С. ЧЕРНА ГОРА, С. ЯРДЖИ-
ЛОВЦИ, С. ЛЕСКОВЕЦ

- Водоподаване: от 14:00ч. до 22:00ч.;
- Преустановяване на водоподаване-

то: от 22:00ч. до 14:00ч.;
КМЕТ:
СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ

Ïåðíèê âå÷å å â áåäñòâåíî ïîëîæåíèå
На заседанието на Кризисния щаб присъства министърът на икономиката Емил Караниколов

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

При необходимост
режимът може още да
се затегне, за да бъде
избегнат именно то-
зи момент, поясни
Владимиров. Основно-
то сега е да се на-
мерят начини прито-
кът да бъде сериозно
увеличен.

Владимиров каза
още, че държавата ве-
че се намесва пряко в
работата по увелича-
ване на потока вода
към язовир "Студе-
на". "Министърът на
икономиката заедно с
държавната компания
"Монтажи" ще започ-
нат с директно възла-
гане дейностите, кои-
то бяха набелязани
през последните дни.

Те са свързани със
сондиране в т.нар.
карстов басейн над
язовира, изграждане
на съоръжение, което
да хване водата преди
"губилищата" и тя да
бъде насочена към
язовира. Има и рабо-
тен план на инж. Ата-
нас Русев, който поз-
нава всички подземни
води във Витоша. Не-
говият план е сравни-
телно евтин и държа-
вата ще отпусне пари
за реализирането му.
Надяваме се всички
тези мерки да дове-
дат до това в язовир
"Студена" да се вли-
ват по-големи коли-
чества вода", добави
градоначалникът.

"Перничани трябва
да си дадат сметка,

че изминалият месец
не е бил месец само на
срещи и приказки.
Свършен е изключи-
телно голям обем ра-
бота. Има вече гото-
ви проекти. Строи-
телната техника и
нужната работна ръ-
ка на държавната ком-
пания "Монтажи" ве-
че е на терен в района
на "Студена" и дей-
ства, заедно със се-
риозен екип от учени
и експерти. Провер-
ява се дали цялата во-
да от различните из-
точници влиза в язо-
вирната чаша или
част от нея се губи в
земните недра", уто-
чни министър Карани-
колов. Той допълни, че
екипите вече проуч-
ват басейни във Ви-

тоша, откъдето мо-
же чрез помпи да се
черпи вода. Има още
няколко потока, кои-
то не се вливат в
"Студена" и в момен-
та се проучва въз-
можно ли е те да бъ-
дат насочени към язо-
вирната чаша. Про-
верява се и дали на
места не се е появил
т.н. ефект на гъбата,
по силата на който
водата попива в нано-
сите, вместо да тече
към водоема. Ако се
наложи, те ще бъдат
почистени. Провер-
яват се всички крано-
ве и ако някъде още
има течове, те се от-
страняват, ще затво-
рим всички прагове,
за да не се губи и кап-
ка от скъпоценната
течност. Вероятно
ще бъдат използвани
и някои от идеите на
инж. Атанас Русев.
Всички дейности оба-
че ще бъдат съобра-
зени с екологичните
изисквания, така че
да не бъдат нанесени
щети на екосистема-
та, поясни още минис-
тър Караниколов.

"Държавата подава
ръка на перничани, ще
работим така, че ефе-
ктът да мерките да
бъде усетен в макси-
мално краткосрочен
план. Не говорим за
пари. Всичко е в име-
то на Перник. "Мон-

тажи" е печелившо
държавно предприя-
тие, пари от община-
та няма да се дават",
поясни Караниколов.

Председателят на
ОбС Димитър Колев
уточни, че на този
етап Перник няма да
черпи от водата на
столицата, защото
тръбата, която има
необходимият диаме-
тър е на Горнобански
път и подобна връзка
би била много скъпа и
изсква време. По-бър-
зият начин е да се се
изгради аварийна
връзка от село Чуй-
петлово през Босне
към язовир "Студе-
на". До 3-4 дни ще бъ-
де ремонтиран и пот-
рошеният праг на Вла-
дайския канал, заради
което в момента во-
дата вместо във во-
доема се влива във
Владайска река.

По- късно в събот-
ния ден кметът на об-
щината Станислав
Владимиров, минис-
тър Караниколов, об-
ластният управител
Емил Костадинов и
председателят на об-
щинския съвет Дими-
тър Колев отидоха на
мястото, където
държавната фирма
ще започне строи-
телството на съоръ-
жението, което ще
отвежда водата над
"губилищата".

Започна изграждането
на временно аварийно

съоръжение към язовира
Любомира ПЕЛОВА

Областният управител инж. Емил Кос-
тадинов, кметът на Община Перник Ста-
нислав Владимиров и представители на
Държавна консолидационна компания в
петък обсъдиха дейностите по изгражда-
нето на временно аварийно съоръжение
по трасето с. Чуйпетлово - с. Боснек - яз.
"Студена", стартирало още на следва-
щия ден.

Експертите направиха оглед на специ-
фиката на терена, находящ се преди
между селата Чуйпетлово и Боснек, къ-
дето е вододайната зона на река Струма
и откъдето започна същинския работен
процес.

В момента на мястото има количество
от около 130-140 литра в секунда от цен-
ния воден ресурс, но в определен район
той се губи и потъва в карстови пещери.

Припомняме, че за справянето с вод-
ната криза в Перник бяха отпуснати
средства от правителството.

За текущият временен водопровод са
поръчани част от тръбите за 1 км. и необ-
ходимите материали по полагането им.

Осигурена е и налична проходима тех-
ника за планираните дейности.

По време на обиколката беше извър-
шен оглед и на каптаж "Врелото", съоб-
щиха от пресцентъра на областната ад-
министрация.

Стартира благотворителна инициатива
Станислав Владими-

ров благодари за гла-
суваното му дове-
рие."Няма по-ценно не-
що от човешкия жи-
вот. Ще положа уси-
лия и ще съдействам
с каквото мога да под-
помогнем нашите съг-
раждани, които се
борят с най-тежката
диагноза- рак", заяви
Владимиров.

Пред присъстващи-
те на първата среща,
организирана в рамки-
те на тази
благотво-
р и т е л н а
инициати-
ва, лекция
изнесе до-
цент Миле-
на Георгие-
ва. Тя е спе-
циалист по
м о л е к у л я -
рна биоло-
гия в БАН и
м а г и с т ъ р
по клетъч-
на биоло-
гия и ем-
бриология.
Автор е

над 100 научни и по-
пулярни статии в
сферата на молекуля-
рната биология, гене-
тика и епигенетика.
Като биолог и специа-
лист по епигенетика
Милена вярва в сен-
тенцията "Здрав дух
в здраво тяло" на
Ювенал. Това е и ней-
ната житейска фило-
софия. Науката доказ-
ва, че факторите на
средата повлияват
нашите гени. Това да-
ва шанс ние сами да
контролираме гене-

тиката си и да моду-
лираме нейните из-
яви.

Инициативата ве-
че има и банкова
сметка във Fibank, по
която могат да бъ-
дат набирани средс-
тва от различни бла-
готворителни ини-
циативи.  Работи се
и по създаването на
DMS  номер, както и
електронна плат-
форма.

Банковата сметка е:
I B A N :

BG61FINV91501017392937

от страница 1

от страница 1
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Това заяви зам.кметът при обсъждането на промените в Закона за регионалното развитие

Любомира ПЕЛОВА
Нови язовири, ко-

нектори и помпени
станции между съ-
ществуващите, как-
то и интегриран ре-
гионален подход при
управлението на вод-

ните ресурси поиска
заместник-кметът
на Община Перник
Стефан Кръстев при
обсъждането на
предстоящите изме-
нения в Закона за ре-
гионалното разви-

тие, свързани с
намаляване на
дисбалансите в
развитието на
регионите. Фор-
матите Региона-
лен съвет за раз-
витие и Региона-
лен координацио-
нен комитет на
Югозападен ре-
гион заседаваха
съвместно през
тази седмица и
включваха замес-
тник-министри и
висши ръководи-
тели от почти
всички минис-
терства, облас-
тните управите-
ли от Югозапада,
кметове на общи-

ни, експерти и дирек-
тори на териториал-
ни дирекции, служби
и държавни пред-
приятия.

