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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.73 лв.

Пeтък, 26 юни 2020 г. ,  бр. 91 /6924/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Преп. Давид
Солунски. Преп.

Давид Български

Втора
вълна?

Докато капацитетите се чудят дали ни
е ударила втора вълна от коронавирус, тя
вече дави наред. Дави най-приказливите,
дето се хвалеха с имунитет. Какво друго,
ако не втора вълна са престрелките меж-
ду президента и премиера, които са по-
вредни за здравето на нацията от всеки
коронавирус. От двете страни на "Донду-
ков" се мятат "камъни и дървье". Социоло-
зите мятат рейтинги, икономистите
мятат цифрите на обедняване, а глав-
ният прокурор мята лафове за ред и за-
кон.

Втората вълна си е първата, само с
някои подобрения в негативен план. Тя мо-
же да удави туризма окончателно и без де-
журната стотица отчетени заразени днев-
но. Чужденците също ни следят вълните
по жълтите павета, не само на морския
бряг. Усещането за всенародно удавяне се
засилва. Някъде от Европа тия дни дойде
изчислението, че след няколко десетилетия
се стопяваме като нация наполовината. В
този смисъл повсеместните глоби на ми-
нистри и депутати за неносене на маски са
мижави вълнички като в освежително джа-
кузи. Папарашките снимки на прокурори,
любезно препратени от братски Дубай, на-
помнят, че иде сезонът на развлеченията.
Това също е част от вълната, която дави
демокрацията. И нацията...

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,
слаб дъжд

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
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Ìåñåöèòå íà áåçâîäèå, êîèòî íÿìà äà çàáðàâèì!
Режимът вече е минало, но изводите за кризата остават
Любомира ПЕЛОВА

Водният режим в
община Перник е от-
менен. През изминали-
те 6 месеца пернича-
ни преминаха през
тежко изпитание,
бяха взети тежки, но
важни решения.

Водният режим в об-
щина Перник бе въве-
ден на 18.11.2019 г.,
когато нивото на язо-
вир "Студена" бе под
8 млн. куб. м. Бе реше-
но перничани да имат
вода 10 часа дневно
от 5:00 до 10:00 ч. и
от 17:00 до 22:00 ч.

На 10.12.2019 г. за-
почнаха да пристигат
първите количества
минерална вода, поиска-
ни от община Перник
от ДА "Държавен ре-
зерв и военновременни
запаси". Количествата
бяха разпределени меж-
ду училища, детски
градини, болници и
нуждаещи се възрас-
тни и болни перничани.
Вода бе доставяна еже-
дневно до всички насе-
лени места на терито-
рията на общината.

На 17.12.2019 г. часо-
вете, в които пернича-

ни имат водоподаване,
бяха намалени на 8 - от

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

√ √ √ √ √  дезинфектанти, гелове, маски
√ √ √ √ √  бързи тестове за корона вирус
√ √ √ √ √  лекарства и консумативи
√ √ √ √ √  ортопедични материали

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10
Тел. : 02 862 0192
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компютърен оператор
владеещ Adobe PageMaker

и Adobe Photoshop

Справки в редакцията

всеки ден  до 17.00 ч.

на ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

Тел. 60 13 72

Перник празнува
91-ви рожден ден!

Любомира ПЕЛОВА
По повод 91-та годишнина от обявяване-

то на Перник за град община Перник,
заедно с Обединен детски комплекс и Об-
щински младежки дом организира Вечер
на изкуствата.

Празничната програма ще започне днес
в 18:30 часа с изпълнения на възпитаници
на двете институции.

Ще има и изненади поднесени от раз-
лични улични артисти - жонгльори, клоуни,
живи статуи, мим и други. В 20:30 ще се
насладим на огнено шоу, а след това - в
21:00 ч. на откритата сцена в градския
парк ще бъде прожектиран един от най-
награждаваните нови български филми -
"Потъването на Созопол".

Кметът: Благодаря на перничани, че
минахме заедно успешно през кризата!
Любомира ПЕЛОВА

"Язовир "Студена" е
пълен! Водният ре-
жим на Перник отпа-
да! Остава да си взе-
мем поуките и да не
повтаряме грешките!
Благодаря на пернича-
ни, че минахме успеш-
но заедно през тази
криза!" - това написа
в социалните мрежи
кметът Станислав
Владимиров часове,
след като стана ясно,
че водния режим в
Перник остава в ис-
торията.

"Решаването на

проблема с водната
криза в Перник беше
пример за това как ин-
ституциите да ра-
ботят в синхрон", до-
пълни зам. кметът  на
община Перник Сте-
фан Кръстев. Той до-
бави, че след месеци
на лишения, труднос-
ти и стоицизъм мо-
жем да се поздравим
за добре свършената
работа,  и с отмяна-
та на режима, както
заради благосклонна-
та природа, така и
благодарение на ава-
рийната водна връзка

през Бучино.
Кръстев коменти-

ра, че са планирани за
смяна около 60 км. во-
допроводна мрежа, ка-
то е готови са близо
40% от нея. "Завър-
шени са новите во-
допроводи в кв. Цър-
ква, работи се в кв.Из-
ток, в централната
част на града, прави
се довеждащия водоп-
ровод към гр. Бата-
новци. Всички разре-
шения за строеж са
издадени от община
Перник", каза още
Кръстев.

На страница 3

14:00 ч. до 22:00 ч. Тази
мярка бе нужна заради
критично намаляващо-
то ниво на водата в
язовира.

На 21 декември 2019

г. бе обявено бедстве-
но положение на тери-
торията на община
Перник.
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Социалният проект приключи, той бе на стойност 124 965 лева

Любомира ПЕЛОВА
Вчера бе проведена

заключителната прес-
конференция, на коя-
то бе отчетено из-
пълнението на со-
циалния проект "Под-
крепа на деинститу-
ционализацията в об-
щина Перник чрез из-
граждането на наблю-
давано жилище. Бене-

Двама с COVID 19 се лекуват
в Белодробната болница

Силвия ГРИГОРОВА
Семейство майка на 82 години и син на

63-години от Перник са хоспитализирани в
СБАЛББ, гр. Перник в сряда. Това инфор-
мира директорът на Белодробната болни-
ца д-р Величка Кадийска. Тя поясни, че
три дни преди това е била приета и още ед-
на жена заразена с коронавирус от Само-
ков.

"Оказа се, че тази жена не е била приета
в няколко здравни заведения и близки от
Перник я насочили към нас. В момента ле-
чението й върви добре. За съжаление със-
тоянието на възрастната жена на 82 годи-
ни, която приехме в сряда заедно със сина
й, се влоши и се наложи да я преведем
вчера в Интензивното отделение в
МБАЛ"Р. Ангелова", поради дихателна не-
достатъчност", поясни д-р Кадийска.

На въпроса- има ли болницата необходи-
мите лични предпазни средства, тя поя-
сни:" Имахме, но поради ежедневните гри-
жи за болните с коронавирус, те вече не ни
достигат. Затова ще бъдем благодарни,
ако някой ни помогне, за да гарантираме
живота и здравето на медиците, които ра-
ботят на първа линия в борбата с коварния
вирус.

Съдят поредния
крадец на ток

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец на съд за кражба на ток.
На 26 май служители от местното Район-

но управление на МВР и представители на
електроразпределителното дружество
проверили имот в радомирското село Ко-
шарите, собственост на 69-годишен мъж,
жител на общинския център. Установено е
неправомерно присъединяване към еле-
ктрическата мрежа.

След проведено разследване той е
привлечен като обвиняем по чл. 234 "в",
ал. 1 от Наказателния кодекс. Законът
предвижда лишаване от свобода до 5 го-
дини и глоба до 15 хиляди лева. Работата
продължава съвместно с прокуратурата.

Любомира ПЕЛОВА
Във връзка с постъ-

пило искане от "ВиК" -
Перник министърът
на околната среда и
водите Емил Димит-
ров утвърди измене-
ние в месечния гра-
фик за ползване на во-
дите от комплексни-
те и значими язовири
за месец юни, с което
се отпускат допълни-
телно 250 хил. куб. м.
вода от язовир "Сту-
дена" за питейно-би-
тово водоснабдяване
на Перник. Така общо
разрешените за из-
ползване за питейно-
битово водоснабд-
яване обеми от язови-
ра за месец юни ста-
ват на 1.050 млн. куб.
м., съобщиха от прес-
центъра на МОСВ.

Съгласно предоста-
вената справка от
"ВиК" Перник за със-
тоянието на язовир
"Студена" наличният
обем в язовира към 23

юни е бил 20.700 млн.
м3. Наличният поле-
зен обем за използва-
не за питейно-битово
водоснабдяване се
увеличава и е 18.300
млн. м3. При така дос-
тигнатия обем на за-
пълване, съгласно раз-
работените от
НИМХ правила за уп-
равление на водите в
"Студена", е допусти-
мо да се подава без ог-
раничения вода за пи-
тейно битово водос-
набдяване, но при ус-
ловие да не бъде над-

Дадоха още 250 000 кубика
вода от "Студена" за юни

Храмът "Св. Георги" в Студена -
паметник на културата

с национално значение
Светла ЙОРДАНОВА

В периода XV-XVII в., в Пернишко се
забелязва усилено изграждане на чер-
кви, въпреки строгите забрани от страна
на османската власт. Храмовете са
скромни сгради, с малки размери, чес-
то полувкопани в земята, но се явяват
отпор срещу чуждата иноверна власт.
Ярък представител на това строителство
е черквата "Св. Георги" в с. Студена.
Това напомня Милена Карамфилова от
Регионалния исторически музей в Пер-
ник.

Храмът се намира над центъра на се-
лото. Според плана се отнася към т. нар.
"атонски тип" църкви - с една апсида от
изток и два певника (конхи) на северна-
та и южната стена. Този архитектурен
тип е характерен за светогорските ма-
настирски църкви и под тяхно влияние
се разпространява и на Балканите през
XIV - XV век. Храмът "Св. Георги" е гра-
ден от дялани камъни, споени с хоро-
сан, като в апсидата са използвани и
тухли.

