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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.80 лв.
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Преп. Прокопий
Декаполит,
изповедник

Под
карантина

Карантината стана национален прио-
ритет.

Бурни дебати тресат обществото
може ли да се ползва платен болничен,
когато си под карантина заради корона-
вируса. Не че не трябва, даже е задъл-
жителна карантината, но продължение-
то на казуса отива в Бай-Ганьови хипо-
тези. Демек, дайте да се турим добро-
волно под карантина, да да намажем две
седмици платен отпуск.

Кой ти го дава? Коронавирусът е ид-
еално средство да се изкефш на още ед-
на почивка, стига да не е в Италия. А ка-
рантината кой ли ще ти я гледа? На
юнашко доверие. Важното е да почиваш,
а държавата да ти плаща. Фалшивите
болнични вече имат друго име.

Нормативната уредба, с каквато се
похвалиха управляващите, е врата у по-
ле. Минава се през нея и с маска, и без
маска.

Номерът е маскираните карантинни-
ци да не минат през ситото на хитри-
ните си, че иначе Здравната каса ще хва-
не коронавирус.

Там и без това кихавиците открай
време наподобяват симптоми на здра-
вословни оставки. И държавата минава
под карантината на собствената си
предпазни мерки.

СЪПЕРНИК
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На нея ще бъде разгледана отново и програмата за общинските имоти
Любомира ПЕЛОВА

Три важни доклад-
ни бе внесъл за ново
разглеждане на вче-
рашната редовно за-
седание на Общин-
ския съвет кметът
Станислав Владими-
ров.

Той поиска от мес-
тните законотвор-
ци да преразгледат
решенията, взети
във връзка с бюдже-
та на общината за
2020 година, програ-
мата за управление
и стопанисване на
общинските имоти
и новата структура
на общинската адми-
нистрация.

Минипарламента-
ристите обаче ре-
шиха и включиха ка-
то извънредна точ-
ка само последната.
Останалите две док-
ладни ще бъдат раз-
глеждзани на извън-
редна сесия, която
вероятно ще се про-
веде на 5 март.

Вместо в 9,30 ча-
са, както бе обявено
предварително, вче-
рашното заседание
започна с час и поло-
вина закъснение,
тъй като съветни-
ците трябваше да
минат на обучение
как да използват
таблетите по време
на сесиите, а после и
системата трудно
сработи.

На заседанието
вчера съветниците
от ПП ГЕРБ направи-
ха нови питания към
кмета Станислав
Владимиров.

Председателят на
политическата гру-
па на ГЕРБ в ОбС Де-
нислав Захариев
поиска от общинска-
та администрация
информация какви
мерки ще вземе тя
по повод издадена
заповед от директо-
ра на Западно-бело-
морски район на Ба-
сейнова дирекция,
съгласно която в 7-
дневен срок трябва
да бъде преустано-
вено водовземането
в село Рударци, маха-
ла "Кало". Водоснабд-
яването на махалата
се осъществява
чрез водохващане
от Владайския канал,
като месните жите-
ли чрез каптаж се
снабдяват с вода.

"От 3 месеца има
издадена заповед,
като кметът на на-
селеното място Бог-
дан Богданов момен-
тално е уведомил
общинската адми-
нистрация, подал е
нужните доклади за-
писки с прилежащи
предложения, за да
могат приблизител-
но 600 жители, кои-
то ще бъдат засег-
нати от проблема,

да не останат без
вода", отбеляза още
той. Захариев се
поинтересивя и дали
при реорганизация-
та на администра-
цията, която се
предлага, хората,
които в момента ра-
ботят в общинско
обслужване, ще за-
пазят класовете си,
тъй като се предла-
га част от тях да
преминат на работа
в кметства по села-
та, а ако им се мах-
нат класовете, зап-
латите автоматич-
но ще станат по-
малки.

Общинският съ-
ветник Андрей Пав-
лов припомни на кме-
та на община Пер-
ник, че съгласно За-
кона за месното са-
моуправление и мес-
тната администра-
ция е длъжен да
представи пред об-
щинския съвет
програма за управле-
ние за срока на ман-
дата в тримесечен
срок от полагането
на клетвата. Той от-
прави питане към
градоначалника Ста-
нислав Владимиров
кога смята да изпъл-
ни това свое задъл-

жение, тъй като
срокът за представ-
янето й вече изте-
че.

Забавянето на за-
седанието вчера
стопи търпението
на част от гражда-
ните, дошли на се-
сияга, за да чуят и
видят на място как
работят техните
избраници. За тях
представляваше оп-
ределен интерес
точката в дневния
ред, свързана с иска-
не за излъчване на
заседанията на ОбС
на живо по подходящ
и достъпен начин.
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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

Радомирските съветници отчетоха, че са приети и се изпълняват специални програми по проблема

Любомира ПЕЛОВА
С минута мълчание

в памет на кметския
наместник Анна Злат-
кова, започна заседа-
нието на Общинския
съвет в Радомир.

Съветниците прие-
ха доклада за постиг-
натите резултати
от изпълнението на
годишния план за дей-
ностите за подкрепа
на личностното раз-
витие на децата и уче-
ниците от Община Ра-
домир. Набелязаните
мерки в доклада включ-
ват осигуряване на
специализирано обуче-
ние  за свръхнадарени
деца и ученици с осо-
бени интелектуални,
музикални и литера-
турни способности,
подобрение и доразви-

От 16 март се приемат
заявления за застраховане

на селскостопанска продукция
Силвия ГРИГОРОВА

От 16 март до 31 юли земеделските стопа-
ни могат да кандидатстват по схемата за
подпомагане "Помощ за съфинансиране на
застрахователни премии при застраховане
на селскостопанска продукция". Бюджетът
за държавната помощ за 2020 г. е 1,5 млн.
лв. Това реши на свое заседание Управител-
ният съвет на Държавен фонд "Земеделие".

Максималният размер на подкрепата,
която може да получи един земеделски
стопанин, е до 65% от стойността на зас-
трахователната премия. Сумата за подпо-
магане e до 195 лв./ха., при размер на зас-
трахователната премия от 300 лв./ха. Важ-
но е да се знае, че на подпомагане подле-
жат полици, издадени след подаване на
заявление за кандидатстване.

Стопаните трябва да представят застра-
хователните си полици в отделите "Прила-
гане на схеми и мерки за подпомагане"
(ПСМП) на областните дирекции на ДФ
"Земеделие" до 31 август. Срокът за из-
плащането на средствата е до 10 работни
дни след сключване на договорите между
земеделските стопани и Фонда.

Целта на помощта е насърчаването на
малки и средни предприятия, земеделски
стопани, производители на  плодове, зелен-
чуци, етерично-маслени култури и тютюн
доброволно да застраховат продукцията
срещу неблагоприятни климатични събития.

Помощта се предоставя на земеделски
стопани, които са регистрирани по реда на
Наредба № 3 от 1999 г. и нямат задълже-
ния към Държавен фонд "Земеделие" и
държавния бюджет.

Любомира ПЕЛОВА
128 възражения сре-

щу инвестиционното
предложение на "ЕКО-
МА" ЕООД за "Внедр-
яване на технология
за обезвреждане на
отпадъчни химични
вещества в два моду-
ла; "Внедряване на
технология за трети-
ране на опаковки, за-
мърсени с опасни ве-
щества и "Инстала-
ция за рециклиране на
разтворители", са
постъпили до обяд в
деловодството на об-
щина Перник.

Перничани искат да
се преустанови про-
цедурата по издаване
на разрешително по
ИП на фирма "ЕКОМА"
ЕООД, както и да се
отнеме издаденото
вече разрешително,
което дава mраво за
складиране на опасни
отпадъци. Желанието
им е породено от лип-
сата на цялостна кон-
цепция (анализи, прог-
нози, практики, оце-
нки) в краткосрочен и
дългосрочен план за
и н в е с т и ц и о н н о т о

предложение.
Във възраже-
нията си жи-
телите на гра-
да

мотивирано
изказват свои-
те съображе-
ния против
инвестицион-
ното предло-
жение. Всеки,
който желае
да изрази въз-
ражение или
с т а н о в и щ е
във  връзка с инвес-
тиционното предло-
жение на "ЕКОМА"
ЕООД може да го нап-
рави до утре в дело-
водството на община
Перник и по имейл до
01.03.2020 г.включи-
телно.