Пред тях Кръстев
заяви: „Перник е град
със славно минало,

европейско бъдеще,
и за жалост – афри-
канско настояще. В
21 век в европейска
България един облас-
тен град е изправен
пред хуманитарна
криза и бедствено
положение. Трябват
ни смели държавни-
чески решения във
водния сектор на ре-
гионално и национал-
но ниво. Не е по сили-
те на никоя българ-
ска община сама да се
справи с бедствие
от такъв порядък.
Нека в стратегичес-
кото планиране и ре-
гионалните схеми за
пространствено раз-
витие , както и в сек-
торните стратегии
в областта на вод-
ния сектор да залег-
нат конектори меж-
ду съществуващите
хидро съоръжения в
различните области
и региони, както и

Безплатен интернет в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Една приятна изненада за перничани в на-
вечерието на коледните и новогодишните
празници поднесе общинската управа. Жите-
ли и гости на града ще могат да ползват без-
платен интернет в 12 възлови точки на облас-
тния град и в Кладница. Придобивката е мно-
го важна и с оглед наближаващия междуна-
роден фестивал „Сурва” 2020.

Ето ги и днадесетте точки:
1.Площад „Св. Иван Рилски“ – на входа на

областна администрация
2.Парково пространство при Централна ЖП

гара Перник
3.Прилежаща паркова зона пред сградата

на „Дворец на културата“
4.Централен градски парк – при лятната

сцена
5.Района около ГПЧЕ „С. Радев“ – кв. „Из-

ток“
6.Централна част на с. Кладница – пред

кметството
7.Сградата на ОК - Дворец на културата – 

фоайе
 8.Сградата на Общински младежки дом -

Перник – фоайе
9.Сградата на Общински младежки дом –

кв. „Мошино“ – фоайе
10.Сградата на МБАЛ „Рахила Ангелова“ –

фоайе
11. Сградата на старата зъболечебница, на-

ходяща се на ул. „Брезник“ и ул. „Св.Св. Ки-
рил и Методий“ - фоайе

12. Сградата на ЦПЛР – ОДК Перник – фоа-
йе

Всички жители и гости на града вече могат
да се възползват от безплатната услуга. В
следващите дни Община Перник ще монтира
и информационни табели на всяка от точките.

Освобождават училищата от такса смет
Любомира ПЕЛОВА

На последното си за
годината заседание
пернишките минипар-
ламентаристи взеха ре-
шение училищата на
територията на общи-
ната да бъдат освобо-
дени от такса битови
отпадъци.

„През 2018 години
план сметката на об-
щина Перник беше из-
пълнена, в частта на
събраните данъци, в
т.ч. ТБО, достигна
100%. Тази година план
сметката отново ще
бъде изпълнена. Същес-

твува една несправед-
ливост между държав-
ните и общинските
училища на терито-
рията на община Пер-
ник – общинските учи-
лища получават субси-
дия от Общината, за
да платят такса бито-
ви отпадъци, а дър-
жавните училища се
разплащат от собс-
твения бюджет.

Това формира разде-
ление между училища-
та на наши – общински
и чужди – държавни.
Във всяко едно от тях
учат децата на Перни-

Денислав Захариев  - делегат
на ОбС в НСОРБ
Любомира ПЕЛОВА

На своето редовно заседание пернишкият
Общински съвет определи Денислав Захариев
за делегат в Общото събрание на Национално-
то сдружение на общините в Република Бълга-
рия, като представителя на Общински съвет-
Перник.

Съгласно чл. 9, ал. 3 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация
(ЗМСМА) Националното сдружение на общи-
ните в Република България (НСОРБ) пред-
ставлява и защитава интересите на своите
членове – общините пред държавните органи,
разработва предложения за промяна и усъ-
вършенстване на правната уредба на местното
самоуправление, подготвя становища и пред-
ложения по проектобюджета на страната, в
частта му за общините, осъществява контакти
и взаимодействия със сродни организации от
други страни, членува в международни сдру-
жения, осъществява и други функции, опреде-
лени със закон и с устава му. Чрез дейността
си, НСОРБ съдейства за разширяване право-
мощията на общините, работи за предоставяне
на повече права по управлението на общин-
ските дейности и финанси.

Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото
събрание. То приема, изменя и допълва устава
на Сдружението; избира и освобождава чле-
новете на Управителния и Контролния съвет;
приема програмата за дейността на Сдруже-
нието; приема годишния бюджет на Сдруже-
нието и отчета за неговото изпълнение; взема
и други решения, съгласно правомощията му,
посочени в устава. Общото събрание се състои
от делегатите на общините-членове на Сдру-
жението. Общото събрание на НСОРБ заседа-
ва най-малко веднъж годишно. Съгласно чл.
12, ал. 2 от Устава на НСОРБ, в него всяка об-
щина е представена от двама делегати – кме-
та на общината и представител на общинския
съвет. В неговите заседания общината има
право на два гласа, упражнявани самостоя-
телно от двамата делегати. Общината се счита
за представена в случай, че в заседанието на
Общото събрание участва поне един от нейни-
те делегати. Така представителите на Перник в
Сдружението са кметът на общината Станис-
лав Владимиров и делегатът на ОбС Денислав
Захариев.

к“, посочи председа-
телят на групата съ-
ветници от ГЕРБ Денис-
лав Захариев. Зам.-пред-
седателят на Общин-
ския съвет Милена Ми-
ланова също заяви, че
децата не бива да бъ-
дат делени на такива,
които учат в общински
или държавни училища.

Гласувана бе и пром-
яната в инвестицион-
ната програма на общи-
на Перник, касаеща про-
веждане на мерки за
енергиийна ефектив-
ност в ДГ „Калина Ма-
лина“.

ускорено изграждане
на нови язовири, ре-
зервоари и помпени
станции. Ако това не
се случи,  Перник
днес ще е България
утре. Климатичните
промени и неустой-
чивото управление
на земите и природ-
ните ресурси ще нап-
равят засушавания-
та в Европа все по-
чести и продължи-
телни. Това са прог-
нози, потвърдени от
множество автори-
тетни научни изслед-
вания, включително
и на Европейската ко-
мисия. Трябват ни
дългосрочни страте-
гически решения. От-
каз от решителни
действия на регио-
нално и национално
ниво днес със сигур-
ност ще ни среща с
все повече хумани-
тарни кризи и бедс-
твия утре.”

Териториалните структури
отчетоха работата си
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител инж. Емил Кос-
тадинов проведе го-
дишна среща с дирек-
торите на терито-
риалните структури
от област Перник. На
нея те представиха
отчет за дейността
си и акцентираха вър-
ху постигнатите ре-
зултати през 2019 г.

Ведомствата от
сферата на общес-
твения ред, тран-
спорта, образование-
то, екологията, со-
циалните дейности и
др., анализираха мате-
риалната си база, ре-
сурсното и кадрово-
то обезпечаване на
службите си, подго-

товката за зимния се-
зон, както и пробле-
мите, които могат да
се решат със съдей-
ствието на областна-
та управа. 

Инж. Костадинов
постави водната кри-
за в Общината като
основен приоритет
на този етап и заяви,
че всички институ-
ции заедно трябва да
си взаимодействат
за разрешаването му.
Той помоли за съдей-
ствие и по предос-
тавянето на техника
в хода на аварийния
период.

На този етап всич-
ки училища, детски
градини са обезпече-
ни с хидрофори. Биз-

несът също е пред-
приел действия по
осигуряването на
собствени решения и
алтернативи заради
липсата на вода. 

На срещата стана
ясно, че в МБАЛ “Рахи-
ла Ангелова” е отре-
монтиран собствен
резервоар, който за
момента ще обезпечи
болничното заведе-
ние при така въведе-
ния воден режим.

Областният упра-
вител заяви, че
трябва да се търси
решение на проблеми-
те, които стоят все-
ки ден пред хората,
както и да не се изпус-
кат проблемите в пер-
спектива.