Вътрешността на сградата е покрита
със стенописи като най-ранните се от-
насят към XV - XVI век. От тях са запазе-
ни Видението на св. Петър Алексан-
дрийски на северната стена в олтара, в
апсидата - светите отци св. Григорий,
св. Василий, св. Йоан Златоуст, св. Яков
и св. Никола на южната стена. В южна-
та конха са изобразени св. Теодор Ти-
рон и св. Теодор Стратилат, на които се
предполага, че първоначално е посвете-
на църквата, до тях следват св. Иван
Рилски и неговите ученици св. Йоаким
Осоговски, св. Гаврил Лесновски и св.
Прохор Пчински. На западната стена,
вляво от входа е св. Арх. Михаил,
вдясно - св. Константин и Елена. В се-
верната конха са изписани също светци
- войни: св. Георги и св. Димитър.

Според проф. Асен Василиев, изтък-
нат български изкуствовед и художник,
стенописите са дело на двама майсто-
ри.

По спомени, запазени сред жителите
на селото, сводът на храма е съборен и
някъде в XVIII век възстановен от поп
Тодор като стените са измазани и ста-
рите стенописи остават под новата ма-
зилка. През 70-те години на ХIХ век са-
моковският художник Коста Геров из-
писва отново църквата. Проф. Василиев
сваля късните стенописи през 1938 г. и
така се разкрива най-ранният живопи-
сен слой. Години по-късно църквата е
цялостно консервирана от З. Кирова и
Б. Дживджанова. През 1955 год. е об-
явена за паметник на културата с на-
ционално значение.

Продължава строежът
на новия водопровод

Любомира ПЕЛОВА
Продължава изграждането на новия

водопровод на ул. "Луганск". Водопро-
водната връзка се полага с машина тип
"къртица". Ежедневно се налага фирма-
та да поправя и аварии на стария и ком-
прометиран водопровод.

В кварталите  "Изток" и "Мошино" се
работи и по монтирането на водопрово-
дите на улиците "Рашо Димитров",
"Благой Гебрев" , "Олег Кошевой".

Въпреки дъждовното време, продъл-
жава работата по изграждането на но-
вия водопровод и на улиците "Пловдив"
и "Пирдоп" продължава.  Паралелно с
полагането на тръбите върви и затруп-
ването на изкопите. В идните дни на
улица ."Пирдоп" водопроводните връз-
ки ще се монтират и с машина тип "кър-
тица". Продължава и работата по из-
граждането на трасето на улица "Прото-
жерица", където след това  се възста-
новява и паважната настилка.

фициент е община
Перник, а проектът е
по оперативна прог-
рама "Региони в рас-
теж". Той е на стой-
ност 124 965,41 лева,
от които 102 220,60
лева са европейско и
18 744,81 лева са на-
ционално финансира-
не. Стартът бе даден
на 28 юни 2018 годи-

на, финалът бе фикси-
ран на 28 юни тази го-
дина, припомниха от
екипа, работил по реа-
лизирането на проек-
та. На отчитане вче-
ра присъстваха и зам.
Кметът на община
Перник инж.Мирослав
Стоицев, секретарят
на общината Мартин
Жлябинков и кметът

на кметство Изток,
на чиято територия
е разположено защи-
теното жилище Де-
сислава Стоянова.

Главната цел на
проекта е да се осигу-
ри подходяща социална
инфраструктура, съз-
даваща условия за пре-
доставяне на нов вид
социални услуги в об-
щността, като по то-
зи начин се замени съ-
ществуващият модел
на грижа за младежи
чрез ремонт, оборуд-
ване и обзавеждане на
сграда за наблюдавано
жилище от 18 до 21-го-
дишна възраст.

Днес от порутена-
та преди две години в
сграда, чиито обита-
тели са били еди-
нствено клошарите
няма и следа. Тя е на-
пълно обновена. Из-
вършена е топлоизо-
лация на фасадата, ре-
монтиран е покри-
вът, монтирана е но-
ва PVC дограма, изгра-

вишаван годишният
лимит.

Изменението на гра-
фика беше направено
след проведената сре-
ща на министър Ди-
митров с областния
управител на област
Перник инж. Емил Кос-
тадинов, зам.-кмета
на Община Перник
Мирослав Стоицев и
управителя на ВиК -
Перник Борислав Ива-
нов, на която беше
обсъдено състояние-
то на язовир "Студе-
на".

Ограбиха старица в дома й
Любомира ПЕЛОВА

Служители от пер-
нишкото Първо ра-
йонно управление на
полицията разслед-
ват случай на ограбе-
на перничанка.

Потърпевшата - 78-
годишна жена, се опла-

кала, че около 15 часа
в сряда непознат за
нея мъж влязъл в до-
ма й и чрез използване
на сила и заплаха й от-
нел сумата от 75 ле-
ва. Предприети са
действия за установ-
яване на извърши-

дени са нови водопро-
водна, канализационна
и електрическа систе-
ми. Днес новата сгра-
да на наблюдаваното
жилище е с доставено
и монтирано модерно
оборудване и обза-
веждане. След подно-
вения цялостен облик
на обекта той създа-
ва възможно най-доб-
рата и безопасна сре-
да за целевата група,
за която е предназна-
чен. В сградата са
цялостно оборудвани
с легла, ортопедични
матраци, бюра и сто-
лове три спални поме-
щения. Приятно е и в
трапезарията и кухн-
ята, която е с доста-
тъчно шкафове, вгра-
дени печки и котлони,
съдомиялна машина,
кафе машина, хладил-
ник, абсорбатор. Наб-
людаваното жилище
разполага и с компют-
ри, телевизори, мека
мебел, климатици,
конвектори, щори.

теля.
Образувано е досъ-

дебно производство
по чл. 198, ал. 3 от На-
казателния кодекс и
действията по раз-
следването продължа-
ват под надзора на
прокуратурата.
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ОбС трябва да реши за водата на Радомир, заяви той

Любомира ПЕЛОВА
Министърът на

околната среда и во-
дите Емил Димитров
отново бе на посеще-
ние в Перник. Той се
срещна с областния
управител Емил Кос-
тадинов, зам. кмета
на общината Мирос-
лав Стоицев и упра-
вителя на ВиК-Перник
Борислав Иванов, за
да обсъдят състоя-
нието на язовир
"Студена".

"Преминахме през
изключително труд-
ни и напрегнати мо-
менти през изминали-

Месеците на безводие,
които няма да забравим!

На 30.12.2019 г.
бе съобщено, че

Перник ще получи средства от държавата
за ремонт на водопроводи в града, довеж-
дащи водопроводи, Главен клон 2 и пре-
чиствателните станции за питейни води. В
предпоследния ден на 2019 г. В и К отчете
4,5 млн. кубика вода в яз. "Студена"

Заради критичното ниво на язовира на
03.01.2020 г. водоподаването за пернича-
ни бе намалено с още един час - от 15:00 ч.
до 22:00 ч. Бе удължен и срокът на бедс-
твеното положение до края на м. януари.

През януари започнаха процедурите по
подготовката на проектите за изграждане-
то на новите 60 км. водопроводи на терито-
рията на община Перник.

В края на януари бе отчетен и първият
по-висок приток в язовир "Студена".

На 01.02.2020 г. започна строителството
на аварийната водопроводна връзка от с.
Мало Бучино до Перник.

На 5.02.2020 г. по искане на перничани
община Перник започна да подава еже-
дневна информация за притока и разхода
на вода от яз. "Студена". Тогава бе отче-
тен 843 л. приток, а на следващия ден бе
отчетено и първото повишаване на нивото
на язовира - с 9 см. Четири дни по-късно
във водосборната зона на язовира имаше
65-70 см. сняг, което даде надежда на
перничани за по-бързото отпадане на ре-
жима.

На 20.02.2020 г. притокът към яз. Студе-
на за първи път от началото на режима
превиши 1000 л. в секунда

Към 10.03.2020 г. притокът в язовира бе
рекорден - 5225 л. с.

На 18.03.2020 г. бе въведен нов режим
на водоподаване. Във връзка с усложне-
ната епидемиологична обстановка в стра-
ната перничани вече имаха водоподаване
от 12:00 ч. до 22:00 ч.

На 23.03.2020 г. аварийната водопровод-
на връзка бе пусната в експлоатация.

На следващия ден /24.03.2020 г./ във
връзка с пускането на аварийната връзка и
епидемията от COVID-19 режимът за перни-
чани бе допълнително облекчен. Водопода-
ване бе осигурено от 6:00 ч. до 22.00 ч.

През месец март започна и изграждане-
то на новите водопроводи в кв. Църква, а
след това и в кварталите Изток, Мошино,
централната градска част и кварталите
около центъра на Перник.

За 6-те месеца, през които община Пер-
ник бе във воден режим, перничани се из-
правиха пред редица проблеми с водопо-
даването, аварии, липса на вода в някои
части на града по повече от 48 часа и мно-
го други. Въпреки суровите условия и неп-
рестанните проблеми, ежедневната работа
и благосклонната природа доведоха до то-
ва днес в яз. "Студена" да има над 20,5
млн. кубически метра вода. През тези ме-
сеци на детските градини, училищата, бол-
ниците, учрежденията, както и на нуждае-
щи се възрастни, болни и трудноподвижни
перничани бяха доставени над 1,5 млн.
литра вода.

Водата хладка
заради авария в ТЕЦ-а

Силвия ГРИГОРОВА
Авария на основни съоръжения на глав-

ния топлоизточник на ТЕЦ”Република”- пети
парогенератор, е причина за нарушеното ка-
чество на топлоподаването в града от 14 ча-
са в сряда-24 юни. Това информираха от ръ-
ководството на “Топлофикация Перник” АД.

„Ремонтните дейности са на приключва-
не. В четвъртък, привечер,  ще сме готови
да  запалим котела. Нормалното топлопо-
даване ще бъде възстановено след 20.00
часа на 25.06.2020г.”, заяви изпълнител-
ният директор на топлофикационното дру-
жество инж. Любомир Спасов. Той се из-
вини на абонатите за причиненото им неу-
добство и апелира за разбиране с оглед
аварийната ситуация.

Още 4-ма с положителни
проби в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Четири са новорегистрраните  с поло-

жителни проби за SARS-CoV-2 в област
Перник към 24 юни, информират от Ре-
гионалната здравна инспекция.

57-годишна жена от с. Драгичево (са-
нитар в МБАЛББ "Св. София") е  хоспи-
тализирана в МБАЛББ "Св. София".