В община Перник е
постъпило и инвести-
ционно предложение
на "Топлофикация -
Mерник" АД за "Добав-
яне при работата на
горивната инстала-
ция - ТЕЦ Република за
производство на еле-
ктрическа и топлинна
енергия на допълни-
телно гориво - биома-

128 възражения срещу мерака на
"Екома" за опасните отпадъци

МС предостави 7.5 декара
земя на Община Земен

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството прехвърли на Община Зе-

мен собствеността върху терен с площ 7517
кв. м - частна държавна собственост, който
се намира в село Блатешница. Имотът е
необходим на общината за извършването
на рекултивация на съществуващо общин-
ско сметище за твърди битови отпадъци,
намиращо се на територията на селото.

Въпросното сметище съществува от дъл-
ги години- възникнало е в далечната 1969
г. Когато аз поех управлението на община-
та през 1999г го заварих в сегашния му
вид. С изграждането на регионалното депо
за твърди битови отпадъци в Перник, съг-
ласно Закона за околната среда и водите,
общините в областта трябва да закрият съ-
ществуващите стари сметища и да ги ре-
култивират, иначе търпят санкции.

"Навремето, това сметище е създадено
върху земя от държавния горски фонд.
Първоначално е било на площ от 3 дка, но
постепенно се е разширило и в момента
надхвърля 7 дка. През годините никой не
си е направил труда да уреди собственос-
тта върху тази земя. За да спази изисква-
нията на Закона за околната среда и води-
те, нашата община трябваше да финансира
над 400 000 лева за рекултивацията на то-
ва сметище от собствения ни бюджет, кое-
то е непосилно за нас.  Ние сме разработи-
ли проект, с който кандидатствахме за фи-
нансиране по ОП"Околна среда", за който
сме дали 11 000 лева. Тези средства ще ни
бъдат приспаднати от проекта при реализи-
рането му. За да получим финансиране по
тази програма, земята, върху която се на-
мира сметището, трябва да е собственост
на общината. Затова Министерството на зе-
меделието, храните и горите ни предостави
тази земя. Министерски съвет от своя стра-
на излезе с постановление и ни предоста-
ви земята, за която Общината заплати
8000 лева. С придобиването на собстве-
ност върху терена на сметището, Общината
вече има право да получи финансиране по
ОП"Околна среда",  по разработения
проект, което е на стойност над 400 000 ле-
ва. След като реализираме проекта за ре-
култивация на земята, върху която се на-
мира сметището, ще върнем тази земя от-
ново на горския фонд. В случая, със съ-
действието на Министерски съвет, Община
Земен се възползва от европейското фи-
нансиране на рекултивацията на терена на
сметището, вместо да финансира собстве-
ни средства и да остане без нито лев за ка-
питалови разходи през настоящата годи-
на", поясни кметът на Община Земен Ди-
митър Сотиров.

Нарушено водоподаване
заради аварии

Силвия ГРИГОРОВА
Заради авария по водопреносната мре-

жа, вчера с нарушено водоснабдяване
бяха абонати на "В и К", които живеят на
ул. "Хайдут Данчо" в Радомир. Това инфор-
мираха от ръководството на "В и К". От там
поясниха, че с нарушено водоподаване,
заради отстраняване на възникнала авари-
я, са абонати, които живеят на ул. "Минзу-
хар" №7 и в махала Айдарица в село Кра-
лев дол. Малко закъснение с подаването
на водата, съгласно действащия режим,
имаше и в кв "Тева", при  блок №35.

са". Документацията
е на разположение на
интересуващите се
всеки ден в периода
от 18.02.2020г. до
02.03.2020г. в Община
Перник, пл."Св.Иван
Рилски" 1 а , ет.13,
ст.2 от

08,00 до 12,00 и от
13,00 до 17,00 часа. В
до 02.03.2020 г. се
приемат писмени въз-
ражения, мнения и
становища по реали-
зирането на гореци-
тираното инвести-
ционно намерение, ин-
формират от общин-
ската администра-
ция.

ване на добрите прак-
тики. Друга мярка
включва организира-
нето на съвместни
форуми между учили-
щата и и детските
градини за споделяне
на добри практики по
въвеждане и утвър-
ждаване на приобща-
ващото образование.

Проведени са 25 ра-
ботни срещи в учили-
щата за обсъждане на
казуси на проблемни
деца, свързани с асо-
циално поведение на
ученици. Едно дете с
асоциално поведение е
поставено под нас-
тойничество и попе-
чителство. Извърше-
ни са две консултации
на непълнолетни за на-
силие над деца и две
индивидуални консул-

тации за употреба на
алкохол. Няма устано-
вени криминални дея-
ния от футболни аги-
тки на територията
на общината. Трима
обществени възпита-
тели ще работят в
общината през 2020 г.
При направени провер-
ки за посещение на ха-
зартни и питейни за-
ведения на малолетни
и непълнолетни след
определения в закона
час, съвместно с РУ-
Радомир, няма конста-
тирани нарушения.

Най-много са уча-
ствалите малолетни
и непълнолетни в пре-
вантивни програми за
асоциално поведение -
съответно 250 и 293
на брой. Програми,
посветени на избягва-

не на агресията в учи-
лище са посетени от
68 малолетни и 130 не-
пълнолетни лица. Това
става ясно от отчета
на Местната комисия
за борба с противооб-
ществените прояви
на малолетни и непъл-
нолетни, приет днес
от общинския съвет
в Радомир.

Без публични финан-
сови задължения за
2019 г. е общинска
фирма "Байкал 1"
ЕООД. Дружеството
няма и задължения към
работници и служите-
ли, нито запори по из-
пълнителни дела. Това
стана ясно от прие-
тия отчет на дружес-
твото на сесия на об-
щинския съвет днес.
Подписани са договори
с квота 300 000 л. Ле-
чебна кал - торф с бол-
ниците за рехабилита-
ция в Кюстендил и Са-
парева баня. Планира-
но е зареждане на тър-
говската мрежа с раз-
фасовки от два литра
за кални процедури
около 100 000 л. на ми-
нимална цена от 0,32
лв. на литър.

195 хиляди лева са
приходите в центъра
към 31.12.2019 г., тол-
кова е стойността и
на пасивите. Сумата на

активите и пасивите е
била 213 хиляди лева
през 2018 година. Това
стана ясно от отчета
на МЦ "Радомир"
ЕООД, който също бе
приет на сесия на об-
щинския съвет днес.
Община Радомир дари
на МЦ частна общин-
ска собственост - лек
автомобил "Нисан",
който да се ползва по
предназначение. Със
средства от предоста-
вения през 2018 г. без-
лихвен заем от община-
та е закупена апарату-
ра за кабинетите.

Центърът обслужва
пациенти от Радомир,
Земен и Ковачевци, как-
то и от други райони
на страната. Част от
материалната база е
предоставена под наем
и съхранение на лични
лекари и лекари по ден-
тална медицина. Част
от месечните постъп-
ления отиват за под-
дръжка на софтуера и
хардуера.

Общинският съвет
в Радомир гласува
единодушно на без-
възмездна финансова
помощ на нуждаещи
се лица. Бяха приети и
докладни, свързани с
продажбата на об-
щинска недвижима
собственост.
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Опасното съоръжение не е ремонтирано нито веднъж от построяването му

Любомира ПЕЛОВА
Процедурата по

обявената общес-
твена поръчка за из-
пълнител на ремон-
та и реконструкция-
та на надлез "Иван

Вазов" в Перник е
приключила. Има и
сключен вече дого-
вор за строителни-
те дейности, заяви
на вчерашното засе-
дание на минипарла-

мента зам.кмета
Мирослав Стоицев.
Работата ще започ-
не през април или
май, а единствената
пречка в момента да
не стартира реконс-

Отлага се задължителната
предучилищна за 4-годишните

Светла ЙОРДАНОВА
За учебната 2022/2023 г. общините

трябва да са осигурили условия за задъл-
жителната предучилищна подготовка за 4-
годишните, като социално слабите семей-
ства ще бъдат подпомагани с таксите за
детската градина.