Какво търси Бюрото по труда
Силвия ГРИГОРОВА

Втора по ред седмица  предлаганите от
Бюрото по труда свободни работни места
на трудовия пазар в Перник намаляват.
През изминалата седмица те се редуцира-
ха, макар и само с 3 и станаха 149. Намал-
яха и предлаганите свободни места за
безработните висшисти , макар и само с 1
и те станаха 5.

През  седмицата бяха актуални офертите
за работа на 20 шивачки за Перник , 20 ра-
ботници в строителството за Перник, . 5 до-
машни помощници за Земен и 6 лични аси-
стенти също за Земен. Миналата седмица
се появи предложение за работа на 15  ма-
шинни оператори в производството и 15
работници спомагателни шивашки дейнос-
ти.

Освен тях, Бюрото по труда предлага ра-
бота на: 7 шлосери, 1 шофьор на товарен
автомобил/самосвал/, 3 машинисти на ед-
нокофов багер, 4 машинни оператори ТТМ-
ГТЛ,1 сервитьор, 1 готвач, 2 мениджър еки-
п, 5 сортировачи, 5 оператори поставяне на
крепежни елементи, 5 оператори ЦПУ шан-
цов център,  5 оператори на абкант преса, 5
монтажници на линия за прахово боядис-
ване, 4 обслужващ магазин, 1 техник-мон-
тьор двигатели с вътрешно горене, 1 ене-
ргетик-ел.техник, 1 кинезитерапев, 2 про-
давач-консултанти,  1 операторн ца ЦПУ
машина, 2 софтуерни разработчици, 1 опе-
ратор производство, 5 кредитни консултан-
ти, 3 кредитен специалист, 2 помощник-
готвачи, 1 психолог на 4 часа, 1 възпита-
тел, 1 учител- лектор по география и иконо-
мика.

Анализът  на предлаганите от Бюрото по
труда в Перник през изминалата  седмица
свободни работни места показва, че сред
най- търсените кадри са: шивачки, работ-
ници спомагателни шивашки дейности,
работници в строителството,  лични аси-
стенти, шлосери, оператори в производс-
твото и други. На трудовия  пазар в регио-
на през изминалата седмица преобладава
търсенето на кадри за производството, а
след това за обслужващите дейности.

И тази седмица се запазва тенденцията
хората със средно и по-ниско образование
да имат по-големи шансове да си намерят
работа. На тях Бюрото по труда предлага
144 свободни места и 5 за безработни вис-
шисти.
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Ïîâå÷å ïîëèöèÿ â Ïåðíèê ïðåç ïðàçíè÷íèòå äíè
От Областната дирекция на МВР припомнят какво не бива да забравяме, за да са спокойни те

Любомира ПЕЛОВА
Осигурено е заси-

лено присъствие на
местата за масово
събиране на хора

Във връзка с пред-
стоящите Коледни и
Новогодишни праз-
ници, от страна на
ОДМВР - Перник са
предприети необхо-
димите действия, за
осигуряване на до-
бър обществен ред и
сигурност на граж-
даните.  Изготвени
са графици за допъл-
нителни дежурства,
предприети са про-
верки на всички мес-
та, където ще се
празнува и се про-
веждат срещи, за
уточняване на взаи-
модействието с
представителите на
контролните орга-
ни, общините и упра-
вителите на заведе-
ния и тържища. Ще
бъде осигурено заси-
лено полицейско при-
съствие, за гаранти-
ране безпроблемно-
то протичане на
увеселителните ме-
роприятия. 

Проведени са сре-
щи с ръководители-
те на банки и небан-
кови институции,
търговски вериги и
дружества, като им
е заострено внима-
нието за стриктно
спазване на закона
при осъществяване
на инкасова дейност.
Разяснени са им рис-
ковете от престъп-
ни посегателства и
повишена бдител-
ност.

Осъществен е кон-
такт с частните ох-
ранителни фирми и
са обсъдени мероп-
риятия, за подобр-
яване на бдителнос-
тта и своевременен
обмен на информа-
ция.

В периода 20 декем-
ври – 01 януари ще
бъдат извършвани

Да използваме разумно
електроенергията по празниците

Силвия ГРИГОРОВА
„ЧЕЗ Електро България“ АД препо-

ръчва на клиентите да използват разум-
но и отговорно електроенергията през
настъпващите коледни и новогодишни
празнични и почивни дни. Статистиката
сочи, че подготовката за празничните
дни значително повишава потребление-
то на ток. Използването на повече и за
по-дълго време електрически уреди за
приготвяне и съхранение на храна, ото-
пление през студените дни, осветление
и украса, характерни за периода, ще се
отрази и върху размера на месечните
фактури.

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

Малки и съвсем лесни за изпълнение
промени в ежедневните навици могат
значително да намалят разхода на ене-
ргия при приготвяна на храна. Ако при
готвене се използва остатъчната топли-
на на фурната и тя се изключва 10 мин.
преди края на времето за печене, може
да се спести до 18% от сумата, която се
заплаща за електроенергията за нейна-
та работа. Близо 20% икономия на еле-
ктроенергия ще осигури готвенето с ка-
пак и използването на тенджера под
налягане, както и намаляването на фур-
ната с 20оС, когато се приготвя ястие в
керамични или стъклени съдове. Те за-
държат по-добре топлината, затова при
готвенето с тях е нужна по-малко ене-
ргия. Върху котлоните на готварската
електрическа печка е препоръчително
да се поставят съдове с размер, съот-
ветстващ на размера на котлона, с де-
бело и равно дъно – неравност от 1 мм
на дъното води до преразход на 15%
електроенергия.

Изключването на електрическите
уреди от контакта, когато не се изпол-
зват, може да намали сметката за еле-
ктричество с до 5%, както и да предот-
врати евентуалните повреди по тях при
по-дълго отсъствие от дома. Тези с по-
нисък клас на ефективност консумират
годишно около 150 квтч електроенерги-
я по време на постоянната готовност за
работа. Избирайте енергийно спестява-
щи уреди с висок клас на ефективност.
Използването им може да намали зна-
чително сметките за ток. Интересни
факти и други практични съвети за пес-
тене на енергия в дома са публикувани
на корпоративния уебсайт www.cez.bg, в
раздел „За клиента“, секция „Енергий-
на ефективност“ и във фейсбук-профи-
ла на „ЧЕЗ Електро България“ АД на
@cezelectrobg.

ежедневни проверки
на търговски обе-
кти, питейни и уве-
селителни заведе-
ния, складови бази,
борси, тържища, па-
зари и базари съв-
местно с представи-
тели на РЗИ, НАП,
Агенцията по безо-
пасност на храните
и РДПБЗН. Особено
внимание ще бъде
обръщано на прес-
тъпления и наруше-
ния, свързани със
съхранение и раз-
пространение на ак-
цизни стоки без бан-
дерол, тютюневи из-
делия, контрол на ка-
чествто на храните
и напитките и спаз-
ване на противопо-
жарните правила и
норми. Пътуването
с личния автомобил
трябва да бъде
грижливо подготве-
но. Преди тръгване,
водачът следва да се
увери, че колата е в
изправност и напъл-
но оборудвана за пъ-
туване в зимни усло-
вия.  Увеличеният
трафик в дните от
Коледа до Нова годи-
на, изискват спокой-
ствие, разумно пове-
дение  и опит зад во-
лана. Този сезон, ха-
рактерен с мъгли,
мокри, заснежени и
заледени настилки
не е подходящо вре-
ме за високи скорос-
ти, рисковани изпре-
варвания или за усъ-
вършенстване  уме-
нията на неопитни
водачи.  Шофьорите
не бива да сядат зад
волана,  ако въздей-
ствието на поетия
алкохол не е отмина-
ло – контролът на
пътна полиция в то-
ва отношение ще бъ-
де строг и безком-
промисен. Ще бъдат 
провеждани специа-
лизирани полицейски
операции през всич-
ки празнични и по-

чивни дни.
В дните с очаквана

най-висока интен-
зивност на движе-
нието ОДМВР – Пер-
ник, съвместно със
стопаните на пътя,
ще осигурят с вре-
менна сигнализация
за ползване на 2 лен-
ти в по-натоварена-
та посока на между-
народния път Е-79 /
София – Кулата/.