52-годишна жена от с. Кладница (кон-
тактна на съпруга си) е на домашно ле-
чение.

Семейство -майка на 82 години и син
на 63-години от Перник са хоспитализи-
рани в СБАЛББ, гр. Перник.

По информация на здравната инспек-
ция, поставените под карантина в регио-
на са общо 122. От тях: 82 са в община
Перник, 19 в община Радомир, 10 в об-
щина Брезник, 8 в община Трън, 2 в об-
щина Земен и 1 в община Ковачевци.

По информация от Националната ин-
формационна система, вчера е регис-
триран още 1 човек с положителна про-
ба за коронавирус от Перник.

4242 случая на новия коронавирус са
потвърдени у нас към 25 юни , като 1770
от тях са активни. Излекувани са общо
2263 лица, 46 от които са регистрирани
през последните 24 часа.   Пациентите с
доказан COVID-19, които се намират в
лечебни заведения за болнична помощ,
са 390. От тях 16 са настанени в интен-
зивни структури.   Според Националната
информационна система общият брой на
медицинските служители, при които е
потвърдена коронавирусна инфекция у
нас, е 376. Пет са новите случаи от из-
миналото денонощие, от които три са ус-
тановени при лекари, един при медицин-
ска сестра и един при друг медицински
персонал.

Езиковата изпрати
абитуриентите си
Светла ЙОРДАНОВА

ГПЧЕ "Симеон Ра-
дев" изпрати своите
зрелостници на офи-
циална церемония в
театралния салон на
Двореца на култура-
та в Перник.

"Ще запомним ви-
пуск 2020 г., като ви-
пуска на Ковид - 19! Е,
оцеляхме! И не само
това, научихме се да
побеждаваме! Да бъ-
дем по-силни, смели и
отговорни! На добър
час , мили приятели" .
С тези думи ученици
от Езиковата гимна-
зия в Перник откриха
тържествената цере-
мония по връчването
на дипломите на зре-
лостниците.

"Това, което напра-
ви този уникален ви-
пуск 2020 г. ме изпъл-
ва с гордост. Показах-

те месеци", каза инж.
Стоицев. Той добави,
че през това време са
взети изключително
трудни, но важни ре-
шения, за да се овла-
дее критичната  си-
туация. "За щастие
нивото на язовир
"Студена" вече е дос-
татъчно, за да имат
перничани вода 24 ча-
са в денонощието",
добави зам.-кметът.

"Очаквам утре да
бъде изпратено по
официален път иска-
нето от ВиК до общи-
на Перник, за да дадем
своето положително

становище и режи-
мът да отпадне", ко-
ментира още Мирос-
лав Стоицев. При-
помняме, че това се
случи още на следва-
щия ден и водният
режим вече е в мина-
лото.

 "Ние считаме, че
язовир "Студена" мо-
же да бъде пълен до
24 200 000 куб. м. Той
е уникален с това, че
винаги може да бъде
спрян да не прелива и
да бъде изпусната во-
дата. Язовирът е в
добро състояние,
стената е добре ре-

те , че сте сериозни и
отговорни. Вие се
справихте блестящо
с държавните зрелос-
тни изпити и показах-
те много добри резул-
тати въпреки че
трябваше да се обуча-
вате дистанционно",
заяви директорът на
гимназията Теменуж-
ка Аначкова. "Бъдете
здрави и все така от-
говорни, обичайте и
почитайте родители-
те си и не забравяйте
своите учители. На
добър час, мили деца",
каза още тя.

Гост на събитието
бе зам.-кметът на об-
щина Перник инж. Ми-
рослав Стоицев. "Жи-
вотът на човек е из-
пълнен с различни по
важност моменти -
емоционални, силни и
преломни. Със сигур-

ност си спомняте
деня, в който развъл-
нувани и любопитни,
сте прекрачили за пър-
ви път прага на учили-
щето, първия си учи-
тел, първите прияте-
ли, цялата въртележ-
ка на училищния жи-
вот", каза Стоицев.

"За вас този силен и
важен етап приключ-
ва днес, остават спо-
мените, обичта , гри-
жата и вниманието
на вашите учители.
Остават приятелс-
твата, които създа-
дохте в училище. Нап-
равете от всичко то-
ва капитал, с който
да сбъднете мечтите
си. Бъдете уверени в
себе си и вярвайте, че
каквото искате, мо-
жете да го постигне-
те", призова зам.-кме-
тът на общината.

от страница 1

монтирана" , сподели
министър Емил Ди-
митров.

На срещата бе ко-
ментирано и изпол-
зването на аварийния
водопровод в случай
на необходимост.
"Разрешението да се
ползва вода от Со-
фия няма да бъде пре-
късвано, ако е необхо-
димо", каза още Емил
Димитров.

"Благодаря за отно-
шението и подкрепа-
та през всичките те-
зи месеци, за да може
общината да се спра-
ви с водната криза,
сподели губернато-
рът Костадинов.

На срещата бе ко-
ментирано и изпол-
зването на аварийни-
я  водопровод в слу-
чай на необходимост.
"Разрешението да се
ползва вода от Со-
фия няма да бъде
прекъсвано, ако е
необходимо", каза
още Емил Димитров.

В рамките на сре-
щата беше обсъден и
проблемът с водата

в Радомир.
"От всички 52 язо-

вира в страната,
които ние стопанис-
ваме,  20 от тях са
над 80 процента пъл-
ни", заяви Емил Ди-
митров. Той припом-
ни, че решението за
водата, която идва
от София до Перник
беше взето от Сто-
личния общински съ-
вет. Дали да бъде да-
вана вода за  Радомир
трябва да го реши
местният Общински
съвет в Перник.

Областният упра-
вител инж. Емил Кос-
тадинов  благодари
на министър  Димит-
ров, че е съпричас-
тен с проблема на
Перник.

"Имаше хора, които
през януари месец
казваха , че на язовир
"Студена" няма да му
стигнат и три годи-
ни да се напълни ,
оказа се обаче, че за
четири месеца това
е реалност", допълни
шефът на ВиК Борис-
лав Иванов.
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Това заяви кметът на Радомир Пламен Алексиев пред столичен ежедневник

- Г-н Алексиев, от- Г-н Алексиев, от- Г-н Алексиев, от- Г-н Алексиев, от- Г-н Алексиев, от
къде идва проблемъткъде идва проблемъткъде идва проблемъткъде идва проблемъткъде идва проблемът
с водата на Радомир?с водата на Радомир?с водата на Радомир?с водата на Радомир?с водата на Радомир?

- На практика проб-
лемът с водата на
Перник няма как да не
се мултиплицира в Ра-
домир. Ще ви кажа за-
що. Защото ние сме
едно ВиК, но нашите
водоснабдителни сис-
теми нямат нищо об-
що. За съжаление по-
литиката на Перник и
на областната адми-
нистрация и минис-
терствата е такава
да  настройват граж-
даните. Ние досега
мълчахме, защото в
Перник беше катас-
трофално положение-
то -бяха стигнали до
мангановото дъно на
язовира. Сега обаче
може да стане така,
че не дай си Боже, да
изпуснат водата в
Струма. Защото сега
язовирът е на грани-
ците на възможнос-
тите с тези кубату-
ри, които може да
поеме като язовир. На
практика вече е
преустановен режи-
мът, преустановено е
подаването на вода за
Перник от язовир "Бе-
ли Искър" и ние се над-
явахме тези ограничи-
телни мерки към град
Радомир да прекъс-
нат. Защото на прак-
тика от месец ноем-
ври е прекъсната во-
дата за града, която е
от водохранилище
"Врелото" - помпена
станция "Крапец".

- Тази вода дотога-- Тази вода дотога-- Тази вода дотога-- Тази вода дотога-- Тази вода дотога-
ва захранваше Радо-ва захранваше Радо-ва захранваше Радо-ва захранваше Радо-ва захранваше Радо-
мир?мир?мир?мир?мир?

- Това е съоръжение,
изградено само за
нуждите на град Радо-
мир от заводите за
тежко машинострое-
не. То няма нищо общо
с водата от Студена.
Тези писаници, че ние
теглим от язовир
"Студена" са абсо-

лютно несъстоятел-
ни. Няма такова нещо.
Тази вода никога не е
влизала в язовир
"Студена". Тръба има-
ше само към Радомир.
Това е насочена вода
към висока зона Радо-
мир. Тази висока зона
Радомир минава през
Радомир, снабдява с
вода също град Бата-
новци, пречиствател-
на станция и махала
"Алексиеви", махала
"Арбанас" и село Копа-
ница. Тази вода, която
я спряха през ноем-
ври, ограничи водо-
ползването на потре-
бителите в Радомир.

- Тя беше пренасоче-- Тя беше пренасоче-- Тя беше пренасоче-- Тя беше пренасоче-- Тя беше пренасоче-
на към язовир "Сту-на към язовир "Сту-на към язовир "Сту-на към язовир "Сту-на към язовир "Сту-
дена"?дена"?дена"?дена"?дена"?

- Да, но я насочиха в
дерето, а не по тръ-
ба. Като разкопаха и
практически прекъс-
наха тръбата, водата
отива в дерето дей-
ствително се влива в
"Студена". Това беше,
за да се отпуши нап-
режението тогава. Аз
им го прощавам това,
но сега дойде друго
време. Ние досега мъл-
чахме, но сега си иска-
ме водата, защото Ра-
домир е на практика
без резервен водоиз-
точник. Това е резер-
вен източник, който
ние ползвахме само
през лятото. Защото
този водоизточник е
от недрата на Вито-
ша. Водата от него
пролет и есен е мът-
на и не става за пиене.
Ние нямаме като Пер-
ник пречиствателни
станции. Сега ползва-
ме вода от два во-
доизточника на пом-
пажи - "Сиреняците" в
село Стефаново и
"Опалово" в село Дру-
ган. Всички други
твърдения, че имаме
са 24 източника, са
абсолютни измисли-
ци. Нали си представ-

ЧЕЗ в България ще обжалва
решение на Комисията за
защита на конкуренцията

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с обявено на 16 юни 2020 г.