Настоятелствата ще трябва да разход-
ват приходите от имуществото си само за
подкрепа и съдействие на образователна-
та институция. Това предвижда публикува-
ният за обществено обсъждане във втор-
ник проект на Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за предучилищното и
училищното образование.

По-дългият престой в детската градина
допринася за по-успешното справяне в
училище - с това е мотивирано предвижда-
нето на задължително предучилищно об-
разование и за децата, навършили 4 годи-
ни, чието въвеждане е сред приоритетите
на правителството 2017-2021 г.

Според Министерството на науката и обра-
зованието (МОН) множество вътрешни и
международни изследвания показват, че по-
ранното обхващане на децата в предучилищ-
на възраст е ключово за тяхното развитие.

До началото на учебната 2022/2023 г. об-
щините трябва да създадат необходимите
условия за осъществяване на задължи-
телното предучилищно образование на 4-
годишните.

Децата, които растат в среда на ниско
образовани родители, а в семейството си
не говорят на български, най-често отпа-
дат в етапа на V-VI клас поради отсъствия,
проблеми с училището, семейни и други
причини. През 2018 г. преждевременно на-
пускащите системата на образованието
деца са 12.7% при средна стойност за Ев-
ропейския съюз (ЕС) 10.6%.

В данните от Програмата за междуна-
родно оценяване на учениците PISA за
2015 г. се посочва, че около 40% от под-
растващите в България не притежават ос-
новни компетентности в областта на чете-
нето, математиката или науката, като про-
центът ниски резултати е над 60% сред
учениците в неравностойно положение.

Според Стратегическата рамка за европей-
ско сътрудничество в областта на образова-
нието и обучението очакваният минимум към
държавите членки е: "До 2020 г. най-малко
95% от децата на възраст между 4 години и
възрастта за започване на задължително на-
чално образование следва да участват в об-
разованието в ранна детска възраст", е посо-
чено още в мотивите към предложението. По
този показател България се нарежда сред
последните в ЕС, посочва МОН.

Международни изследвания показват,
че инвестирането в образование в ранна
детска възраст е публичен разход с най-
висока норма на възвращаемост, посочва
в мотивите си просветното министерство.

Обхващането в детска градина е ключо-
во не само за езиковото, когнитивното,
емоционалното, социалното развитие на
детето, но и защото наред с обучението,
възпитанието и социализацията осигурява
и ежедневно отглеждане, топла и здравос-
ловна храна и контролирани хигиенни ус-
ловия. В същото време това дава възмож-
ност на родителите да са активни на паза-
ра на труда, е записано още в мотивите.

За да се стимулира включването в преду-
чилищно образование на децата на родите-
ли, които без помощта на другиго не могат
да задоволяват основни жизнени потребнос-
ти на децата си, държавата ще плаща такси-
те за детски градини. Като цяло това са деца,
които формират основния дял на необхвана-
тите и преждевременно напускащите обра-
зователната система, посочва МОН.

Със Закона за държавния бюджет за
2020 г. са предвидени 10 млн. лв. за въ-
веждане на задължителното предучилищ-
но образование за деца, навършили 4-го-
дишна възраст, и за подпомагане на пла-
щането на такси от родителите.

В системата на предучилищното образо-
вание за учебната 2019/2020 г. са включе-
ни 49 232 деца на 4 години.

Осигурените могат да ползват
болничен за карантина

Силвия ГРИГОРОВА
Нормативната уредба гарантира осигуре-

ните българи да могат да ползват болнични
за карантина, смятам, че това няма да нато-
вари социалната система. Това каза пред-
седателят на ПГ на ГЕРБ и председател на
Здравна комисия д-р Даниела Дариткова
пред журналисти в Народното събрание във
връзка с думите на министъра на здравео-
пазването хората под доброволна каранти-
на заради коронавируса да ползват платен
или неплатен отпуск, информира БТВ.

"Има нормативна уредба, която гаранти-
ра на социално осигурените български
граждани, че могат да ползват болнични за
карантина. Това е регламентирано в Кодек-
са за социално осигуряване, в наредбата
за временна нетрудоспособност. Има така-
ва причина в болничния лист, а именно ка-
рантина. Общопрактикуващите лекари има-
т право да издадат такъв първичен болни-
чен лист за 14 дни, т.е. за срока, който се
налага за карантината. Има и подходящ
код в Международната класификация на
болестите. Така че има всички условия со-
циално осигурените български граждани
да получат такъв болничен по решение на
техния общопрактикуващ лекар. Нормално
е те да се свържат с него, за да няма злоу-
потреби. Общопрактикуващият лекар
трябва да получи потвърждение от гранич-
ните власти. Събират се данни за лицата,
които идват от регионите, които са в момен-
та ендемични за коронавирус", каза д-р
Дариткова. Според нея за всички останали
пациенти, които не са осигурени, става ду-
ма за доброволна карантина.

На въпрос как ще се осъществява връз-
ката между личния лекар и граничните
власти, д-р Дариткова обяви, че това
трябва да се осигури от щаба, който наб-
людава ситуацията с коронавируса в Бъл-
гария.

"Надявам се властите да се свързват със
съответния личен лекар, защото всеки
гражданин попълва формуляр, в който упо-
менава кой е неговият личен лекар. Тук мо-
гат да се ползват районните здравни ин-
спекции и цялата система, която гарантира
справянето с това предизвикателство", до-
пълни д-р Дариткова.

"Мускетарите" с премиера в петък
Светла ЙОРДАНОВА

Талантливите въз-
питаници на Ваня
Михова от Детско-
юношеския театър
"Мускетарите" при
Обединения детски
комплекс ще имат
премиера. На 28-ми
февруари, петък, от
18 часа те ще пред-
ставят "Мириам".

Трагедията написа-
на от Лука Донинели
разказва за три мю-
сюлмански арабски
майки, които се
молят на Мария,
майката на Исус, ка-
то я наричат Ма-
риам. Първата иска
реванш за изнасилен
и продаден приятел.
Втората е сестра на
момче, което се е
взривило в терорис-
тична атака. Послед-
ната скърби за 12-го-
дишно момче, което

трукцията са ат-
мосферните усло-
вия - в зимния пе-
риод подобни строи-
телни и монтажни
работи не могат да
бъдат изпълнявани,
по-трудно е и отби-
ването и спирането
на движението, до-
пълни зам.градона-
чалникът. Отгово-
рът му беше във
връзка с въпрос на
съветника Денислав
Захариев, зададен на
миналата сесия, кой-
то се интересуваше
дали е избран изпъл-
нител на проекта и
кога ще започнат ре-
монтните дейнос-
ти. Както е извес-
тно, средствата за
този изключително
важен за Перник обе-
кт са осигурени от
Междуведомствена-
та комисия.

Припомняме, че

надлезът е изграден
преди повече от
три десетилетия и
досега е експлоати-
ран, без да му е пра-
вен какъвто и да е
ремонт.

Надлезът е разпо-
ложен над железо-
пътната линия за
Кюстендил и над ре-
публиканския път I-
6, като целта му е
да свързва центъра
на града с квартали-
те над автогарата.

Реконструкцията
е наложителна, за-
щото пътното съо-
ръжение е в лошо
състояние. Бетон-
ните части се ру-
шат вследствие на
снеговалежите и
замръзванията. При
обследване е уста-
новено и частично
износване на конс-
труктивните еле-
менти.

е загинало в морето,
докато прекосява Ев-
ропа. Какво им казва
Мириам?