По празниците, на
територията на це-
лия регион и особено
в участъците на
главните и първок-
ласни пътища ще бъ-
де осигурено засиле-
но полицейско при-
съствие, за регули-
ране и облекчаване
на движението.

Много хора по
празниците тръг-
ват да пътуват. За
да няма неприятни
изненади при завръ-
щането,  е добре да
се вземат мерки за
предпазване на жили-
щето и ценните ве-
щи.

На първо място
отново е дискрет-
ността - не бива
много хората да
знаят, че семейство-
то ще отсъства от
дома. Децата също
трябва да бъдат
предупредени да не
разказват за пред-
стоящото пътува-
не. При отсъствие
за  няколко дни всич-
ки врати и прозорци 
трябва да бъдат
грижливо  затворе-
ни.  Добре е доверени
съседи или роднини
да наглеждат жили-
щето.  В никакъв слу-
чай не  бива да се ос-
тавят в дома големи
суми пари, бижута и
злато. Ако жилище-
то ще е празно само
за една нощ,  освет-
лението може да бъ-
де оставено включе-
но. Тъмните прозор-
ци са най-достъп-

Повече дежурните екипи на ЧЕЗ
Силвия ГРИГОРОВА

С цел да осигури спокойствието и
комфорта на клиентите по време на
предстоящите коледни и новогодишни
празници „ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия“ АД ограничава планираните пре-
късвания на електрозахранването от
08.00 часа на 20 декември 2019 г. до
08.00 часа на 07 януари 2020 г.

На Коледа и Нова година за сигур-
ността на електрозахранването в За-
падна България ще се грижат 150 ава-
рийни екипа. В случай на извънредни
обстоятелства и тежки метеорологични
условия компанията може да мобили-
зира общо 400 екипа. На разположение
е модерна специализирана техника в
това число 300 проходими аварийни ав-
томобила, 125 броя специализирана
техника – кранове, багери и други, 12
броя АТВ машини с допълнителни вери-
ги за сняг, 12 моторни шейни, 50 авто-
вишки, 10 автокрана, 10 багера и уни-
кална високопроходима верижна ма-
шина. Създадена е организация при
необходимост да се наема специализи-
рана техника и от външни фирми.

ният ориентир за
апашите, че собс-
твениците не са
вкъщи. Непрекъсна-
тото писане във
фейсбук за това, къ-
де се намирате също
може да ви изиграе
лоша шега.

Празничните база-
ри на открито са
п р е д п о ч и т а н о
място за действие
на джебчиите.

Затова при пазару-
ване дръжте чанта-
та си затворена и
притисната плътно
до тялото. Не носе-
те портфейла си и
големи суми пари
във външните джо-
бове на дрехите си.
Винаги бъдете с по-
вишено внимание на
многолюдни места,
особено ако усети-
те, че някой безпри-
чинно се блъска във
вас.

По време на праз-
ниците се активизи-
рат измамниците!

Те използват умело
празничната еуфо-
рия, за да заблудят
жертвите си, че са
спечелили от несъ-
ществуващи томбо-
ли и лотарии. Така
добиват  личните
данни на хората и ис-
кат от тях да дадат
п р е д в а р и т е л н о
някаква сума пари
или опитват да „из-
точат“ банковите
им карти.

Не се поддавайте
на примамливи офе-
рти по телефона за
лесна печалба, на нео-
чаквана вест за ко-
лет от чужбина или
голямо наследство.

Не се доверявайте
без насрещна провер-
ка на телефонни оба-
ждания за изпаднали
в беда ваши роднини.
Един от популярни-
те сценарии е за бли-
зък на семейството,
който при катас-
трофа е ранил или

убил човек, и се нуж-
дае от пари за осво-
бождаване от аре-
ста. Друг хит при из-
мамите е, че вие сте
в опасност и някой
ще ви нападне и обе-
ре. Тази информация
се съобщава по теле-
фона, след което се
обаждат от името
на полицейски начал-
ник и искат събира-
не и даване на голяма
сума пари, която да
послужи при залав-
янето на нападате-
лите. Указанията са,
левовете да бъдат
сложени в торбичка
и хвърлени през те-
расата или оставени
до кофа за боклук.

Най-често жертви
стават възрастни
хора, затова по-мла-
дите трябва да ги
предупредят за съ-
ществуващата опа-
сност.

От полицията съ-
ветват по никакъв
повод да не се дават
пари на непознати
хора и при всяко съм-
нение да се търси
помощ от МВР.

Не подценявайте
противопожарните
изисквания.

Масовото изпол-
зване на бенгалски
огън, конфети, фо-
йерверки, свещички
и други подобни из-
делия по време на Ко-
ледните и Нового-
дишни празници  по-
вишава пожарната
опасност. Особено
рискова става
тяхната употреба в
близост до коледна-
та елха, която лесно
може да се запали и
да изгори. Бързо мо-
гат да се запалят и
различните видове
гирлянди и други ук-
раси. Подобни изде-
лия не бива да се ос-
тавят в ръцете на
деца, особено без ро-
дителски надзор.

Да не се оставят
на терасите лесноза-
палими и горими ма-
териали, тъй-като
могат да попаднат
хвърлени бегалски
свещи или бомбички,
който да ги запалят.

Грижливо да бъдат
изключени всички
електроуреди преди
пътуване, защото
при бързината чес-
то това се забравя и
води до пожари и не-
желани последици.

Гражданите могат
да подават всякакви
сигнали за наруше-
ния, престъпления
или пътнотранспор-
тни произшествия
на тел 112. Органи-
те на реда ще реаги-
рат своевременно.



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
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

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

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

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

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

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

Втори етаж от нова къща,

кв.Могиличе, ЗП: 115 м2

42 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

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

80 000 лв.

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

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

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

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3

Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71



Най-добрата рецепта за здравословна Коледа
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Нека погледнем от другата
страна на монетата и престанем
да търсим нездравословните
страни на Коледа. Време е да
разберем тайната как Коледа мо-
же да се отрази положително на
здравето.

Коледа е най-добрият психоте-
рапевт. Коледните и новогодиш-
ните празници са това време от
годината, което се свързва с
най-много положителни емоции,
които неминуемо се отразяват
повече от благоприятно върху
здравето ви.

Ето и каква е най-добрата ре-
цепта за здравословна Коледа:

1-2 СЕДМИЦИ ОТПУСКА
Сливането на почивните дни

между Коледа и Нова година ви

дава прекрасната възможност
да си починете и да се заредите
с нови сили. И понеже няма ни-
що по-добро за психическото и
физическото ви здраве от актив-
ната почивка, се отдайте на пъ-
туване и екскурзии.

1 СПЕЦИАЛЕН ЧОВЕК
Никой не е казал, че пътешес-

твието ви трябв ада е свързано
с близки и приятели. Вземете
със себе си само най-близкия
човек, отидете някъде само два-
мата и избягайте от всичко и
всичко. Няма по-добра релакса-
ция от тази. Пък и така ще съжи-
вите връзката си, а любовта е
нещо, което няма как да не се
отрази положително на здраве-
то ви.

3 ЧАСА ШОПИНГ ТЕРАПИЯ
Ако за някои коледния шо-

пинг е свързан със стрес, за
други няма по-добра терапия от
няколко часа пазаруване с
приятелки. А за да има здравос-
ловен ефект, е важно да не оста-
вяте коледния шопинг за пос-
ледния момент.

10 ЧАСА СЪН
Сега ви се е паднало да се нас-

пите. Сънят е нещото, което лип-
сва на много хора, било заради
работа, училище или други анга-
жименти. А липсата на сън се-
риозно се отразява на здравето
ви. Така че се възползвайте от

Гладуването ни зарежда с енергия
Гладуването в продълже-

ние на 12-36 часа има поло-
жителен ефект върху човеш-
кото здраве, заяви Валери
Сергеев, доктор на медицин-
ските науки, експерт от Фе-
дералния център по наука за
храните в Русия „В. М. Горба-
тов“.

Според него, краткосроч-
ният отказ от храна помага
на тялото да усвои чужди
елементи, превръщайки ги в
глюкоза, която е необходима

за производството на енергия. Освен това, по време на гладува-
нето енергията идва от натрупаните мастни киселини: това помага
за намаляване на теглото, както и за намаляване на натоварването
върху сърдечно-съдовата система и опорно-двигателния апарат.