решение на Комисията за защита на кон-
куренцията, по искане на оператор на ка-
сови плащания, свързано с администри-
ране и заплащане на дължими суми от
крайни клиенти на дружества от групата
на ЧЕЗ в България, постановяващо зап-
лащането на глоби в общ размер на над
4 400 000 лева, ръководството на ЧЕЗ в
България категорично заявява, че ком-
паниите на ЧЕЗ в България работят из-
цяло в съответствие с българското и ев-
ропейското законодателство, включи-
телно и антимонополното такова, и не
злоупотребяват с господстващо положе-
ние или с по-силна позиция при договар-
яне.

"Изненадани сме от решението на
КЗК, което е в пълно противоречие с взе-
то преди това решение от същата Коми-
сия, по същия казус, със същия жалбо-
подател и потвърдено по съдебен ред.

Подобни решения компрометират до-
верието в институциите, нарушават проз-
рачността и предвидимостта на бизнес
средата, като създават съмнение в неза-
висимостта на администрациите.

Дружествата на ЧЕЗ ще обжалват в за-
коноустановения срок решението на
КЗК", се казва в становището на компа-
нията, изпратено до медиите.

Общински исторически музей -
Брезник представя изложбата

"Мозайка от занаяти"
Силвия ГРИГОРОВА

Над 230 изделия на занаяти от древ-
ността до наши дни  ще бъдат показани в
изложбата - гайтанджийство, ножарство,
хлопатарство, самарджиийство, иконо-
пис, папукчийство, кожухарство, таба-
чество, сарачество, тъкачество, златарс-
тво, ковачество,  медникарство, дървос-
тругарство и др. Занаяти, разнасящи
славата на Габрово далеч извън преде-
лите на някогашната Османската импе-
рия. Това са занаяти, които вече не се
практикуват, но носят паметта за време-
то, през което се практикуват. Те влизат
м категорията  "Занаяти в риск", застра-
шени от изчезване, заради липсата на
майстори, пазари и суровини.

"Посетилите изложбата  "Мозайка от
занаяти" ще видят изделия на съвремен-
ни майстори, участвали в национални и
международни майсторски надпревари,
организирани от Регионален етнограф-
ски музей на открито "Етър" в различни
издания на Международния панаир на
традиционните занаяти. 22 двуезични
табла и филми представят характерните
за района на Централна Стара планина
занаяти.  РЕМО "Етър" е един от забеле-
жителните примери сред европейските
музеи на открито за представяне на за-
наятчийската култура от прединдус-
триалния период. Традиционните заная-
ти, характерни за района на Централна
Стара планина, са показани в работилни-
ците и експозициите на музея. Във фон-
да се съхраняват оригинални предмети,
употребявани през Х²Х и ХХ век. Те по-
казват техническото и технологичното
ниво на производство, развитие и спе-
циализация, асортимент и качество на
изделията", поясни директорът на Об-
щинския исторически музей в Брезник
Емилия Велинова.

Автори на изложбата "Мозайка от за-
наяти" са уредниците Росица Бинева и
Румяна Денчева, дизайнерът на музей
"Етър" Мирослав Живков и фотографът
Росина Пенчева.

Изложбата може да бъде видяна от 26
юни  до 30 август, 9.00ч до 17.00 ч от по-
неделник до събота в изложбена зала
"Военен клуб".

яте, че трудно
ще спите спокой-
но, ако ползвате
вода на помпи
от 13 и 15 км до-
веждащи водоп-
роводи. При едно
спиране на ене-
ргосистемата (а
такива неща се
случват - има
аварии от регио-
нален характер и
национален харак-
тер), ние спира-
ме да помпим во-
да. Няма резер-
воари, нямаме не-
що, което да аку-
мулира и да зах-
ранва нашите
граждани?

- Кой трябва- Кой трябва- Кой трябва- Кой трябва- Кой трябва
да даде разреше-да даде разреше-да даде разреше-да даде разреше-да даде разреше-
ние да ползватение да ползватение да ползватение да ползватение да ползвате
отново този во-отново този во-отново този во-отново този во-отново този во-

доизточник?доизточник?доизточник?доизточник?доизточник?
- Ние сме едно ВиК

дружество всичките
шест общини - Пер-
ник, Радомир, Земен,
Ковачевци, Брезник и
Трън. Обслужващият
оператор е ВиК Пер-
ник. Разрешението за
водоползване се взи-
ма от Басейнова ди-
рекция и от ВиК дру-
жеството. По предло-
жение на ВиК дружес-
твото ние кметове-
те се съгласяваме и
налагаме воден режим.
Сега не стига, че не
ползваме резервния
си източник, но ние в
момента изпомпваме
вода и за Батановци.
Хората там не са ви-
новни и не може да ги
оставим без вода. Но
това създава изклю-
чително много зат-
руднения. От месец
ноември имаме въве-
ден воден режим в Ра-
домир -в най-големия
жилищен комплекс
"Арката", в ж.к. "Вър-
ба" и сега имаме и в
кв. "Пчелински" и кв.
"Гърляница".

- Какъв е режимът?- Какъв е режимът?- Какъв е режимът?- Какъв е режимът?- Какъв е режимът?
- В "Арката" нямат

вода през нощта - от
22 ч. до 5 ч., когато
помпим водата за Ба-
тановци. Във "Върба"
един ден нямат, един
ден имат. Тя е разде-
лена на две части -ви-
сока и ниска зона и
там полагаме една
тръба 800 метра, с
която ще осигурим
водоползване. В Пче-
линския квартал и в
"Гърляница" е още по-
строго - имат вода са-
мо от 15 ч. до 22 ч. За-
щото там са ниска зо-
на и не може да се аку-
мулира вода. Резер-
воарът е изключител-
но малък.

- Община Перник- Община Перник- Община Перник- Община Перник- Община Перник
трябва да даде съгла-трябва да даде съгла-трябва да даде съгла-трябва да даде съгла-трябва да даде съгла-
сие да ползвате от-сие да ползвате от-сие да ползвате от-сие да ползвате от-сие да ползвате от-
ново тази помпенаново тази помпенаново тази помпенаново тази помпенаново тази помпена

станция "Крапец"?станция "Крапец"?станция "Крапец"?станция "Крапец"?станция "Крапец"?
- Община Перник не

трябва да ни дава
съгласие, но се иска и
тяхното съгласие - се-
га те са любимци на
цялата страна, пос-
традали от безводие-
то.  На практика раз-
решението трябва да
дойде от Министерс-
твото на околната
среда и водите и глав-
но от Басейнова ди-
рекция. Басейнова ди-
рекция се подчиняват
сляпо на  МОСВ и на
министъра и без тях
те няма да дадат раз-
решение. Пишат се не-
домислици, че сме има-
ли 24 водоизточника.
Нали си представяте,
че хората нямат вода
и това няма да го нап-
равим нарочно и да е
някаква постановка.

- Директорът на- Директорът на- Директорът на- Директорът на- Директорът на
ВиК Перник все пакВиК Перник все пакВиК Перник все пакВиК Перник все пакВиК Перник все пак
изрази становищеизрази становищеизрази становищеизрази становищеизрази становище
във ваша подкрепа,във ваша подкрепа,във ваша подкрепа,във ваша подкрепа,във ваша подкрепа,
водата от този из-водата от този из-водата от този из-водата от този из-водата от този из-
точник да се пусне...точник да се пусне...точник да се пусне...точник да се пусне...точник да се пусне...

- Той е преценил, че в
момента имат резер-
вен водоизточник в
Перник, пълен е язови-
рът и не е необходимо
тези съвсем малки
литри, които идват
от "Врелото", да оти-
ват там. Още повече,
че не знам кой разре-
ши, предполагам
МОСВ, на едни пе-
щерняци да взрив-
яват в пещерите уж
да намерят повече во-
да за язовир "Студе-
на", а те нанесоха не-
поправими щети. Сега
в нашите водочерпа-
тели, които са ниско
долу в долината, во-
дата намалява.

- Кога се случи то-- Кога се случи то-- Кога се случи то-- Кога се случи то-- Кога се случи то-
ва?ва?ва?ва?ва?

- Това се случва още
февруари месец. След
като въведоха водния
режим и  започнаха да
търсят резервни во-
доизточници в пеще-
рите на Витоша. Не
знам какво са правили,
но от тогава  имаме
проблеми с водочерпа-
телите. Не стига, че
има много аварии, не
стига, че губим около
50% в напорния во-
допровод, който идва
от "Опалово", а пом-
пите изключват на
ниво още там. За да
изключи една помпа
на ниво означава, че
водата е намаляла. А
сега сме в един сезон,
в който не е редно да
се става това - има
валежи и т.н. Пред-
ставям си лятото
какво ще се случи.

- Излиза, че пещерн-- Излиза, че пещерн-- Излиза, че пещерн-- Излиза, че пещерн-- Излиза, че пещерн-
яците, вместо да по-яците, вместо да по-яците, вместо да по-яците, вместо да по-яците, вместо да по-
могнат, са влошилимогнат, са влошилимогнат, са влошилимогнат, са влошилимогнат, са влошили
проблема с водата?проблема с водата?проблема с водата?проблема с водата?проблема с водата?

- По принцип е заб-

ранено да правят та-
кива неща - това е
ясно на всички, които
имат някакви техни-
чески познания по хид-
роинженерство - да се
взривява, да се
правят кладенци, да
се прави изкуствено
отклоняване на вода.
Особено на такива
карстови водоизточ-
ници това е изключи-
телно опасно. Наши-
те водоизточници са
долу в ниското, а та-
зи вода идва от пла-
нината. От това мо-
же да имаме хиляди
проблеми.

- Беше споменато,- Беше споменато,- Беше споменато,- Беше споменато,- Беше споменато,
че водата, която Ра-че водата, която Ра-че водата, която Ра-че водата, която Ра-че водата, която Ра-
домир ползва за еднадомир ползва за еднадомир ползва за еднадомир ползва за еднадомир ползва за една
година, Перник я из-година, Перник я из-година, Перник я из-година, Перник я из-година, Перник я из-
разходва за две сед-разходва за две сед-разходва за две сед-разходва за две сед-разходва за две сед-
мици. Подобни срав-мици. Подобни срав-мици. Подобни срав-мици. Подобни срав-мици. Подобни срав-
нения се правиха и ко-нения се правиха и ко-нения се правиха и ко-нения се правиха и ко-нения се правиха и ко-
гато в Столичния об-гато в Столичния об-гато в Столичния об-гато в Столичния об-гато в Столичния об-
щински съвет се об-щински съвет се об-щински съвет се об-щински съвет се об-щински съвет се об-
съждаше дали да бъдесъждаше дали да бъдесъждаше дали да бъдесъждаше дали да бъдесъждаше дали да бъде
изграден резервен во-изграден резервен во-изграден резервен во-изграден резервен во-изграден резервен во-
допровод от Софиядопровод от Софиядопровод от Софиядопровод от Софиядопровод от София
към Перник.към Перник.към Перник.към Перник.към Перник.