Трагедията на До-
нинели засяга изклю-
чително важните
теми на нашето съв-
ремие като разли-
чията между хората,
религиозните пред-
разсъдъци и любов-

Пътна полиция погна автомобилите
с незаконни газови уредби
Силвия ГРИГОРОВА

От 2014 година за-
конът изисква тези
автомобили да бъдат
с нови талони, в кои-
то да е отразено, че
работят и на газ. Но
много малко шофьори
са изпълнили изисква-
нията. Затова сега за-
почнаха масови про-
верки от страна на
пътна полиция.  По
тази причина започ-
наха да се образуват

опашки. Глобата за не-
законна газова уредба
е 150 лева.

Преди да получат
протокол за преглед
на газовата уредба и с
него да отидат в КАТ
за смяна на талона,
шофьорите трябва
да имат документ за
монтажа й. Капаците-
тът на пунктовете
обаче е ограничен.

Правоспособните
сервизи, извършващи

монтаж на газови уре-
дби в Перник са твър-
де малко. Няма точни
данни колко са авто-
мобилите с газови
уредби в Перник и об-
ластта,  които
трябва да сменят та-
лоните си.

Въпреки че изисква-
нето е от 2014 годи-
на, акцията на Пътна
полиция за газови уре-
дби започна миналата
седмица.

та. Сериозната пос-
тановка е истинско
предизвикателство
за младите актриси
Габриела Лъчезарова,
Ива Минкова, Михае-
ла Василева, магдале-
на мартинова. Режи-
сьор е ръководи-
телят на ДЮТ "Мус-
кетарите" Ваня Ми-
хова.
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Поиска я омбудсманът Ковачева, заради десетки жалби, в които  граждани търсят съдействие по проблема

Любомира ПЕЛОВА
Омбудсманът Диа-

на Ковачева изпрати
препоръка до минис-
търа на правосъдие-
то Данаил Кирилов
да бъдат предприе-
ти законодателни
промени, с които да
се преустанови по-
рочната практика,
при която фирми-
фантоми се регис-
трират на домашни-
те адреси на гражда-
ни или на адресите
на други недвижими
имоти, без собстве-
ниците изобщо да
подозират.

Повод за препоръ-
ката са десетки жал-
би, в които гражда-
ни търсят съдей-
ствие от омбудсма-
на, тъй като "фик-
тивното самонас-
таняване" на тър-
говци в чужда собс-
твеност, без зна-
нието и без съгла-
сието на собствени-

ците, води до съв-
сем реални проблеми
и неудобства за тях
- получават призов-
ки за съдебни дела
за съответната
фирма, известия за
задължения и покани
за доброволно из-
пълнение, притесн-
явани са от кон-
тролни органи, от
фирми за събиране
на вземания, от по-
търпевши от дей-
ността на фирмите
и пр.

А причината е, че
седалището и адре-
сът на управление
са основни белези,
които индивидуали-
зират всеки търго-
вец. Те са адресите
за контакт с търго-
веца.

"Проблемът е по-
роден от празнота
в правната уредба
на фирмената регис-
трация в Закона за
търговския регис-

TollPass.bg сключва договори
за бордови устройства

с предизвестие
Силвия ГРИГОРОВА

TollPass.bg сключва договори за автома-
тично тол таксуване и предоставяне на бордо-
ви устройства. С тримесечно предизвестие
договорите с предплатен баланс ще могат да
бъдат прекратявани.  Възможността за прек-
ратяване на договора с фирмата с предизвес-
тие по-рано от две години, както беше първо-
начално, бе едно от основните искания на
превозвачите, породило напрежение сред
тях.

"Интелигентни трафик системи" АД като На-
ционален доставчик на услуги за събиране
на пътни такси (електронни винетки и тол) и
официален партньор на Агенция "Пътна ин-
фраструктура" представя своето ново и
цялостно решение за заплащане на пътни
такси - TollPass.bg.

Тол платформата TollPass.bg е с напълно но-
ва визия и функционалност, която обединява
и улеснява заплащането на всички видове
електронни пътни такси - автоматично тол так-
суване, маршрутни карти и винетки, като тол
продуктите ще бъдат достъпни след
01.03.2020, когато е официалния и търговски
старт на тол таксуването.

Онлайн платформата осигурява лесен дос-
тъп до услугата за автоматично тол таксуване
за тежкотоварните автомобили над 3.5 тона
чрез сключване на договор и бърза доставка
на бордови устройства. Потребителите могат
да сключат договор онлайн и да заявят необ-
ходимия брой бордови устройства при спе-
циални условия - предоставяне на бордово
устройство за ползване срещу 1 лв. депозит и
месечна такса 15.90 лв. без ДДС.

При смяна на собственост на превозното
средство договорът или срокът за ползване
на конкретно бордово устройство може да бъ-
де прекратен по-рано. Съгласно новите про-
мени в общите условия към сключените до-
говори, е предвидена възможността за прек-
ратяване на договора с тримесечно предиз-
вестие. Промените в условията на договора е
следствие от проведени срещи с клиенти, ка-
то са взети предвид техните аргументи.

Първата стъпка за сключване на договор и
получаване на бордово устройство е регис-
трация на личен потребителски профил на Тол
платформата TollPass.bg. В профила си потре-
бителите ще могат да сключат договор, да уп-
равляват заплащането на пътни такси на авто-
мобилите си, да следят потреблението си в
реално време, да имат постоянен достъп до
финансово счетоводните си документи, както
и много други удобства свързани с управле-
нието на автопарка.

Процесът по регистрация и сключване на
договор води потребителите през последова-
телни стъпки и прави лесна онлайн поръчката
на бордови устройства.  ТollPass гарантира
качествена услуга, включваща сигурно уп-
равление на данните и достъпа, винаги ак-
туална информация за разполагаемия ба-
ланс, зареждане на суми в баланса и въз-
можност за добавяне на МПС в договора, и
всичко това изцяло онлайн. Потребителите
могат да посетят толплатформата, където до
няколко минути ще имат сключен договор и
заявка за доставка на бордово устройство до
удобен за тях адрес. Стремим се към най-
кратки срокове за доставка и вече хиляди на-
ши клиенти получиха заявените бордови ус-
тройства. В повечето случаи те пристигат още
на следващия ден след регистрацията на тол
платформата ни TollPass.bg, уверяват от фир-
мата.

Tollpass осигурява услуга, създадена спе-
циално за удовлетворяване на потребностите
на специалистите от транспортния бранш, ба-
зирана на съвременните технологии в отчита-
нето на пътни такси. Технологичното решение
е подчинено на разбирането и подхода, че ус-
лугата се предлага на професионалисти от
професионалисти.

За да допълни целия пакет от услуги, пред-
назначени за мениджърите автопарк и вода-
чите, Tollpass разработи и мобилно приложе-
ние, чрез което ще може да се активират ви-
нетки, маршрутни карти и да се допълва ба-
ланс по договор за автоматично отчитане с
бордови устройства.

тър и регистъра на
юридическите лица
с нестопанска цел и
в Търговския закон,
както и в Наредба №
1 от 14.02.2007
година за водене,
съхраняване и дос-
тъп до търговския
регистър и до регис-
търа на юридичес-
ките лица с несто-
панска цел", пише
доц. Ковачева.

И още: "Част от
з а д ъ л ж и т е л н и т е
данни, които се по-
пълват за всички
вписани в търгов-
ския регистър и ре-
гистъра на юриди-
ческите лица с нес-
топанска цел субек-
ти, са данните за
техните седалище и
адрес на управление.

Те се посочват от
търговеца, но не
подлежат на провер-
ка, както и правно-
то основание за пол-
зване на имота на

съответния адрес",
посочва обществе-
ният защитник.

С други думи, ни-
кой не проверява,
дали декларираните
от търговеца адрес,
имена и подпис са
истински.

Именно това, по
думите на омбуд-
смана, позволява
при регистрация
търговец да посоч-
ва произволен адрес
на управление, без
знание и съгласие на
собственика.

Могат дори да се
посочват и несъщес-
твуващи адреси, или
пък на един адрес да
фигурират седали-
щата на десетки и
дори стотици фир-
ми.