"Краткосрочното гладуване рестартира имунната система. Тя за-
почва активно да се бори с инфекции, гъбички и вируси. Затова
хората, които редовно практикуват краткотрайно въздържание от
храна, рядко се разболяват", казва лекарят.

Според него най-щадящата схема за краткосрочно гладуване е
от 12 до 12. Тоест последното хранене е в 19:00, а закуската в 07:00
на следващия ден. В същото време не се препоръчва да се отказ-
ва консумацията на вода.

почивните дни покрай Коледа и
ги инвестирайте в здравето си.
Или иначе казано, инвестирайте
ги в сън.

5 ЧАСА РЪКОДЕЛИЕ
Ако сте от сръчните и ръкоде-

лието ви доставя удоволствие,
Коледа е идеалното време от го-
дината да се отдадете на някол-
ко часа майсторене. Освен, че
ще ви подейства релаксиращо,
нищо чудно да се окажете с ду-
зина уникални подаръци, изра-
ботени лично от вас. А какво по-
хубаво от безплатни подаръци,
които ще зарадват близките ви
дори повече от купените такива.

Кога жената трябва да роди първото си дете?
Първото дете е най-добре да се роди преди 35-годишна възраст,

тъй като репродуктивната функция на жената е ограничена от въз-
растовия фактор, тоест колкото по-възрастна е жената, толкова
по-малък е шансът да забременее, каза репродуктологът, член-ко-
респондент на Руската академия на науките, доктор на медицин-
ските науки, професор Ксения Краснополска.

"Най-добре е жента да роди първото си дете под 35-годишна
авъзраст. След това вече се наблюдава намаляване на потенциала
за раждане на дете, така че е по-добре да се роди по-рано", каза
Краснополска пред РИА Новости.

Тя отбеляза, че в Русия, както в почти всички развити страни,
проблемът с безплодието нараства, което е свързано с промяна в
репродуктивното поведение.

„Ако една жена през 19-ти век многократно е забременявала,
раждала, кърмила, сега поради различни причини тя първо полу-
чава образование, прави кариера,
осигурява финансово положение и
едва след това мисли за деца“,
обясни Краснополска.

Тя потвърждава, че репродуктив-
ната функция е ограничена от въз-
растовия фактор, колкото по-въз-
растна е жената, толкова по-ниски
са шансовете й за бременност и по-
висок риска от различни заболява-
ния в случай на бременност.



празнували Коледа, се е забеляза-
ло активиране на определени час-
ти от кортекса и париеталния лоб,
които се свързват с духовността,
сетивата и разпознаването на емо-
ции. Това показва директната
връзка, която коледните празници
осъществяват с нашия мозък.

СТРЕС. Не всички хора смятат Ко-
леда за изцяло весело и празнич-
но време. За мнозина навигиране-
то през претъпкан магазин в търсе-
не на идеалния подарък или готве-
нето за цялата рода е стресово и
притеснително изживяване. Стре-
сът се отразява на тялото ни като го
кара автоматично да произвежда
адреналин и кортизол. От своя стра-
на кортизолът оказва влияние вър-
ху хипокампуса, влошавайки памет-
та и способността за извършване на
много задачи едновременно.

РАЗМЕНЯНЕ НА ПОДАРЪЦИ. Раз-

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение преустановява планираните

прекъсвания на територията на Пернишка област от
08:00 часа на 20 декември 2019 г. до 08:00 часа на 07
януари 2020 г.
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Намаление до 30% и повече
места за празниците от БДЖ
Над 28 000 допълнителни места за предстоящите Коледни и Ново-

годишни празници ще осигури „БДЖ-Пътнически превози”, съобща-
ват от дружеството. За тази цел ще бъдат увеличени с допълнителни
вагони съставите на някои влакове, които пътуват по основните нап-
равления в страната. От 20 декември до 6 януари включително, с уве-
личени състави ще пътуват някои влакове по следните маршрути:

София-Варна-София;
София-Бургас-София;
София-Пловдив-София;
София-Свиленград-София;
София-Горна Оряховица-София;
София-Русе-София;
София-Лом-София;
София-Видин-София;
София-Благоевград-София;
София-Петрич-София;
Пловдив-Варна-Пловдив.
От началото на седмицата в билетните каси е в ход и предвари-

телна продажба на билети за седящи места във всички бързи вла-
кове, които ще пътуват през празничния период. Обичайният срок
за предварителната продажба на билети за седящи места в билет-
ните каси е 5 дни, но националният железопътен превозвач има
практиката да удължава този срок, в случаите когато предстоят по-
дълги празнични периоди.

Клиентите могат да закупуват билети и онлайн, като системата поз-
волява 30 дневна предварителна продажба. Онлайн системата за
продажба на железопътни билети е достъпна на официалната ин-
тернет страница на БДЖ, както и на електронен адрес - https://
bileti.bdz.bg/. При закупуване на билети за отиване и връщане, мо-
гат да ползват от 10 % до 30 % намаление от редовната цена в зави-
симост от различните търговски оферти. При закупуване на двупо-
сочни билети е възможно намаление от 10 до 30 на сто.

Връщат данъка на хората с най-ниски доходи
Синдикати и работодатели искат да се възстановява данъкът на хо-

ра с ниски доходи в края на годината. Това каза президентът на КНСБ
Пламен Димитров. Предложението е залегнало в 40-те точки, които
бизнесът и работодателите предложиха на премиера Бойко Борисов.

Проектоспоразумението е от лятото, в края на юли и началото на ав-
густ то беше завършено между нас и работодателите, уточни Пламен
Димитров. "Някой ще каже, че от ГЕРБ са казали, че данъците няма да
се променят, но ние сме се разбрали с бизнеса, че това е едно от общите
предложения. Не е въвеждане на необлагаемия минимум, както исках-
ме, но по това предложение имаме съгласие с бизнеса, каза Димитров.

Тази мярка е обвързана и с начина на изплащане на болничните. В
споразумението се предлага те да се поемат изцяло от НОИ. Нацио-
налното тристранно споразумение е в четири области, като в много от
точките вече имаме почти на 100% съгласие с бизнеса, каза Димитров.

Изплащането на болничните е обвързано с останалите 40 точки,
свързани с бизнес средата, с 10 мерки в енергийния сектор, демог-
рафски мерки, мерки за връщане на българите от Украйна и Мол-
дова, за дигитална програма за обучение с общ размер около 1
милиард евро. Има и конкретни мерки с ДОО, цялостна реформа на
системата за социално подпомагане, посочи Пламен Димитров.

"Ние говорихме и за българската позиция по Зелената сделка,
през тези 12 месеца, които идват, България може да бъде загробе-
на окончателно и това не е благодарение на мен или на Борисов,
това е ситуацията, в която ни поставя тази Зелена сделка, и не само
България, а цяла Източна Европа", заяви Пламен Димитров.

На колко се пенсионират хората у нас
За 1/5 от пенсионерите възрастта за пенсия у нас е 66 години и 4

месеца.
Това показва анализ на НОИ за новоотпуснатите пенсии от дър-

жавното обществено осигуряване за първите девет месеца на го-
дината.

20,7 % от пенсионерите с новоотпуснати лични пенсии за осигу-
рителен стаж и възраст са принудени да чакат до тази възраст, за-
щото в прехода не са успели да натрупат достатъчно стаж, за да
отговорят на условията за пенсиониране.

При наличие на поне 15 изработени години тези хора могат да
излязат в пенсия на 66 години и 4 месеца -възрастта е еднаква за
мъже и жени и също като другите условия се увеличава всяка го-
дина до достигане на 67 г. през 2023 г.

Като се вземат предвид годините на сива икономика през прехо-
да, когато не малък процент българи работеха без договор, а 68%
от работещите дори и сега, които в бъдеще ще станат пенсионери,
са осигурявани на минималната заплата, картината с размера на
пенсиите допълнително се помрачава.

Кое налага изкуственото увеличение на възрастта за пенсии? От-
говорът на този въпрос даде финансовият експерт – Мика Зайко-
ва.