- Подобни са съот-
ношенията. Ние сме 6
пъти по-малки като
население от Перник.
Тук обаче има една
уловка - не се знае кол-
ко е населението на
Радомир. На Перник
може да се знае приб-
лизително, но на Радо-
мир не се знае, защо-
то в Радомир преби-
вават примерно 15
хил. софиянци, които
пътуват почти всеки
ден. Те не се регистри-
рат. Искат да пол-
зват вода, отопление,
осветление, пътища,
но никой не се регис-
трира. Сега в начало-
то на пандемията, ко-
гато бяха въведени
контролни пунктове,
за четири дни се ре-
гистрираха по нас-
тоящ адрес 2500 ду-
ши. След това пуснах
заповед и забраних да
се регистрират. Ни-
кой не знае колко жи-
веят тук. Като дойде
събота и неделя, тук
се изливат хора, за-
почва масово изхвърл-
яне на боклуци, които
не са предвидени в до-
говора за сметосъби-
ране и сметоизвозва-
не, ползване на вода,
поливане, басейни и
т.н.

Имаме в 32 населени
места в общината с
39 600 водомера, а
иначе официално се
водим 18 960 жители.
Затова аз имам съмне-
ния колко хора жи-
веят тук.

Бел. ред.: Интервю-Бел. ред.: Интервю-Бел. ред.: Интервю-Бел. ред.: Интервю-Бел. ред.: Интервю-
то на Пламен Але-то на Пламен Але-то на Пламен Але-то на Пламен Але-то на Пламен Але-
ксиев пред в. "Телег-ксиев пред в. "Телег-ксиев пред в. "Телег-ксиев пред в. "Телег-ксиев пред в. "Телег-
раф" е предоставенораф" е предоставенораф" е предоставенораф" е предоставенораф" е предоставено
от пресцентъра наот пресцентъра наот пресцентъра наот пресцентъра наот пресцентъра на
община Радомир.община Радомир.община Радомир.община Радомир.община Радомир.



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. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси, преустр. - 70 000 лв.
5. Двустаен, Изток, нов, преустр. в тристаен, 73 м2, ет. 4 - 66 000 евро
6. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
7. Тристаен, Ид.център, ет. 4, 98 м2, ТЕЦ, 4 тер., таван 28 м2

    над апартамента - 62 000 евро
8. Тристаен, Могиличе, 89 м2, ет. 7(8), след лукс. ремонт,
     обзав., климатик - 50 000 евро
9. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
10. Къща, Варош, РЗП: 160 м2, двор: 495 м2, ПВЦ, гараж - 90 000 лв.
11. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
12. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
13. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
      ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
14. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
      РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
15. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 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, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
19. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
20. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
21. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро

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
НАЕМ

1. Тристаен, кв. Дараци, лукс, тх, ет. 5, обзаведен, 2 спални, хол с трапезария -  570 лв.

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 26 юни 2020 г., брой 91 /6924/ година XХVI

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

26 - 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. Вила, Кошарево, 3 етажа, нова баня, чисто нов покрив,

   двор: 550 м2, канал, асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 евро

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

4. УПИ, 700 М2 , НА ГАРА "АЛ. ДИМИТРОВ", НА 10 КМ. СЛЕД РАДОМИР   - 6 000 ЛВ.

5. УПИ, 900 М2 , НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ЗА КЮСТЕНДИЛ - 12 000 ЛВ.

6. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, груб строеж, без дограма,

   двор: 200 м2  (облагороден) - 32 000 лв.

7. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда, двор: 550 м2,

   на улица, беседка, бунар, ток, вода - 16 000 лв.

8. Къща Мошино, 1 етаж, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,

    двор: 380 м2          - по договаряне
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 дезинфектанти, гелове, маски
 бързи тестове за корона вирус
 лекарства и консумативи
 ортопедични материали

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10

Тел. : 02 862 0192, 0878 882 624, 0884 933 597

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 част от шведският индустриален гигант AQ GROUP, който е
световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания.
Във връзка с увеличаващото се производство, предлагаме следните позиции за постоянна работа

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
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

Компанията предлага:
Предизвикателна работа в достойна среда
Придобиване на квалификация за работа с високотехнологични
машини
Мотивиращо заплащане и ежемесечни бонуси
Ваучери за храна
Допълнително здравно застраховане
Поемане на разходи за транспорт

Кандидатите могат да предоставят CV на "Рецепция" в АК Електрик АД, на адрес: град
Радомир, ул. Райко Даскалов 68 /срещу автогара Радомир/. Телефон за връзка: 0879 80 70 02.

                                        "Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ"                                   ЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчици
          Оператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машини                                   Монтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкции

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

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

- 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:

РРРРРекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифи
на вестникна вестникна вестникна вестникна вестник

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./см22222

Пълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./см22222

До главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месец
В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:
- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец
- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец

Вътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страница
- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец
- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец
- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см22222

- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см22222

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска
до 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена
до10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./ден

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

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
международна производствена
компания. Предлагаме ви
атрактивно стартово
възнаграждение между 1000 -
1200 лв. и осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов

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

“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

"АК Електрик" АД, град
Радомир търси да назначи
настройчици на абканти с ЦПУ,
електрозаварчици, оператори на
машини, монтажници метални
конструкции. Тел.: 077 78 22 02,
email:  filip.vitanov@aqg.se или
на адрес град Радомир, ул.
"Райко Даскалов" № 68 - отдел
"Човешки ресурси".

Вестник “Съперник” търси
компютърен оператор (4-часов
работен ден. Справки всеки ден
до 17.00 ч. на ул. ”Св. св. Кирил
и Методий” 2А, ап. 2 или на тел.
60 13 72, 0887 884 095

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

Продавам обективи за
смартфон с щипка
(широкоъгълен, макро и обектив
рибешко око, и телеобектив
HD12X Zoom). Тел. : 0885 949 293

Продавам картофи за посев,
сорт Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

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:
Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи

и веранда, двор: 550 м2,
на улица, беседка, бунар, ток, вода

16 000 лв.

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 vitara
Двигател Бензинов Скоростна
кутия Ръчна 160000 км 2 000г
Къса база В отлично състояние.
Разход 8лв/100км. Свалящ се
таван. Тел.: 0895 725 609ажна,

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните 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 къща
с три спални, разположена в
луксозния и реномиран ком-
плекс от затворен тип Делта
Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съ-
четание от панорамни гледки,
свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до
столицата посредством автома-
гистрала 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

Продавам УПИ, 700 кв.м., гара
"Ал. Димитров, на 10 км. след
Радомир, 5 000 лв. Тел.: 0892
774 899

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем
разни

Продава:

Тристаен, Могиличе, 89 м2,
ет. 7(8), след лукс. ремонт,

обзав., климатик
- 50 000 евро

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

ПРОДАВАМ
“ДЖИП НИСАН”
XTREL - 2002г., 4х4,

ел. огледала, нови
гуми, ел. седалки,

кожен салон,
гражданска, винетки,

каско - 6 000 лв.

Тел.: 0888 222 656

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа
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Наличието на любов е задъл-
жително условие, за да бъдете
щастливи в своята връзка.
Необходимо е обаче да развиете
и определени умения, които ще
сведат конфликтите и неразби-
рателствата между вас и вашия
партньор до минимум. Вижте
кои 3 важни умения трябва да
усвоите, за да бъдете удовлетво-
рени от своята любовна връзка.

Човек не спира да учи през це-
лия си живот. Ето защо никога
не е късно да развивате нови
умения, не само практически, но
и по отношение на своята връз-
ка. Много често конфликтите

Умения, които трябва да развиете, за да сте щастливи във връзката си

между двойките са породени от
лоша комуникация и себецен-
триране – човек не желае да ви-
ди ситуацията през очите на
другия, както и не иска да се
опита да разбере защо другият
се чувства по определен начин.
Ако искате да имате по-щастли-
ва и удовлетворяваща връзка,
нужно е да развиете три основ-
ни умения:

Емпатия
Емпатията е важна, защото

именно благодарение на нея
вие имате възможността да пог-
леднете през очите на своя пар-
тньор. Да разберете техния опит

и тяхната гледна точка, а след
това да „се оттеглите“ обратно.
Разбира се, емпатията трябва да
бъде взаимна, защото ако тя е
присъща само за вас, това ще
наруши естествения баланс във
връзката ви и в крайна сметка
вие ще бъдете ощетени.

Много хора погрешно смятат,
че след като дълги години са с
някого, те просто знаят какво
точно чувства и мисли тяхната
половинка. Това обаче може да
бъде много подвеждащо. Емпа-
тията изисква вие буквално да
си представите, че сте другия
човек. Трябва да придобиете
представа за тяхната перспекти-
ва, тяхната реалност, техните
приоритети, техните очаквания
и техните притеснения. Едва то-
гава вие ще можете да разбере-
те как вижда ситуацията вашият
партньор и как тя го кара да се
чувства.

Емоционална валидация
Емоционалната валидация или

емоционалното утвърждаване е
нещо, което всички търсим и
желаем – обикновено много по-
вече, отколкото дори осъзнава-
ме. Когато сме разстроени, ядо-
сани, разочаровани или наране-
ни, ние копнеем за това пар-
тньорът ни да осъзнае защо се
чувстваме по този определен
начин. Искаме той да признае
чувствата ни и да прояви разби-
ране към нас и емоциите ни.
Обикновено, когато човек е съп-
ричастен към чувствата на поло-
винката си, това бързо освобож-

дава напрежението и конфлик-
тите могат да бъдат потушени по-
скоро, отколкото предполагате.