За сравнение доц.
Ковачева дава граж-
данската регистра-
ция - когато гражда-
нин желае да се ре-
гистрира по пос-
тоянен/настоящ ад-
рес, той трябва да
представи редица
документи, регла-
ментирани в Закона
за гражданската ре-
гистрация - доку-
мент за собстве-
ност, документи за
ползване на имота
за жилищни нужди,
включително дого-
вор за ползване на
социална или интег-
рирана здравно-со-
циална услуга за ре-
зидентна грижа,
други документи,
доказващи собстве-
ността или ползва-
нето на имот.

А ако не е собстве-

ник се изисква пис-
мено съгласие на
собственик чрез
декларация по обра-
зец, подадена лично
или с нотариална за-
верка на подписа и
др.

Поставени са и
конкретни изисква-
ния относно броя на
лицата, които мо-
гат да се регистри-
рат на един адрес.

" П о т ъ р п е в ш и т е
граждани настоя-
телно поставят ис-
кане за разрешаване
на проблема, тъй ка-
то сами не могат да
се защитят от не-
добросъвестни тър-
говци", пише омбуд-
сманът.

"Предвид изложе-
ното смятам, че е
необходимо Минис-
терство на правосъ-
дието да извърши
внимателен анализ
на проблема и причи-
ните, които го по-
раждат, и след об-
съждане на възмож-
ностите, да се пред-
приемат действия
за преустановяване
на недобросъвестна-
та практика тър-
говци да посочват
като адреси на уп-
равление адреси на
граждани, без тяхно
изрично съгласие".

О м б у д с м а н ъ т
предлага също да се
предвиди и механи-
зъм за служебно за-
личаване на такива
адреси на управле-
ние при подадено
обосновано искане
за това от потър-
певши граждани.

Разпитват Петър Стоянов и Иван Костов
заради твърденията на Стив Ханке
Любомира ПЕЛОВА

Президентът Пе-
тър Стоянов (1997-
2002 г.) и бившият
премиер Иван Костов
ще бъдат разпитани
заради твърденията
на проф. Стив Ханке
за корупция "по висо-
ките етажи на влас-
тта".

Прокуратурата се
самосезира във връз-
ка с изнесените на 16
февруари 2020 г.
твърдения от проф.
Ханке в интервю за
предаването "120 ми-
нути" на национална
телевизия бТВ. Ин-
тервюто съдържа
данни за наличие на
документи, сочещи за
евентуално коруп-
ционно престъпле-
ние, съобщиха от дър-

жавното обвинение.
Пред водещия Стив
Ханке, който бе съ-
ветник на Петър
Стоянов по времето
на кабинета "Костов",
заяви: "Да Ви потопя
в атмосферата - седя-
хме в малкия кабинет
на Стоянов до голе-
мия президентски ка-
бинет. Бяхме с госпо-
жа Ханке, Стоянов и
преводача. Тъкмо бях
пристигнал от Щати-
те и споменах за поре-
ден път, че "Трябва да
се справим с коруп-
цията", а той отвър-
на: "Професор Ханке,
хиляди пъти съм Ви
казал, че ако нямате
доказателства, не мо-
га нищо да направя.
Имате ли доказателс-
тва?" Отвърнах му,

че вече имам доказа-
телства, той ме пог-
ледна смутен и попи-
та "И, къде са?" Пока-
зах му това. Куфарче-
то, което винаги но-
сех в България. Пълно
с документи, доказва-
щи случай на коруп-
ция. Извадих ги от ку-
фарчето, той попита
дали може да ги копи-
ра и го направи. Дока-
то секретарката ги
копираше, Стоянов се
обади на Костов, то-
гава премиер, и му се
развика по телефона.
Не разбрах какво му
казваше, защото беше
на български, но ясно
схванах посланието -
"професор Ханке те е
хванал в крачка".

В хода на проверка-
та ще бъдат снети

обяснения от проф.
Ханке с цел конкрети-
зиране на изложените
твърдения в интер-
вюто, с оглед прецен-
ка за наличието на
достатъчно данни за
образуване на наказа-
телно производство
за корупционни прес-
тъпления, уточнява-
т от прокуратурата.

Ще бъде изискана и
цялата налична доку-
ментация, с която
твърди, че разполага.
Обяснения ще бъдат
снети и от всички по-
сочени в интервюто
на проф. Стив Ханке
лица, допълват от
държавното обвине-
ние.

Вчера бившият пре-
миер Иван Костов
призна, че е имало сиг-

нали за корупция, но
те са били препрате-
ни към прокуратура-
та. Той допълни, че
подобни сигнали е
имало от профсъюзи-
те и от частни лица.
Костов категорично
отрече да е бил про-
веждан цитирания от
Стив Ханке разговор.
Костов обясни твър-
дението на Ханке с на-
ранено его, защото
бившият премиер не
го е приемал за баща
на българския Валу-
тен борд.

"Петър Стоянов се
е обаждал за привати-
зацията, най-вече със
смущението, че се гу-
би доверието към
Обединените демок-
ратични сили", об-
ясни Иван Костов.



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, Ид.център, ет. 5(6), 68 м2, ТЕЦ, тер. - 48 000 евро
6. Двустаен, Пазара, ет. 5(5),ТЕЦ, 2 тер., с обзав. - 95 000 лв.
7. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
8. Тристаен, Ид.център, ет. 4, 98 м2, ТЕЦ, 4 тер., таван 28 м2

   над апартамента - 62 000 евро
9. Мезонет, Ид.център, 107 м2, нов, ТЕЦ, лукс, с обзавеждане - 68 000 евро
10. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер., 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
11. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 76 000 лв.
13. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
14. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
15. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
16. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
17. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
18. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
19. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
20. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
22. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
23. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
24. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
25. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 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
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
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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. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
4. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
5. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова,
    двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
6. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда,
    двор: 550 м2 - 16 000 лв.
7. Къща Мошино, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,
    двор: 380 м2 - по договаряне
8. УПИ, 700 м2 , на гара "Ал.Йорданов", на 10 км. след Радомир - 6 000 лв.
9. УПИ, 900 м2 , на главния път за Кюстендил - 12 000 лв.
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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)

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

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 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

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

ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА

търси да назначи

САНИТАРКИ

заплата 1050 лв.

Тел.: 0888 722 607

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
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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
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
“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
Вестник “Съперник” търси

компютърен оператор на 4-часов
работен ден, владеещ Adobe
PageMaker и Photoshop. Може и
пенсионер. 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
"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".

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

къща с три спални, разполо-
жена в луксозния и реноми-
ран комплекс от затворен
тип Делта Хил. Местополо-
жението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание
от панорамни гледки, свеж
въздух, спокойствие и съ-
щевременно 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
Продавам УПИ, 700 кв.м.,

гара "Ал. Йорданов, на 10 км.,
след Радомир, 5000 лв. Тел.:
0892 774 899

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71
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ЗАПОВЕД
№  231

гр. Перник, 24.02.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3
и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23 и
гл. 9 от Наредба № 8 за общинското имущество на
територията на Община Перник и решения с №№ 54/
30.01.2020 г., 57/ 30.01.2020 г., 58/ 30.01.2020 г. и 67/ 30.01.2020
г. на Общински съвет – Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване

под наем на следните обекти, общинска собственост:
1. Стълб на уличното осветление /№ 1/ за разполагане

на рекламно- информационна табела с площ 0,70 кв. м. -
едностранно, намиращ се на пътя Перник – София, в района
на с. Драгичево, съгласно одобрена схема от Гл. архитект,
част от улица – публична общинска собственост. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./ кв. м. за месец.

2. Стълб на уличното осветление /№ 2/ за разполагане
на рекламно- информационна табела с обща площ 1,40 кв.
м. - двустранно, намиращ се на пътя Перник – София, в
района на с. Драгичево, съгласно одобрена схема от Гл.
архитект, част от улица – публична общинска собственост.
При начална тръжна цена – 30,00 лв./ кв.м. за месец.