"Мизерия е, щом социалната пенсия е 132 лв., минималната – 219,
прагът на бедност -363, средната издръжка за човек – 614 лв.", каза тя.

Дават допълнително над 1,5 млн. лева
за безплатен транспорт на деца и ученици
Правителството отпусна допълнително по бюджетите на общините

1 555 971 лева за 2019 година за компенсиране на безплатния тран-
спорт на деца и ученици. Това съобщи пресслужбата на кабинета.

Средствата за превоз на децата и учениците са неотложен раз-
ход за образователната системата, за да се изпълни една от основ-
ните мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образо-
вание на всички деца и ученици, уточниха от МС.

Необходимите средства в размер на 1 555 971 лв. ще бъдат осигу-
рени от бюджета на Министерството на образованието и науката за
2019 година, се посочва в съобщението.

Министерският съвет одобри и трансфери в размер на 393 628 лв.
по бюджетите на общините за 2019 г. за допълнително финансира-
не на училища и детски градини. 380 100 лв. са за издръжка на па-
ралелки за придобиване на квалификация по защитени специал-
ности 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 допълнител-
но финансиране за новите защитени детски градини и защитени
училища, одобрени от МС през ноември т.г., допълниха от МС.

С предоставянето на допълнителните средства на първостепен-
ните разпоредители с бюджет ще се осигури необходимият финан-
сов ресурс за подготовката на кадри за специалности от професии
и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната
икономика в дългосрочен план.

Предоставянето на тези средства няма да доведе до въздействие вър-
ху държавния бюджет, тъй като те са предвидени по бюджета на Минис-
терството на образованието и науката за 2019 г., пише в съобщението.

Коледа е специално време от
годината, когато хората се сре-
щат с близки и роднини, разме-
нят си подаръци и хапват вкус-
на храна. Независимо от това
дали това ни носи почивка или
стрес, едно е сигурно – то има
отражение върху нашия мозък.
Това достига до нас чрез пет
основни коледни елемента.

ПРАЗНИЧНИЯТ ДУХ. Радостта от
празника може да повлияе на мо-
зъка по няколко начина, но най-
вече като стимулира производ-
ство на допамин и серотонин, кой-
то са пряко свързани с чувството
на щастие. Учени от Университета
в Копенхаген са провели проуч-
ване в търсене на „центъра“ на ко-
ледния дух в човешкия мозък.

На участниците са им били по-
казани картини с коледна темати-
ка, като при тези от тях, които са

Как Коледа се отразява на мозъка ни?
мяната на подаръци е вековна ко-
ледна традиция и няма нищо по-
хубаво от това да видите как близ-
ките ви се радват на вашите даро-
ве. Но защо даването ни кара да
се чувстваме толкова добре? Щед-
ростта се свързва с чувството за
възнаграждение в мозъка, което
също допринася за производство-
то на допамин и ендорфин. Според
учени химикалите, които тялото ни
произвежда, когато даваме пода-
ръци, могат да намалят стреса и да
увеличат желанието за повторение
на тези жестове.

СРЕЩИ СЪС СЕМЕЙСТВО И
ПРИЯТЕЛИ. Едно от основните ко-
ледни традиции е тази за събира-
нето със семейство и приятели за
Коледа. Осъществяването на
връзка с близките хора води до
производството на хормона окси-
тоцин в мозъка, който е наричан

още „хормонът на гушкането“.
Той отговаря за майчинския ин-
стинкт, доверието и социалните
връзки, обяснявайки чувството
на уют, което хората изпитват по
Коледа, когато са заобиколени
от доверени и обичани хора.

ПРЕКАЛЯВАНЕТО С ХРАНА И АЛ-
КОХОЛ. Прекаляването с някои от
любимите ни храни и напитки е
неизменна част от коледния праз-
ник. Преяждането обаче се отра-
зява не само на талията, а и на мо-
зъка. Това активира връзка меж-
ду хипоталамуса и имунната сис-
тема, което пък води до слаби въз-
паления, което обяснява защо се
чувстваме зле, след като преядем.
Това няма тежки последствия за
тялото след една вечер на преяж-
дане, но ако се случва системно
може да доведе до диабет от вто-
ри тип и сърдечни проблеми.
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Денят е благоприятен, за възстановяване на
отношения с човек, който някога ви е предал. Мо-
же би, вече нямате чувства към него? Тогава не
правете нищо. Финансовото ви положение не е
добро, но скоро ще се оправи. Особено ако намери-
те някой, който може да ви заеме голяма сума. Не

се отказвайте, от вечерна разходка из града.

Днес ще живеете според принципа "наши и чуж-
ди". Е, ако такава позиция, устройва всички, няма
от какво да се страхувате. Преди всичко, бъдете
честни със себе си. Възможно е преместване или
дребни ремонти у дома. Денят не е благоприятен
за купуване на домакински уреди на кредит. Ве-

черта се отпуснете и забравете поне за миг за проблемите.

Общувайте повече, опознавайте другите и бъ-
дете открити. Не се страхувайте, защото сте
на прав път. Само не се самозалъгвайте. В об-
ластта на финансите, е важно да не допуснете
грешка при сметките. Ако ясно планирате бюд-
жета за месец напред, през целият сезон ще жи-

веете комфортно. От командировки и пътуване, се откажете.

Ще се носите в потока от новини и срещи и до
вечерта, ще се почувствате ужасно уморени. Но,
за сметка на това, ще получите много нова ин-
формация и ще трябва да я анализирате внима-
телно. От пазаруване не трябва да се отказвате,
но не трябва да изкупувате всичко подред. За да

поддържате здравето си, се нуждаете от повече сън.

Днес може да сте подложени на рязка промяна
на настроението, което да засегне отношенията
с близките. По отношение на парите, проблеми не
се очакват. Имате точно толкова, отколкото се
нуждаете за сигурен живот. В любовта, опреде-
лено ще имате късмет, особено ако все още, не

сте обвързани. Има шанс, да се влюбите.

Трябва да покажете талантите си, но не пред
огледалото, а пред голяма аудитория. Ако не се
откажете от тази приятна мисия, скоро ще ста-
нете известни и ще намерите ново хоби. Между
другото, това освен удоволствие, също така ще
ви донесе добра печалба. Вечерта се отпусне-

тепоглезете се и се забавлявайте.

Нужно е да се отървете от мрачните мисли,
които само развалят настроението ви. Не сте
хипохондрици, за да си внушавате фалшиви болес-
ти. По-малко комуникирайте с тези, които имат
негативно влияние върху вас. Денят е благоприя-
тен за отказ от лошите навици - спрете да пуши-

те или преяждате вечерта.

Днес настроението ви, може да не е на ниво и
причината за това ще е човек, който ще ви разка-
же неприятни новини. По-точно това ще се отна-
ся за хора, в които искрено вярвате. Не вярвайте
на тези слухове и бъдете по-реалистични и стро-
ги към себе си. И спрете да се оплаквате от лип-

сата на пари, тъй като скоро ситуацията ще се помени.

Очаква ви един интересен ден, в който може да
се влюбите, да се забавлявате и дори да отидете
до края на земята в търсене на приключения. Ос-
новното нещо е, да не прекалявате с желанията,
в противен случай "златната рибка" ще се умори
и ще отплава. За да постигнете финансовите си

цели, помолете приятел за помощ.

Днес, ще сте много ядосани, докато се опитва-
те да доказвате своите истини на другите. По-
добре се разходете и отпуснете сред природата.
Споровете ще доведат до задънена улица, ще пов-
лияят на настроението и дори на благосъстоя-
нието ви. По отношение на здравето, може да се

обадят стари болежки. Спазвайте диета и не прекалявайте.

Днес избягвайте общуване с хора, които не ви
действат добре. И сами ще усещате с кого сте в
хармония и с кой не. Ще имате малко работа, но
кариерата ви ще зависи от това. Ако искате да
живеете богато и красиво, потърсете работа на
непълно работно време. В изключителни случаи,

се обърнете към приятели, които няма да ви откажат помощ.