Добро отношение
Двойките често подценяват

влиянието, което малките жесто-
ве могат да окажат върху дина-
миката на връзката. Картичка с
мило послание, подаряване на
цветя, приготвяне на любимото
ястие, комплимент, нежна прег-
ръдка и дори говоренето с по-
мек тон са все малки неща, кои-
то могат да върнат положител-
ната атмосфера.

Разбира се, цветята или храна-
та не могат да премахнат всяка
болка. Но когато между двама
души има напрежение, обикно-
вено порочният цикъл се затва-
ря, защото всеки започва все
повече да забравя за доброто от-
ношение и малките жестове. За
излизане от негативния цикъл са
достатъчни само два или три
жеста на добро отношение в ком-
бинация с практикуването на ем-
патия и емоционална валидация.

Тези три умения  вървят ръка
за ръка и заедно те формират
една от основите на здравос-
ловната връзка. Благодарение
на тях, двойките много по-лесно
могат да преодоляват моментите
на стрес, напрежение или емо-
ционално дистанциране.

За да може човек да се въз-
ползва от плюсовете на тези три
умения, той трябва да положи
усилие да ги практикува, както и
да ги интегрира в ежедневното
си мислене и общуване.

Високото кръвно налягане е по-опасно за жените, отколкото за
мъжете, установиха американски учени.

Лекарите трябва да лекуват високото кръвно налягане при жени-
те по-рано и по-агресивно, отколкото при мъжете, считат учените.
Тяхното изследване установило значителни различия в механиз-
мите, които причиняват високо кръвно налягане при жените в
сравнение с мъжете.

"Медицинската общност смяташе, че високото кръвно налягане е
едно и също за двата пола и основаваше лечението си на това до-
пускане. Това е първото изследване, което взема предвид пола
при избора на антихипертензивни средства", казва ръководителят
на изследването Карлос Ферарио.

Докато смъртността при мъжете от сърдечно-съдови заболява-
ния е намаляла значително в последните 20-30 години, същото не
може да се каже за жените, отбелязва изследователят.

Сърдечните заболявания са се превърнали в основна причина
за смъртността при жените в САЩ с около една трета от смъртните
случаи.

За целите на изследването 100 мъже и жени от 53 години нагоре,
които не са лекували  високото си кръвно налягане, били изслед-
вани чрез различни специализирани тестове, показващи дали
сърцето или кръвоносните съдове имат основна роля за повиша-
ването на кръвното налягане. Тестовете измерили хемодинамика-
та, силите, участващи в циркулирането на кръвта, и хормоналните
характеристики на механизмите за развиване на високо кръвно
налягане при мъжете и жените.

Високото кръвно налягане е по-опасно за жените
У ч е н и -

те уста-
н о в и л и
м е ж д у
30 и 40%
п о в е ч е
с ъ р д е ч -
но-съдо-
ви забо-
лявания
при же-
ните в
с р а в н е -
ние с мъ-
жете със
с ъ щ о т о
ниво на
в и с о к о
к р ъ в н о
н а л я г а -
не. Ос-
вен това били установени значителни физиологични разлики в
сърдечно-съдовата система на жените, включително типа и нивото
на хормоните, участващи в регулирането на кръвното налягане,
които допринасят за остротата и честотата на сърдечните заболя-
вания.
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О Б Я В А
ЗА СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (ДП НКЖИ),
София 1233 бул.”Мария Луиза” № 110

На основание чл. 62а, ал.3 от Закона за устройство на територията
УВЕДОМЯВА

всички заинтересувани физически и юридически лица, че е организирана
СРЕЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на ПУП - Изменение на план за регулация за

√√√√√     местност "Изток", гр. Перник, община Перник, одобрен със заповед №2322 от 22.12.1978 г. за УПИ – за озеленяване (нов УПИ X), кв. 113;

√√√√√     местност "Перник", гр. Перник, община Перник, одобрен със заповед №К0 от 1955 г за УПИ X – за озеленяване, кв. 242
във връзка с инвестиционно предложение:

„Модернизация на железопътна линия София – Перник – Радомир – част от Трансевропейската транспортна мрежа”
Срещата за обществено обсъждане ще се проведе на:
• 03.07.2020 год., от 10.00 часа, в сградата на Общинска администрация гр. Перник, ет. 12, стая 1, гр. Перник, пл. Св. Иван

Рилски №1;
Проектите за ПУП-ИПРЗ са на разположение на интересуващите се всеки работен ден от 08.00 до 12.00 и от 13:00 до 17:00 часа, в

сградата на Общинска администрация, гр. Перник, пл. Св. Иван Рилски №1.
Писмени становища могат да се предоставят в Общинска администрация, гр. Перник по време на срещата за обществено обсъждане.
За контакти по общественото обсъждане от страна на Възложителя: урб. Любомир Петров, тел. +359 886 317 646, email: lgp@eqe.bg

Ананиев: Санкции за всички без
маска, независимо от поста им
Няма да има прошка за хората, които не

носят маска в закрити пространства. То-
ва заяви по време на извънреден бри-
финг в Министерския съвет здравният
министър Кирил Ананиев. Ананиев каза,
че същото ще важи и за депутатите, за
които журналист сигнализира, че не спаз-
ват дистанция и са без маска в пленарна-
та зала. Ананиев увери, че ще бъдат про-
ведени разговори да се създадат въз-
можности за спазване на заповедта му.
„Санкции ще има за всички, които нару-
шават заповедта“, беше категоричен той.
Министърът припомни, че в заведенията
масите трябва да са на отстояние, а на ед-
на маса могат да се събират до 4 души и
по своя преценка да решават дали да но-
сят маска или не. „Персоналът в заведе-
нията задължително трябва да са с мас-
ка или шлем“, припомни Ананиев. По от-
ношение на това дали детските градини
трябва да бъдат затворени и да се върнат
някои от старите мерки, министърът ко-
ментира, че на този етап не вижда такава
причина. „Нямаме притеснителни данни
за случаи в детските градини“, заяви той.
Попитан каква е позицията му по отно-
шение на провеждането на абитуриен-
тските балове, отговорът дойде от дър-
жавния здравен инспектор Ангел Кун-
чев, който се присъедини към призива на
образователното министерство от вчера
те да бъдат отложени за след края на из-
вънредната епидемиччна обстановка,
която беше удължена до 15 юли. „Неза-
висимо от характера на едно събитие, ако
разстоянието е малко и хората са без
предпазни средства това увеличава рис-
ка от заразяване. Рискът не е за децата,
които ще се съберат, а за близките им“,
поясни Кунчев и добави, че ако някъде
се провеждат такива мероприятия, то не-
ка хората спазват дистанция. От своя
страна Кирил Ананиев обяви, че пред-
стои среща с образователния министър,
на която ще обсъдят темата. Стана ясно
още, че никой не може да даде категори-
чен отговор на въпроса дали заразност-
та на коронавируса е намаляла или не.
По същия начин стоят нещата и по отно-
шение на излязлата вчера информация,
че организмът произвежда антитела сре-
щу вируса за срок до 3 месеца. Попитан
дали ще бъдат глобени българите завър-
нали се от германската кланица, в която
пламна заразата, доц. Кунчев каза, че ще
положат усилия да открият всички за-
върнали се от там. Германия не е от стра-
ните, за които прилагаме карантина и то-
ва донякъде затруднява откриването на
хората, дошли от там. Няма да има санкции
за тях. Това че се връщат от Германия не
е нарушение“, подчерта здравният ин-
спектор.



Съперник10 26 юни 2020 г. МОЗАЙКА

М
о
ж

е
т

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

Днес се опитайте на всичко да гледате опти-
мистично, без да задълбавате. Така, ще бъде по-
лесно, да оцелеете в този труден ден. С прехвър-
лянето на пари в друга сметка, бъдете внимател-
ни-възможна е измама. В личната сфера, трябва
да изчакате нещата да утихнат. Не се опитвай-

те, да изяснявате нищо.

Очаква ви много натоварен ден. Ще трябва да
свършите толкова много, че дори да направите
пътуване сами. Основното нещо е да не бързате и
не се опитвайте да правите всичко наведнъж. В
комуникацията с колегите е необходима гъвка-
вост, а пред шефовете, не се оплаквайте. Вечер-

та са възможни неприятни новини.

Препоръчително е да положите усилия, за да
постигнете резултат във финансовата сфера.
Разбира се, да броите парите си е приятно, но по
някаква причина, ще решите да похарчите всичко,
което сте натрупали. Тактичност ще ви бъде
необходима в любовта. Ако приложите правилна-

та тактика, партньорът ще ви гледа с други очи.

Може да се препънете, ако не озаптите своя ен-
тусиазъм. Опитите ви да поправите мълниеносно
всичко в работата си, може да доведе до многоб-
ройни грешки. В личния живот, колкото и да е
странно, ще се нуждаете от здравословно чув-
ство за хумор. Само без сарказъм, в противен слу-

чай отношенията ще се влошат.

Днес, няма да е най-добрият ден, по отношение
на решаването на бизнес и финансови проблеми.
По-добре посветете деня на почивка, културни
развлечения и общуване с близките. Ако времето
позволява, отидете сред природата или на вила-
та. Трябва да избягвате нервното претоварване,

то може да доведе до депресия.

Днес, денят, ще ви изглежда безоблачен и щас-
тлив. Особено, ако получите обещани пари по
сметката си. Не се опитвайте незабавно да хар-
чите всичко, отделете си пари за почивка. Въз-
можно е също, вашите близки да се нуждаят от
спешна помощ. Ако ги затрупате с щедрост и

топлина,това ще ви се отплати, в близко бъдеще.

Не се препоръчва да се отпускате прекалено ра-
но, защото може да загубите доста перспективи
в работата си. В личния живот, може да се нало-
жи да направите важен избор. Тук без интуиция,
няма да минете. Битовите и семейни проблеми,
ще решите леко, но финансовите, ще се окажат

по-сериозни, отколкото ви е изглеждало преди.

Днес, ще бъдете подложени на голямо напреже-
ние, което ще продължи до края на деня. Може би
сами сте се настроили така? От лечение на хро-
нични заболявания не се отказвайте. Ако това е
сезонна алергия или гастрит, тогава използвай-
те вече тествани средства. Ще е добре, също да

започнете лека диета или някакъв вид спорт.