3. Стълб на уличното осветление /№ 3/ за разполагане
на рекламно- информационна табела с площ 0,70 кв.м. -
едностранно, намиращ се на пътя Перник – София, в района
на с. Драгичево, съгласно одобрена схема от Гл. архитект,
част от улица – публична общинска собственост. При
начална тръжна цена – 30,00 лв./ кв. м. за месец.

4. Терен – 15,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, пл.
„Кракра“ /част от имот 55871.505.523 по кадастралната карта
на гр. Перник - ЦГЧ, съгласно схема, одобрена от Гл. архитект
на Община Перник, част от улица – публична общинска
собственост,                         за разполагане на навес към
търговски обект. При начална тръжна цена - 5,00 лв./
кв.м. месечно.

5. Терен – 36,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник – Хумни
дол /част от имот 55871.506.135 по кадастралната карта на гр.
Перник – Хумни дол/, съгласно схема, одобрена от Гл.
архитект на Община Перник, АОС № 10678/ 02.12.2015 г., за
разполагане на преместваемо съоръжение – търговски обект.
При начална тръжна цена - 3,50 лв./ кв. м. месечно.

6. Терен – 8,50 кв. м., намиращ се в гр. Перник, кв.
„Църква“, ул. „Димитър Благоев“, съгласно схема, одобрена
от Гл. архитект на Община Перник, улица – публична
общинска собственост, за разполагане на навес към
търговски обект. При начална тръжна цена - 3,50 лв./ кв.
м. месечно.

7. Терен – 12,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, кв.
„Хумни дол“, ул. „Бродо“, /част от имот 55871.506.107 по
кадастралната карта на гр. Перник/, съгласно схема,
одобрена от Гл. архитект на Община Перник, АОС № 1395/
15.04.1999 г., за разполагане на навес. При начална тръжна
цена - 4,00 лв./кв. м. месечно.

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Необходими документи за участие в търга
1.  Заявление за участие по образец
2.  Декларация за извършен оглед.
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние

на фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен
идентификационен код /ЕИК/

4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална
заверка на подписа,                 когато се участва чрез
пълномощник или заверено копие от него

5. Документ за закупени книжа или заверено копие
6. Документ за внесен депозит  или заверено копие
7. Предлагана цена /оферта/
Офертите на участници, за които след служебна

проверка се установи, че имат непогасени задължения
към ОП „ОССТО” и ОП „Пазари” към датата на
провеждане на търга, няма да бъдат допуснати до по -
нататъшно участие и няма да бъдат отваряни и
разглеждани.

Търгът да се проведе на 13.03.2020 г. от 9,30 часа в
заседателната зала на Община Перник ет. 1.

Съгласно чл. 89, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 8 за общинското
имущество на територията на Община Перник кандидатите
подават своите офертни документи в запечатан, непрозрачен
плик /като върху плика се залепва заявлението за
депозиране на документи/, в Отдел „Управление на
човешките ресурси и деловодство”, при Община Перник,
където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на
подаването им, до 17,00 ч. на предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите
заявления за участие, търгът се счита за не проведен,
повторния търг да се проведе на 20.03.2020 г. от 9,30 часа
в заседателната зала на Община Перник етаж 1. Подадените
документи оферти и депозита за участие на не явилите се
участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за
обектите условията за оглед на същите, изискуемите
документи за участие в търга, се заплаща в касата на ОП
”ОССТО” /Отдел „Управление на човешките ресурси и
деловодство”  – партер, гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и
се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 100 % от началната тръжна
цена за съответния обект, се заплаща в касата на ОП
„ОССТО” /Отдел „Управление на човешките ресурси и
деловодство”– партер, гише № 9/.

С участниците спечелили търга да се сключи договор за
наем за срок от 5 /пет/ години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от
ОП „Общинска собственост, спортни и туристически обекти”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация
и условията за оглед на обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на
публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите
лица за сведение и изпълнение.

Съгласно чл. 87, ал. 4 от  Наредба № 8 за общинското
имущество на територията на Община Перник, заповедта да
се публикува на интернет страницата на Община Перник, най-
малко 15 дни преди крайният срок за подаване на заявления
за участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам.
кмет Стефан Кръстев.

 КМЕТ:
           /Станислав Владимиров/

З А П О В Е Д
№  242

гр. Перник, 25.02.2020 г.

На основание чл. 44 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация (ЗМСМА), чл. 26 от Наредба № 1 за
обществения ред на територията на община Перник и чл. 27,
ал. 1, т. 6 и т. 8 от Наредбата за управление на отпадъците на
територията на община Перник, и във връзка с провеждането
на традиционния празник "Сирни Заговезни" на 01.03.2020 г.,

З А Б Р А Н Я В А М:
1. Паленето на автомобилни гуми, пластмаси, и

използването на запалителни течности за разпалване на
огъня и поддържане на горенето на огньовете (ритуални
огньове), направени по повод празника "Сирни Заговезни"

2. Направата на ритуални огньове върху общински тревни
площи, както и в близост до жилищни сгради и други
постройки, създаващи опасност от пожар. Извършването на
обредните традиции, свързани със Сирни Заговезни следва
да се осъществява контролирано и при непрекъснато
наблюдение. Всички огнища трябва да се загасени до 21.00

часа на 01.03.2020 г.
3. Паленето и гасенето на ритуалните огньове да се

извършва при спазване на правилата за пожарна
безопасност.

4. Струпването на автомобилни гуми на общински площи и
образуването на нерегламентирани сметища

За неспазването на настоящата заповед нарушителите
носят отговорност съгласно Наредба № 1 за обществения ред
на територията на община Перник и Наредбата за управление
на отпадъците на територията на община Перник в
зависимост от извършеното нарушение. За нарушения от
малолетни и непълнолетни ще се санкционират техните
законни представители.

Контролни проверки по изпълнение на горните разпоредби
ще бъдат извършвани от служители на отдел "Общински
инспекторат", съгласно правомощията им.

Сигнали на граждани ще бъдат приемани на тел. 076-684-
212.

Считано от 8.00 часа на 29.02.2020 г. до 22.00 часа на 01.03.2020
г. ОП "Флор" да извършва почистването на образуваните
нерегламентирани сметища от материалите по т. 1.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на
секретаря на община Перник.

Копия от настоящата заповед да бъде връчена на началник
отдел "Общински инспекторат" и на директора на ОП "Флор"
за сведение и изпълнение.

СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ
Кмет на Община Перник

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Сайт обяснява промените
за касовите апарати

Специален сайт, разработен от Националната агенция по приходи-
те, ще дава информация за новостите за касовите апарати според
Наредба Н–18.

Това каза изпълнителният директор на НАП Галя Димитрова. По
думите й в този сайт информацията ще бъде разделена.

„Това, което сме качили към момента на нашата страница са мно-
жество въпроси и отговори, но там е трудно да намериш точно този
въпрос, който те интересува. Задачата, която съм поставила в близ-
кия един месец ще бъде това информиране“, каза още Димитрова.
Полагат се усилия сайтът за Н-18 да заработи бързо.

В него ще направим достояние по браншове, за да може по-лесно
да се търсят отговорите на въпросите, които имат хората от бизнеса
на конкретния въпрос. Подготвяме материалите. Те са обобщени на
всички стотици срещи, които сме подготвили от бизнеса, каза още
Димитрова.

По думите й идеята е да стане ясно какво е Софтуер за управление
на продажбите в търговските обекти.

"Много ще разчитаме на бизнеса да ни даде предложение как да
го формулираме", обясни директорът на НАП.

На въпрос дали общопрактикуващите лекари могат да са спокой-
ни, че няма да има прекъсвания на фискалните устройства, Димит-
рова увери, че такива няма да има със сигурност.

"Получихме много конструктивни предложения и на следващата
среща ще имаме вече общи решения", допълни още директорът на
НАП.

Запазваме номера на колата при продажба
С о б с т в е н и к ъ т

на автомобила да
може да запази
регистрационни-
те номера на ко-
лата, при продаж-
бата й, без да се
регистрира пре-
возно средство с
нов номер.

Това предлагат
депутати от ГЕРБ,
които са внесли
промени в Зако-
на за автомобил-
ните превози
между първо и
второ четене.