Възможно е без причина да се затворите в себе
си и да се отдалечите от задълженията си. Но да
се отдавате на мрачно настроение и да потъва-
те в депресия, не е нужно. Възможен е важен раз-
говор с роднини, затова бъдете по-толерантни
към по-възрастните. Семейните, може да имат

проблеми с децата, така че, посветете вечерта на тях.
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Волейбол
МЪЖЕ

9-ТИ КРЪГ

Резултати:
Град – Сливнишки герой    3:1
Люлин – Ботев(Луковит)    1:3
Етрополе – Звездец  0:3
Тетевен – Миньор    3:1
Класиране:
1.Ботев (Лук) 24:3     23 т.
2.Миньор       18:11   16
3.Град 16:11   15
4.Звездец       17:12   13
5.Люлин        16:14   13
6.Тетевен       14:14   13
7.Сливн.гер.  1:20     8
8.Ботев(Ихт)  6:21     5
9.Етрополе    5:24     2

Победителката  е
състезател по тае-
куондо ITF и кикбокс в
СК "Василена - Пер-
ник", световен шам-
пион по таекуондо и
трета на световно-
то първенство за же-
ни по кикбокс за 2019
г. Подгласник на Васи-
лена е Айк Мнацканян -

състезател по борба
класически стил в СК
"Миньор". Трета пози-
ция заема Мартин То-
доров - състезател по
мотокрос. След него
се нареждат Михаела
Стоянова - тенис на
маса, Константин Си-
меонов - таекуондо
ITF , Иван Георгиев -

таекуондо ITF и кик-
бокс, Даяна Андонова -
джудо, Далия Райчева
- бокс, Станислав Ки-
рилов - ръгби и Жана
Огнянова - бокс. За
отбор на годината е
избран женският от-
бор на клуба по тенис
на маса "Металик" -
шампион на "А" група

жени. Треньор номер 1
на 2019 г. е Радослав
Василев - треньор в
спортния клуб по бор-
ба "Миньор"  и учител
в Спортното учили-
ще „Олимпиец”. За
най-добре представил
се ученически отбор
призът грабна жен-
ският баскетболен
тим на ГПЧЕ "Симеон
Радев". ФК "Миньор"
получи юбилеен пла-
кет за принос в разви-
тието на футбола в
Перник и по повод
100-годишнината на
най-популярния и ма-
сов спорт. Ръгби и
футбол клуб "Валяци-
те" също бе удостоен
с юбилеен плакет за
принос в развитието
на ръгбито в Перник
и по повод 60-годиш-
ния юбилей на отбо-
ра, спечелил над 30
шампионски титли

от национални пър-
венства и купи.Юби-
леен плакет за принос
в развитието на
спортните танци по-
лучи КСТ "Надежда" по
случай 25-годишнина-
та от създаването на
клуба.

За най-перспектив-
ни спортисти във
възрастовите кате-
гории 14, 16 и 18 годи-
ни плакети получиха
съответно: Даниел
Цанков, Ивет Василе-
ва и Калоян Атанасо-
в.Най-добрият играч
на ученическия отбор
по тенис на маса на
ПГИ Силвио Седевчев,
носител на бронзов
медал в индивидуално-
то класиране на Све-
товните ученически
игри Малта 2018, по-
лучи награда за инди-
видуално представ-
яне.

Джудистка е № 1
в Спортното

В последния учебен ден на годината
учениците от Спортно училище „Олим-
пиец” се събраха,за да видят награжда-
ването  на спортистите на годината за
2019 г. Общо 14 ученици бяха наградени,
като освен десетте най-добри, бяха отли-
чени и трима представители на колектив-
ните спортове,както и най-добър треньор
за 2019 година.Иначе освен спорт, по вре-
ме на церемонията имаше ръченица, бий-
тбокс, песни и томбола , които повдигнаха
настроението. Гости на тържеството бяха
Мартин Жлябинков – секретар на община
Перник, Десислава Стоянова – кмет на
кметство „Изток”, Десислава Стойова –
главен експерт спорт в община Пер-
ник,Валентин Лазаров – председател на
ОС на БФС и Боряна Йорданова – дирек-
тор на СУ „П.Р.Славейков”

Ето наградените:
Спортист на СУ „Олимпиец” за

2019 г.
Кристияна Крумова – джудо и сам-

бо
№ 2 Жана Огнянова  - бокс
№ 3 Кристин Петров – борба
№ 4 Роберто Владов – борба
№ 5 Бойко Бойков – джудо и самбо
№6 Калоян Иванов – джудо и самбо
№ 7 Роберто Петров – карате
№ 8 Кристиян Борисов – борба
№ 9 Венелин Асенов – джудо и самбо
№ 10 Ивета Тафраджийска – джудо и

самбо
 Отличен в спорт баскетбол
Александър Бойчев
Отличен в спорт волейбол
Петър Лазаров
Отличен в спорт футбол
Тони Петров
Треньор на 2019 година
Галина Венева

Волейболистите приключиха
сезона със загуба

Волейболистите на
„Миньор” записаха
третата си загуба
от началото на пър-
венството в Тетевен.
Домакините определе-
но бяха по-добрите на
терена и заслужено
спечелиха един мач, в
който миньорци не
показаха и половина-
та от възможности-
те си.

Първите две части
преминаха под дик-
товката на волейбо-
листите от Тетевен

и те ги спечелиха с
25:20 и 25:19.

Третият гейм доне-
се желаното събужда-
не на миньорци и те
го спечелиха с 25:21.

Четвъртата част
започна отново  спре-
възходство на гости-
те и те поведоха в ре-
зултата, като неща-
та отиваха към тай-
брек. Тогава при една
категорично спечеле-
на точка главният съ-
дия отсъди бъркана
топка. Последва

няколкоминутна раз-
правия, която завър-
ши с червен картон за
Павел Иванов. Въпре-
ки това гостите по-
ведоха с 11:8, но с то-
ва хубавото в играта
им свърши. Последно-
то доближаване в ре-
зултата беше при
17:16,след което во-
лейболистите от Те-
тевен дръпнаха в ре-
зултата, за да прик-
лючат гейма с 25:22 ,
а оттам и мача с 371
гейма.
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Над 250 технически средства ще следят поведението на водачите на пътя

НИЩО ПО-ЦЕННО ОТ ЧО-
ВЕШКИЯ ЖИВОТ НЯМА! И
само онези, които са се сблъска-
ли със страшната мъка от загу-

бата на близък човек, могат да ви кажат кол-
ко дълбока е тази азбучна истина. Всъщност
всеки от нас е преживявал подобна трагедия.
Но дали всеки я помни? Дали всеки си дава
сметка колко важно е да сме съпричастни с
битката на хората в бяло именно за спасява-
нето на човешки живот? Дали всеки от нас е
готов да подаде ръка на онези, които търсят
пътища да помогнат на страдалците, борещи
се с най-тежката болест - рака? И как да на-
речем липсата на подобно съпричастие? Как
да наречем поведението на хора на отговор-
ни държавни и общински постове, които
вместо поне за минутка, от приличие, можеха
да се появят на старта на поредицата благот-
ворителни инициативи в Перник за подпома-
гане именно на страдалците и техните семей-
ства, борещи се с страшната болест, но не го
направиха? Припомняме, че инициативата е
на Фондация "Богданова и Данаилова" и е
под патронажа на кмета Станислав Владими-
ров. И май тук се крие разковничето. Дали
ако ГЕРБ бе спечелил кметските избори в
Перник щеше да предпочете една концертна
изява пред откриването на благотворителна-
та кампания? Не коментираме, само питаме...
Отговорът е ясен. А иначе - въпрос на чове-
щина и морал...Тях или ги имаш, или ги
нямаш.