Очаква ви емоционален ден, нещата ще се раз-
виват непредсказуемо, в случай че загубите кон-
трол над себе си. Добър шанс за успех в бизнеса,
ще имат тези, които са инвестирали в стоки. В
семейния живот могат да възникнат проблеми,
свързани с преместване или смяна на жилището.

Не бързайте с плащането на пари, от личната си сметка.

Съществува риск от материални загуби. Особе-
но, ако не знаете думата "икономия". Сизифов
труд - знаете ли какво е това? Тогава не е нужно
да правите неща, с които не сте много запознати
или не носят печалба. В любовните дела напро-
тив, ще сте на висота. Може да очаровате човек,

който преди това дори не ви е забелязвал.

Очаква ви стресова ситуация, свързана с изяс-
няване на отношенията. Близък приятел, ще ви
провокира към конфликт и след това, ще ви обви-
ни за всички смъртни грехове. Парите ще са ви
достатъчни, за да помислите за обновяване на
гардероба и външния вид. И не е нужно да се кон-

султирате с някого, за да си купите нещо за себе си.

Отличен ден за туризъм, спорт и семейни ек-
скурзии сред природата. Всичко ще бъде чудесно,
ако планирате ваканцията си предварително.
Късмета в любовта, ще ви изглежда почти мис-
тичен, но не бъдете прекалено лековерни. Новият
ви любим, може да се окаже истински спекулант.

От гледна точка на чувствата, а не на парите.



Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Светла Йорданова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Любка Пешева

СЧЕТОВОДСТВО
Донка Вирянска

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
 БИЗНЕС-СГРАДА
 ул. “Миньор” 19 ет: 2, тф: 076 603129, 0888503237

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел. 076 60 13 72
2. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 076 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си
Читателските писма се публикуват
без редакторска намесаПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Дежурен редактор:
Яне АНЕСТИЕВ

Съперник 1126 юни 2020 г.СПОРТ

Страницата подготви Яне Анестиев

„Ìèíüîð” âçå õàëô íà „Ëóäîãîðåö 2”
Втората контрола на „чуковете” е в събота от 18,00 часа

Предлагат конгрес
на БФС през зимата
Конгресът на БФС ще се проведе

през зимата. Причината са предстоящи-
те баражи на националния отбор за кла-
сиране на европейското първенство,
което бе отложено за следващата годи-
на заради коронавируса. Това ще е
главната тема на обсъждане на Изпъл-
кома в четвъртък.Първоначално опреде-
лената дата за конгреса бе 7 юни, кога-
то по програма трябваше да бъде за-
вършило първенството, както и турнирът
за Купата на България. Но заради из-
вънредната ситуация форумът бе отло-
жен за неопределено време и на всички
заседания досега нова дата не бе опре-
делена.Сега идеята е да минат и важни-
те мачове на "Лъвовете", отложени от
месец март. Според новата програма на
УЕФА избраниците на Георги Дермен-
джиев ще приемат Унгария на 8 октом-
ври в София. Ако се справим с маджа-
рите, на 12 ноември ще мерим сили с
победителя от двойката между Румъния
и Исландия. При успех и в този мач ще
се класираме на европейското. Самият
шампионат е между 11 юни и 11 юли
2021 г.

Това означава, че футболното прави-
телство сериозно ще обсъди възможна
дата за конгреса след средата на ноем-
ври. На този етап постът на националния
селекционер няма да бъде обект на об-
съждане, като Георги Дерменджиев със
сигурност остава начело на национали-
те.

БФС алармира да не
се струпват зрители

по стадионите
Ръководството на БФС с тревога кон-

статира, че след подновяването на фут-
болното първенство и завръщането на
публиката по трибуните, на определени
стадиони и мачове се наблюдава струп-
ване на значителни групи от зрители на
ограничено пространство в разрез със
заповедите на министъра на здравео-
пазването и на министъра на младежта
и спорта, касаещи мерките при органи-
зиране на спортни мероприятия в усло-
вията на пандемията от COVID-19. Бъл-
гарският футболен съюз държи да под-
чертае, че отговорността за спазването
на противоепидемичните мерки и кон-
трола върху поведението на зрителите
по трибуните по време на мачовете е из-
цяло на клубовете-организатори на дву-
боите. Напомняме, че преди рестарта на
първенството в ППЛ и на турнира Купа
България, Българският футболен съюз
изготви подробен план с насоки за ор-
ганизацията на футболните двубои в ус-
ловията на пандемията, с който всички
клубове бяха запознати и са длъжни да
се съобразяват. Напомняме също така,
че при нарушаване на установения от
закона ред, нарушителите подлежат на
санкции от съответните здравни и дър-
жавни органи. Българският футболен
съюз призовава още веднъж всички
футболни клубове, както и техните при-
върженици, да спазват стриктно проти-
воепидемичните предписания по време
на мачовете.

Спортното ще провежда приемни изпити
В понеделник и вторник са приемните изпити в  Спортно учи-

лище "Олимпиец".
По традиция в последните години в школото се приемат уче-

ници по седем вида спорт - футбол, волейбол, баскетбол, борба,
джудо, самбо и бокс.

Проверката на спортните възможности ще се осъществява
в два дни, като ще започне в зала "Дружба" и ще продължи на
стадион "Миньор".

Училището предлага безплатни лагери, храната в стола е на
цена 1 лв, учениците се транспортират със собствен автобус.
Учениците имат наситен спортен живот в страната, а уча-
стниците в националните отбори често пътуват и на състе-
зания в чужбина.

За прием могат да кандидатстват ученици след завършен 4-
ти, 5-ти, 6-ти , 7-ми и 8-ми клас.

Всички български
тимове ще старти-
рат от първия пред-
варителен кръг на Ли-
га Европа през сезон
2020/21. При добро
стечение на об-
стoятелствата и
трите наши отбора
може да са поставени
на старта на надпре-
варата, но това зави-
си от развитието на
доста европейски
шампионати, които
все още не са завър-
шили.

Припомняме, че по-
бедителят до групи-
те на ЛЕ ще се решава
в един мач, а домакин
ще е първият изтег-
лен отбор.

Ако ЦСКА-София се

класира за ЛЕ, то чер-
вените на 97% ще са
сред поставените в
първия предварите-
лен кръг.

Така те ще се над-
яват на значително
по-лек съперник, но
въпреки това същес-
твува шанс, макар и
неголям, да се из-
правят срещу румън-
ски или полски пред-
ставител.Ако Левски
се класира за ЛЕ, то
шансът на сините да
са поставени е над
50%. Т.е. възможните
противници ще са ка-
то тези на ЦСКА-Со-
фия.

Останалите българ-
ски представители
ще игрят с коефи-

циента на България,
който е 3.475.

Той не гарантира, че
те ще са сред поста-
вените тимове, кое-
то може да им отреди
за съперник отбори
като Партизан (Сър-
бия) и Розенборг (Нор-
вегия).

Коефициенти на
българските клубове,
които са с шанс за
класиране в ЛЕ:

ЦСКА-София - 4.000
Левски - 3.500
Локомотив (Плов-

див), Славия, Берое,
Черно море, Ботев
(Пловдив), Арда, Етър
и Царско село ще са с
коефициента на Бъл-
гария, който е 3.475.

Голяма част от по-

Ето кои ще са противниците на
българските отбори в Лига Европа

тенциалните съпер-
ници на поставените
в първия предварите-
лен кръг БГ отбори:

Непоставени: Хи-
бърниънс (Малта), Ле-
вадия Талин (Есто-
ния), Железничар Са-
раево (Босна), ТреПене
(Сан Марино), Петро-
куб (Молдова), Сабур-
тало (Грузия), Юнион
Титус (Люксебург),
Диферданж (Люксем-
бург), Кауно Жалгирис
(Литва), РФС Рига
(Латвия), Валмиерас
(Латвия), Ренова (Ма-
кедония), Силекс Кра-
тово (Македония), Бо-
рац (Босна), Свантул
(Молдова), Бохемианс
(Ейре), Дери Сити (Ей-
ре), Интер Турку

Новакът във Втора
лига Миньор (Перник)
се подсили с млад и та-
лантлив полузащит-
ник. 20-годишният
Стефан Методиев е
добре познат на нас-
тавника на миньорци
Юри Васев, който пре-
ди да се върне начело
на "чуковете" водеше
тимове от школата в
Разград. Методиев
има вече три сезона
във Втора лига с от-
бора на Лудогорец 2, а
сега е решил да потър-
си друго предизвика-
телство. От друга
страна Миньор из-
гражда млад, амбицио-
зен и перспективен
отбор, в който прис-
тигащият от Разград

талант би се вписал
прекрасно. В  събота
от 18,00 часа миньор-
ци ще изиграят вто-
рата си контрола, то-
зи път пак на „Ста-
диона на мира” срещу
„Кариана”(Ерден). Ми-
налия петък миньорци
загубиха от отбора на
„Монтана” в Перник с
0:2. Тримата футбо-
листи, които пропус-
наха първата контро-
ла, Калоян Йосифов,
Кристиян Слишков и
вратарят Алекс Геор-
гиев, вече тренират
пълноценно. На трени-
ровката в сряда от
болки се оплака бив-
шият възпитаник на
СУ „Олимпиец” Сти-
вън Милчев.