За целта собственикът трябва да плати такса по Закона за държав-
ните такси в службата за регистрация на МВР.

Продавачът трябва да подаде заявление за платената такса, за да
му разреши съответната служба да постави номерата на друг авто-
мобил, негова собственост, предвиждат още промените.

Предвижда се също за ползване на номера да се плаща и такса
всяка година. Тя ще е в размера на тази за ползване на регистра-
ционна табела с еднакви цифри, тоест 1000 лева годишно, според
актуалната наредба 4 за таксите, събирани от МВР.

Това е втора промяна в режима на регистрация на автомобилите.
От 1 декември вече не е задължително при покупка на кола от дру-

го населено място новият и собственик да трябва да смени номера.

Къде се нарежда България в
класация за отглеждане на деца

Нито една
държава не
предлага на
децата си ни-
то шанс за
здравослов-
но отглежда-
не, нито под-
ходяща об-
становка за
тяхното бъде-
ще, обяви
С в е т о в н а т а
здравна орга-
низация, ци-
тирана от Би
Би Си.

Е к с п е р т и
заявяват, че
климатичните
промени и
вредните рек-

лами, насърчаващи консумацията на фаст фууд и алкохол от ранна
възраст, излагат децата на риск.

Докладът на СЗО, Детския фонд на ООН (Уницеф) и комисията Лан-
сет нарежда 180 държави според възможностите им дете да „благо-
денства“ с фокус върху здраве и факторите за благополучие, сред
които образование, изхранване и детска смъртност.

България се нарежда на 45-о място в класацията.
На челните места са Норвегия, Южна Корея, Холандия, Франция,

Ирландия, Дания, Япония, Белгия, Исландия, а десета е Великобри-
тания.

На последно 180-о място по детско благоденствие е Централноаф-
риканската република. Преди нея са предимно африкански държа-
ви - Чад, Сомалия, Нигер, Мали, Гвинея, Нигерия, Южен Судан, Сие-
ра Леоне, както и Афганистан.

Около 40 експерти по детско здраве предупреждават в доклада,
че напредъкът през последните две десетилетия „ще се обърне“, ако
не бъдат осъществени радикални реформи от правителствата по све-
та.

„Всяко дете в света е изправено преди екзистенциални заплахи от
климатичните промени и търговския натиск“, заяви бившият пре-
миер на Нова Зеландия Хелън Кларк, която е съпредседател на ко-
мисията.

„Държавите трябва да променят подхода си към здравето на деца-
та и подрастващите, за да защитят света, който ще оставят след себе
си“, подчертава тя.

Експертите предупреждават, че увеличение на глобалните темпе-
ратури с 4 градуса по Целзий до 2100 г. в съответствие с настоящите
прогнози ще доведе до „опустошителни здравни последствия“ за
бъдещите поколения – повишаване на нивата на океаните, горещи
вълни, недохранване и ръст на инфекциозните болести като мала-
рия.

Докладът подчертава още заплахата за децата от вредния марке-
тинг.

Посочва се, че децата са изложени на поне 30 000 тв реклами го-
дишно, включително на алкохол, нездравословни храни и безалко-
холни напитки с големи количества захар.

26.02.2020

ЗА ДВЕ СЕДМИЦИ ЧЕЗ ЕЛЕКТРО ПОДАРИ 30
СМЕТКИ ЗА ТОК НА КЛИЕНТИ

Всеки битов клиент, който до края на деня на 28 февруари
2020 г. заяви получаване на фактура за електроенергия от
каса на Изипей, вместо по пощата, може да спечели една от
оставащите 15 безплатни сметки

Поредните 15 клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД вече
спечелиха безплатна сметка за ток, като се включиха в кампанията
"45 безплатни сметки". Всички те подадоха заявление за
получаване на хартиената си фактура в каса на Изипей, вместо по
пощата. Този път късметлиите са от Благоевград, Ловеч, Самоков,
София и Ловеч.

Кампанията "45 безплатни сметки" продължава до 28 февруари
2020 г. Условие за участие в нея е подаването на заявление за
получаване на хартиената фактура за електроенергия в каса на
Изипей, вместо по пощата. Право на регистрация в кампанията имат
клиенти, които не използват електронна фактура.

"ЧЕЗ Електро България" АД подарява общо 45 безплатни сметки
за електроенергия на 45 участници, отговарящи на условията.
Последните 15 печеливши ще станат известни на 2 март 2020 г.
Наградата е стойността на последно платената от тях фактура за
електроенергия, която ще бъде приспадната от следващата фактура.
Правилата на кампанията "45 безплатни сметки" са публикувани на
корпоративния сайт www.cez.bg, секция "За клиента".

Получаването на месечната фактура за електроенергия в офис
на Изипей е напълно безплатна услуга за клиентите на "ЧЕЗ
Електро България" АД. Фактурата е в оригинал и е валиден данъчен
документ. Клиентът получава фактурата си лично, а защитата на
личните му данни е гарантирана от стриктното спазване на
законовите изисквания за тази дейност от служителите на ЧЕЗ
Електро и Изипей.

До момента над 800 клиенти вече заявиха услугата. За повече
информация относно "45 безплатни сметки" и други услуги на "ЧЕЗ
Електро България" АД - информационната линия на "ЧЕЗ Електро
България" АД е достъпна на номер 0700 10 010, на имейл:
info@cezelectro.bg, както и в 30-те центрове за обслужване на
клиенти на територията на Западна България.

Пресцентър на "ЧЕЗ Електро България" АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg
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За съжаление, не ви очаква прекрасен ден,
защото ще работите и бягате по задачи, от
сутрин до вечер. Въпреки че в процеса на всичко
това, ще имате възможност да се запознаете с
интересни хора. Ако сред тях има влиятелни
особи, дръжте се възможно най-деликатно. Един

добър ден за творчество, любовни срещи и пътувания.

Очаква ви дълго пътуване. Ако сте си направили
планове, по-добре ги отменете. Същевременно,
много от ситуациите ще се объркат. Не губeте
енергия да упорствате и преследвате илюзии. Да
се отвлечете от спомените за стара любов, ще
ви помогне гледането на комедии, четене на

книга или среща със стар приятел.

Очаква ви спокоен и комфортен ден, когато ще
може да се отпуснете и да отделите време за
себе си. Само, не се дразнете заради проблемите,
които близки роднини ви натрапват. Деликатно
им намекнете, че днес не ви е до това. В
литературата, творчеството, и изкуството ще

имате повече успех, отколкото във физическата работа.

Днес ще ви помогне природната ви интуиция,
особено по търговски въпроси. Личният бизнес,
ще бъде на границата или да спре или обратното,
да се разшири. Често зацикляте на едно място,
затова и нямате приходи. В личния си живот, няма
шанс да подновите онова, което вече е останало в

миналото. Успокойте се и не се паникьосвайте.

Потърсете нова информация, за постигане на
целите. В противен случай всичко ще остане
такова, каквото е. Вие сте недоволни от това,
което се случва в любовната сфера, но вината за
всичко е изцяло ваша. Ако с хумор подходите към
някои ситуации в живота, ще бъдете на върха.

Прекарайте вечерта със семейството или приятелите си.

Плановете ви, ще се променят драстично. Дори
няма да можете да контролирате ситуациите в
живота си. Доверете се на съдбата и приемете
всичко с достойнство и спокойно. В любовната
сфера, ви очакват малки преживявания, така че
за емоциите си, трябва да следите. В противен

случай всеки разговор, ще завършва с ужасна кавга.

Възможен е малък дискомфорт, умора и
пасивност в работата. Искате романтика и
любов, но всичко това все още ви заобикаля. В
работата само упорития труд, може да ви насочи
към необходимите действия. Интуицията, ще ви
покаже как да се държите с роднините си. Просто

не изтъквайте вашите желания и не критикувайте никого.

Повече, ще мечтаете, отколкото да вършите
реални неща. Ако спрете с илюзиите, ще
постигнете много. Особено във финансовата
сфера. Сега, ще е важна не само точността в
сметките, но и хитри уловки, за да заобиколите
конкурентите и да реализирате печалба.