КОГАТО СИ ЗАГУБИЛ ЕДНО ЕЛЕМЕН-
ТАРНО ЧОВЕШКО ПРАВО, като това да
имаш вода например, напрежението ескали-
ра. И се стига до протести. Няма лошо, никой
поне това не може да ни отнеме. Ама си има
правила, по които се действа. И когато те се
нарушават, сблъсъците с органите на реда са
закономерни. Не са виновни полицаите, които
си вършеха работата в петък и събота вечер-
та. Виновни са единиците, които опитаха да
нарушат закона. А иначе перничани са в пра-
вото си да протестират, да искат оставките на
двама министри, които проспаха задълже-
нията си и изправиха десетки хиляди пред
тежката, вече бедствена криза. Бащицата на
държавата пък вероятно се уплаши от гнева
на перничани и реши, че няма какво да прави
в града, който уж щеше да посети. Само от
жълтите павета рече, че проблемът е в нека-
дърното управление на ВиК дружеството и че
няма за какво да иска оставките на Петя Ав-
рамова и Нено Димов. Що така, бе, Бойко Бо-
рисов? Що не дойде в Перник да ти кажат хо-
рата истината в очите? Оная, горчивата исти-
на, заради която стигнахме дъното на отчая-
нието и се питаме дали да не хващаме пътя и
да тръгнем нанякъде, натам, където поне во-
да и чист въздух има? Да ти кажат защо де-
цата им стегнаха куфарите и поеха към лети-
щето?

Пернишки депутат зарадва
децата от Студена

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият народен представител от ПГ на

"БСП за България" инж.  Любомир Бонев  за-
радва деца, учители и родители в детска гра-
дина "Радост" - филиал село Студена. Бонев
подари необходимите детски шкафове за
нуждите на децата и градината. С новото обо-
рудване детската градина ще стане по уютна
и привлекателна за децата.

Народния представител бе посрещнат от де-
цата и учителите на детската градина в Студе-
на, които му връчиха благодарствено писмо, а
директорът Петя Толева  отправи лична благо-
дарност. На срещата присъстваха и кметът на
с.Студена - Радослава Ангелова и кметът на
квартал Църква - Радослав Динев.

СГЕРБ гостува на обитателите
на Защитено жилище в Перник

Любомира ПЕЛОВА
В навечерието на светлия християнски

празник Рождество Христово, структурата на
Старейшини ГЕРБ стопли сърцата на обитате-
лите на Защитено жилище в Перник с поред-
ния си мил жест. Вече пет години представи-
телите на СГЕРБ посещават своите приятели
от защитеното жилище, за да ги зарадват в
празничните дни с подаръци, хранителни про-
дукти и лакомства. "В навечерието на тези
светли християнски празници а всички отво-
рим сърцата си за добрината и да даряваме
усмивки и любов на хората около нас", споде-
ли областният клубен ръководител на СГЕРБ-
Перник Искра Златанова и отправи пожела-
ние от името на цялата структура за щастливи
празници, изпълнени с топлина.

Общински съветник с подаръци
за малчуганите в село Лобош

Любомира ПЕЛОВА
В навечерието на най-чаканите и обичани от

децата коледни и новогодишни празници об-
щинският съветник от политическа партия
ГЕРБ в община Ковачевци Петър Николов за-
радва с играчки малките възпитаници от ДГ
"Радост" в село Лобош.

"Най-голямото вълшебство на тези празни-
ци са невинните детски усмивки и греещите
им от радост лица. Ако проявяваме малко
внимание, малко повече мисъл за другите,
светът би бил по-добър. Нека се грижим едни
за други и бъдем по-добри, не само по Коле-
да", отбеляза Николов.

Младият съветник пожела на малчуганите и
техните възпитателки здраве, усмивки и при-
казно прекарване на коледните и новогодиш-
ни празници.

Любомира ПЕЛОВА
Близо 3 600 полицей-

ски служители ще бъ-
дат на територията
на цялата страната
по време на коледни-
те и новогодишните
празници. За това
предупреди Дамян
Владинов от отдел
"Пътна полиция" при
Главна дирекция "На-
ционална полиция" на
п р е с к о н ф е р е н ц и я ,
посветена на пред-
стоящите празници и
гарантиране на нор-
малния трафик.

Контролните орга-
ни ще следят за вода-

чите с агресивно по-
ведение на пътя, спаз-
ването на скоростта,
употребата на алко-
хол и управление на
автомобил без книж-
ка. Освен това налице
ще бъдат 250 техни-
чески средства за кон-
трол на пътя, от кои-
то 25 стационарни
системи, 32 преноси-
ми системи и 148 мо-
билни станции, вгра-
дени в автомобилите.

От 20 декември до
5 януари е разпореде-
на специализирана по-
лицейска операция на
територията на

Задържаха перничанин с
над 60 грама наркотици

Любомира ПЕЛОВА
Задържан е мъж от Перник за притежава-

не на голямо количество наркотици. Иззети
са над 60 грама амфетамин и марихуана.

Акцията е проведена на 18 декември от
служители на Криминална полиция при
Първо районно управление на МВР. Спец-
полицаите проверили лек автомобил "То-
йота", шофиран от 36-годишен перничанин.
В колата е намерено и иззето едно пакет-
че, съдържащо бяло прахообразно вещес-
тво. То реагирало на амфетамин при напра-
вения полеви тест. По-късно органите на
реда проверили мазета в блока, където
живее мъжът. Там са открити и иззети бли-
зо 38 грама амфетамин и около 24 грама
марихуана. Той е задържан за 24 часа с
полицейска мярка и е започнато разслед-
ване. Задържания е криминално проявен и
познат с кражби, наркотични вещества и
нанасяне на телесна повреда.

Образувано е досъдебно производство и
работата продължава.

СДВР и ОДМВР, къде-
то ще се включи и сек-
тор "Жандармерия".
На повече от 270 во-
дачи е временно отне-
то свидетелството
за управление, докато
на над 134 водачи е
прекратена регистра-
цията на моторните
превозни средства. За
безопасното движе-
ние по време на праз-
ниците хората
трябва да управл-
яват автмобилите си
с необходимото вни-
мание, отговорност и
да бъдат толеран-
тни.

Два пъти повече са пожарите,
гасени от служители на ЮЗДП
Силвия ГРИГОРОВА

Над два пъти пове-
че са възникналите
пожари тази година
на територията на
Югозападното дър-
жавно предприятие.
186 пожара са гасили
от началото на тази
година до сега горски-
те служители от те-
риториалните поде-
ления на ЮЗДП. Да
сравнение, възникна-
лите пожари през
2018 г са 70, а опожа-
рените територии са
1 315 дка. Това инфор-
мираха на брифинг в
Перник от ръководс-
твото на ЮЗДП.

Най-много са възник-
налите пожари на те-
риторията на област
Кюстендил-75, следва-
на от област Благоев-
град-60.

Според инж. Василий
Маринковски, начал-
ник отдел "Превен-
ция, опазване, защита
на горите от пожари
и ползване на дърве-
сина" в ЮЗДП, опожа-
рени са 8 184 дка.. От
тях 5 647 дка са дър-
жавни гори, 454 дка са
общинска собстве-
ност и 2 018 частни
гори.

"Основната причи-
на за възникването на

горските пожари от-
ново е човешката неб-
режност е безотго-
ворност- 144 пожара.
От тях 11 са умишле-
ни и 4 са възникнали
по естествени причи-
ни- от мълнии, счупе-
ни стъкла и др. Въпре-
ки превантивните
мерки, които се взе-
мат от служителите
на горските стопанс-
тва, продължават да
се предизвикват по-
жари от запалени
стърнища покрай зе-
меделски имоти и сме-
тища край населени
места", обобщи инж.
Маринковски.

Ученици от Езиковата отличени в
конкурса "Пространство и време"
Светла ЙОРДАНОВА

Учениците от
ГПЧЕ"Симеон Радев" -
град Перник, Миглена
Методиева -11 "в",
Ивета Георгиева - 11
"в", Гергана Златанова
- 11 "д" и Евдокия Вой-
нова -11 "д", под ръко-
водството на препо-
давателя Йоана Ди-
митрова, взеха уча-
стие в IV национален
конкурс "Пространс-
тво и време", органи-
зиран от ВТУ " Св. св.
Кирил и Методий".

Високите резулта-
ти ще им позволят да
продължат образова-
нието си в универси-
тета без приемен из-
пит, по избрана от
тях географска спе-
циалност.

Сред множеството
участници, Евдокия

Войнова получи и една
от трите оценки от-
личен 5.50. Евдокия из-
работи блог на тема

"Забележителности в
Перник" със съдей-
ствието на Тереза
Иванова.
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