(Финландия), Илвес
Тампере (Финландия),
Хонка (Финландия),
Брейдаблик (Ислан-
дия), Бала Таун (Уелс),
Динамо Батуми (Гру-
зия), Локомотиви Тби-
лиси (Грузия), Сиренс
(Малта), Викингур
(Исландия).Ако бъл-
гарските клубове са в
урната на непоставе-
ните, част от въз-
можните противници
са:

Поставени: АПОЕЛ
Никозия (Кипър), Пар-
тизан (Сърбия), Ро-
зенборг (Норвегия)
Аполон Лимасол (Ки-
пър), Фехервар (Унга-
рия). Тук ще са още из-
раелски, румънски и
полски отбори.
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От ОД на МВР уточняват, че услугата е активна от 24 юни

ШЕСТМЕСЕЧНИЯТ КОШ-
МАР ЗА ПЕРНИЧАНИ
СВЪРШИ. Водният режим ве-
че е история. И сега всички си

приписват заслугите за течащите дено-
нощно чешми. Любопитно е обаче, че
сред тях най-гласовити са и онези, които
са представители на една политическа си-
ла на местно и държавно ниво, виновна
изцяло за драмата на десетки хиляди
малки и големи в Пернишко. Сред тях се
самопотупват по рамото люде, които в
най-горещите денонощия, седмици, месе-
ци на битката за водата, тихо се свиваха
зад бюрата. И непонятно или по-скоро
понятно защо премълчават кой изнесе
най-голямата тежест в търсенето на път за
решаване на проблема, кой протърка пра-
говете на премиер и министри, но не отстъ-
пи и не се предаде и в крайна сметка по-
беди. А перничани не са малоумни. И дете
да попитате, ще ви каже, че язовирът е пъ-
лен благодарение на природата, естестве-
но, но и на кмета Станислав Владимиров и
негови екип. Ей това е голата истина! Гра-
доначалникът бе безкомпромисен и успя
да спечели на своя страна дори министър-
председателя Борисов. А той не е от БСП,
нали? Та хайде сега малко по-скромничко
със самохвалбите. Пак казваме, пернича-
ни са люде обективни. И чакат от вас един
друг отговор - за наказанията, които все
още не са понесли виновните за тежкото
безводие. Ще продължаваме да питаме,
колкото и това да не се харесва на някои
политически сили. Защото сътвореното от
тяхното безхаберие няма аналог! И всеки
трябва да си понесе заслуженото.

В НАЧАЛОТО НА ЮЛИ ВЕРОЯТНО
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ В ПЕРНИК ЩЕ
ЗАСЕДАВА. И тъй като Ревизоро прех-
върли спокойно решаването на проблема
с недостигащата вода за Радомир, ще
трябва нашите минипарламентаристи да
кажат "да" или "не" на отпускането на оп-
ределени количества от "Студена" за съ-
седната община. Най-вероятно отговорът
ще е положителен, като се знае, че и та-
мошният кмет, и мнозинството в перниш-
кия законодателен орган са от една съща
партия. Дано обаче преди да кажат "да",
представят убедително и аргументирано
разчетите, на базата на които го правят.
Щото идват сухите летни месеци, в които
притокът във водоема ще намалее. Пък и
колкото и да ги предупреждават, мнозина
ще забравят месеците на режим и ще поч-
нат да пилеят скъпоценната течност, поли-
вайки градинките си...

Бърз съд за трима
прекрачили закона

Любомира ПЕЛОВА
Три бързи производства са започнати

в Перник.
В сряда, около 6,15 часа, на автома-

гистрала "Струма" е спрян за проверка
лек автомобил "Ситроен", управляван от
61-годишен мъж. При изпробването му с
техническо средство за алкохол са от-
четени 1, 59 промила в издишания въз-
дух. Задържан е за 24 ч. с полицейска
заповед и разследването продължава
по чл. 343 "б", ал. 1 от Наказателния ко-
декс

45-годишен ще отговаря за унищожа-
ване и повреждане. Около 2 часа по-ми-
налата нощ е подаден сигнал от служи-
тели на казино в пернишкия квартал
"Изток" за повреден монитор. Полицаи
от Второ районно управление на МВР,
установили 45-годишен перничанин,
който по първоначални данни е съпри-
частен към извършеното деяние. Започ-
нато е разследване по чл. 216, ал. 1 от
Наказателния кодекс и работата про-
дължава.

58-годишен перничанин е задържан за
кражба. Престъплението е извършено в
голям магазин в областния град. Млад
мъж пазарувал и на щанд забравил чан-
тичка с мобилен телефон, портфейл със
сума от 290 лева и лични документи.
Връщайки се да потърси чантата, нея ве-
че я нямало. След подаден сигнал в по-
лицията били предприети незабавни из-
дирвателни мероприятия. Много бързо
органите на реда влезли в дирите на из-
вършителя - 58-годишен мъж от облас-
тния град. Откраднатите вещи и пари са
намерени в дома му и са иззети. Задър-
жан е за 24 часа с полицейска мярка и
работата продължава под ръководство-
то на прокуратурата.

Пред Темида заради
нарушена карантина

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин нарушил задължителната

карантина се изправя пред правосъдие-
то.

На 9 май в Перник е проверен 46-годи-
шен мъж от областния град, който бил в
питейно заведение. Органите на реда ус-
тановили, че мъжът е с наложена каранти-
на от РЗИ, която трябва да изтърпява на
домашния си адрес.

След проведено разследване е привле-
чен като обвиняем по чл. 355, ал. 2 от На-
казателния кодекс. Наложена му е мярка
за неотклонение "подписка". Законът
предвижда лишаване от свобода до 5 го-
дини и глоба от 10 до 50 хиляди лева.

Иззеха над 4 килограма
контрабанден тютюн

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи иззеха над 4 ки-

лограма нелегален тютюн.
Контрабандната стока е открита в рам-

ките на проведена тази седмица спе-
циализирана полицейска операция за
противодействие на незаконното раз-
пространение на акцизни стоки без бан-
дерол. Действията са осъществени от
служители на сектор "Противодействие
на икономическата престъпност" при
Областната дирекция на МВР в Перник.
Полицаите проверили специализиран
търговски обект в Радомир, стопанис-
ван от 24-годишен столичанин. Иззети
са 4,3 килограма нарязан тютюн за нар-
гиле без акцизен бандерол.

Образувано е досъдебно производс-
тво по чл. 234, ал. 1 от Наказателния ко-
декс и работата по случая продължава
под ръководството на прокуратурата.

Любомира ПЕЛОВА
Гражданите на

Пернишка област ще
могат да правят
справки за невръче-
ни глоби по Закона
за движение по пъ-
тищата през интер-
нет портала на МВР,
съобщават от прес-
центъра на Облас-
тната дирекция на
полицията.

Услугата вече е
достъпна. От 24
юни гражданите мо-
гат да правят
справка чрез Порта-
ла за администра-
тивни услуги на
МВР за невръчени
им наказателни пос-
тановления (НП) и
електронни фишове.
Проверката ще се
извършва по номер
на свидетелство за
управление и ЕГН.

До настоящия мо-
мент те имаха въз-
можност да правят
проверка само за
дължими глоби по
Закона за движение
по пътищата (ЗДвП)
по влезли в сила фи-
шове, електронни
фишове и НП.

Чрез услугата
"Проверка на задъл-
жения по ФИШ/
АУАН/НП с възмож-
ност за плащане" (ht-
tps://e-uslugi.mvr.bg/

E S P . W e b . P o r t a l /
KATActs/ActServ ice/
Index), при въвежда-
не на номер на свиде-
телство за управле-
ние на МПС (СУМПС)
и ЕГН/ЛНЧ, те ще мо-
гат да проверяват
по интернет както
за неплатени задъл-
жения, така и за на-
личие на издадени,
но невръчени наказа-
телни постановле-
ния  и/или електрон-
ни фишове.

Както и досега при
наличие на връчени
и влезли в сила нака-
зателни документи,
по които се дължи
глоба, се извежда
списък с неплатени
задължения и е оси-
гурена възможност
за заплащане на дъл-
жимите суми дирек-
тно през Портала за
а д м и н и с т р а т и в н и
услуги на МВР.

Другите възмож-
ности за заплащане
задълженията са
чрез терминално ус-
тройство в струк-
турите на ОДМВР и
районните управле-
ния, банков превод,
пощенски запис, ин-
тернет банкиране,
каси за парични пре-
води и чрез КЕШ-
терминали.

От 24 юни при на-

Иззеха колата на
дрогиран шофьор
Любомира ПЕЛОВА

27-годишен се из-
правя пред съда за уп-
равление на автомо-
бил под въздействие-
то на наркотични ве-
щества.

На 31 май в перниш-
кия кв. "Мошино" е

проверен лек автомо-
бил "Нисан", собстве-
ност и управляван от
27-годишен пернича-
нин. При изпробване-
то му с техническо
средство е отчетен
положителен резул-
тат за кокаин. Прив-

личие на невръчени
НП и електронни
фишове на екрана
ще се визуализира
и н ф о р м а ц и о н н о
съобщение за това.

Важно е граждани-
те да знаят, че за да
стане дължима гло-
бата наложена с ад-
министративно-на-
казателен доку-
мент, не отпада
н е о б х о д и м о с т т а
той първо да бъде
връчен и влязъл в
сила, съгласно нор-
мативно заложени-
те срокове.

Стъпките тук са
две.

Електронен фиш
може да бъде връчен
във всяко районно
управление на МВР
или в звеното "Път-
на полиция", като
след връчване може
да бъде заплатен
веднага чрез ПОС-
терминал на място
или Портала, както
и останалите начи-
ни - по банков или
чрез КЕШ-терминал.

За връчване на на-
казателни поста-
новления е необходи-
мо водачът да посе-
ти ЛИЧНО звеното
на "Пътна полиция"
към областната ди-
рекция на МВР по
постоянен адрес.

Три пожара гасени
само за eдин ден
Любомира ПЕЛОВА

Три пожара са гасени
в сряда в Пернишко.

Неправилно ползване
на електрически кот-
лон е причината за пла-
мъците в апартамент.
Инцидентът е станал
през нощта около 2,25
часа в пернишкия квар-
тал "Изток". Нанесени
са незначителни мате-
риални щети - изгорял
е електроуреда и са
опушени стените на

жилището. Няма пос-
традали хора.

Електрическо табло
е горяло в пернишко-
то село Рударци. Уни-
щожени са електроме-
ри, прекъсвачи и зах-
ранващ кабел. Причи-
ната е късо ел. съеди-
нение. Няма пострада-
ли хора и нанесени дру-
ги материални щети.

Полумасивна пос-
тройка, залепена до къ-
ща е изгоряла при по-

жар в друго пернишко
село - Черна гора. Сигнал
за горящата сграда е
подаден около 15, 30 ч.

Два екипа на перниш-
ката пожарна локализи-
рали пламъците. Изпе-
пелени са постройката
и намиращото се в нея
домашно имущество.
Къщата е спасена и
няма пострадали хора.
Причината за пожара е
небрежност при бора-
вене с открит огън.

лечен е като обвин-
яем по чл. 343 "б", ал.
3 от Наказателния ко-
декс и работата про-
дължава съвместно с
прокуратурата. Ав-
томобилът му е из-
зет в деня на провер-
ката.
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