Вечерта ви чака, интересно запознанство.

Следвайте тези традиции, които отразяват в
по-голяма степен реалното ви отношение към
живота. Семейните трябва да наберат
търпение, за да избегнат острите ъгли в
отношенията си със съпруга и децата. Добър ден
за йога и спортни занимания. За влюбените,

всичко, ще е като в красив роман - искрено и чувствено.

Строите грандиозни планове, за постигане на
целите, без да правите компромиси по отношение
на финансите и собственото си здраве. Между
другото, не е зле, да следите за здравословното
си състояние. Много от вас, днес често ще си
припомнят минала любов. От една страна, това е

добър шанс, да определите какво е пречило на отношенията ви.

Очаква ви, суетен и натоварен ден, защото ще
трябва да вършите работата на други хора. В
комуникациите не трябва да преследвате лични
интереси, в противен случай бързо ще бъдете
разкрити и обвинени в лицемерие. В работата,
всичко ще е наред, въпреки че не пречи да

намерите още една. Вечерта, чакайте изненада от децата.

Ще се потопите в работата и финансовите
проблеми и никой няма да ви отвлече от
задачите. Подкрепа ще ви бъде нужна, в тези
дела, които току-що сте започнали. Не се
колебайте да помолите по-опитните колеги за
помощ. В разговор с шефовете, трябва да сте

подчинен, а не да предявявате нереалистични искания.
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Ако не се представи, ще се сигнализира прокуратурата

Новият управите-
лен съвет на Миньор
(Перник) ще изиска до-
кументално отчет
от бившето ръко-
водство на клуба за
изтеклия 4-годишен
мандат. Това заяви
пред ръководители на
спортни клубове в
Перник Мартин
Жлябинков, секретар
на община Перник и
член на новия управи-
телен съвет на "чуко-
вете".Според Жлябин-
ков, ако такъв отчет
не бъде представен,
управителният съ-
вет ще сигнализира
прокуратурата. Той
увери, че от длъж-
ност, но не и от от-
говорност, са освобо-
дени досегашният

председател на сдру-
жението Йордан Пав-
лов (бивш заместник-
кмет) и финансовият
контрольор Иван Ви-
танов (бивш управи-
тел на "ВиК").Спор-
тисти изразиха недо-
волство, че футбол-
ният Миньор получа-
ва 250 000 лева, което
е половината от
предвидените средс-
тва за спорт от об-
щина Перник за 2020
година, без дори да е
представил отчет.
На футболния клуб са
давани ежегодно от
общината 165 000 ле-
ва. Според Денислав
Захариев, член на бив-
шия управителен съ-
вет, клубът няма за-
дължения.

Сменят треньора
на биатлона

Треньорска рокада ще бъде извършена
в мъжкия национален отбор по биатлон.
Главният специалист Николай Захаров ще
бъде сменен, като това ще се случи след
края на настоящия сезон. Беларусинът е
част от представителния ни тим както при
мъжете, така и при жените повече от 30 го-
дини. Той имаше заслуга за някои от най-
големите успехи на този спорт у нас.Пред-
вид че е на 72 години обаче, от ръководс-
твото на федерацията са преценили, че се
нуждаят от промяна. Целта ще бъде и обе-
динение на представителния ни тим, тъй
като в момента Красимир Анев се готви
самостоятелно със своя личен треньор
Георги Фъртунов.Към момента все още не
е ясно кой ще застане начело на нацио-
налния отбор. Със сигурност това ще бъде
специалист от чужбина, като се очаква не-
говото име да бъде обявено в края на про-
летта или началото на лятото. Президентът
на федерацията Екатерина Дафовска пот-
върди новината.

 "Подготвяме смяна в треньорския щаб.
Все още не може да говорим за конкретни
имена, защото е много рано. Става въпрос
за желание на Управителния съвет да напра-
вим промяна. Целта е да обединим отбора.
Насочили сме се към чужбина, защото за
съжаление нямаме подготвени кадри. Най-
вече стрелкови треньор. Говорим за следва-
щия сезон, през пролетта и лятото ще ви-
дим", сподели за "Тема Спорт" Дафов-
ска.Идеята на ръководството на федерация-
та е да запази Анев и Владимир Илиев до
олимпиадата в Пекин. Зимните игри ще се
проведат през 2022 година, като се очаква
след техния край двамата ни водещи биат-
лонисти да приключат кариерите си.

Извънредни мерки за
„Лудогорец” в Италия

Генерал Венцислав Мутафчийски , който
е началник на Военномедицинска  акаде-
мия, и началник на новосформирания  кри-
зисен щаб за работа срещу разпростране-
нието на коронавируса, каза Gong.bg важ-
ни неща относно пребиваването на "Лудо-
горец"  в Италия. Той заяви, че е разго-
варял  с изпълнителния директор на "Лу-
догорец" Ангел Петричев и са взети всич-
ки необходими мерки, за да може да се
запази здравето на българската делега-
ция по време на пребиваването в Итали-
я.Мутафчийски каза още, че в Милано
няма висока опасност и именно поради та-
зи причина от УЕФА са дали разрешение
да се играе срещата. Въпреки това делега-
цията на "Лудогорец" ще мине тест още на
летището при прибирането си в България.
Генералът обаче е категоричен, че няма
поводи за притеснение. "Говорих с изпъл-
нителния директор на "Лудогорец" и обсъ-
дихме някои мерки. Първо, те са съкратили
максимално престоя си, което е добре.
Второ, има абсолютни рестрикции към фут-
болистите да няма напускане на хотела и
разкарване из града. Плюс това самият
Милано не е чак толкова засегнат. Повече
малките градове са засегнати.Именно по-
ради тази причина УЕФА все пак разреша-
ва футболният мач да се състои, макар и
без публика. Дали сме инструкции на "Лу-
догорец" с какви маски да се движат и
какви дезинфектанти за ръце да изпол-
зват. Да се надяваме, че няма да има ни-
какви проблеми, тъй като са взети мерки.

Миньорци от САЩ удрят рамо на Буферо
На традиционната

пернишка вечер в Чи-
каго, перничани и
приятели показаха
своята съпричас-
тност към Петър Ил-
иев – Буферо.

В началото на годи-
ната стана ясно, че
почетният председа-
тел на фенклуб “Ми-

ньор” се нуждае от
операция в чужбина,
на стойност около
5000 евро. По този
повод, по време на
традиционната заба-
ва, беше проведен
търг.

Събраните средства
ще бъдат предоставе-
ни на фенклуб “Ми-

ньор”,  за да бъдат
прибавени към сумата
нужна за операцията
на Петър Илиев в Тур-
ция. Перничани надда-
ваха за различни фут-
болни и спортни арти-
кули, осигурени от
Станислав Станими-
ров, Емил Миланов и
Николай Василeв.

Учител от Спортното издаде
"100 година "Миньор" в сърцето”

Заместник-ди-
ректорът на
Спортно учили-
ще"Олимпиец"
Румен Стани-
шев издаде
книга за част от
историята на
"Миньор". За-
писките му са
водени почти 30
години - от 1993
година, когато е
дебютът му като

журналист в "Градски вестник", минава
през сътрудничеството му на "7 дни спорт",
в "Вяра "  в "Гол", в "Стандарт", кореспон-
дент на радио "Ескпрес", в Националното
радио и други.

Книгата съдържа куп интересни факти от
най-новата история на клуба, които имат ед-
но предимство - разказани са от човек, кой-
то е бил пряк свидетел по време на стотици-
те , да не кажем хиляди мачове на перниш-
ките "чукове", на които е присъствал. В
нейния край  има и снимков материал, в
който най-паметливите привърженици на
клуба могат да видят част от своите любим-
ци от по-ново време.

Две формации на "Миньор"
са първенци в Сандански

В продължение на 4 дни по терените с естествено тревно покритие
в Ново Делчево, Дамяница и Склаве и изкуствените на градския ста-
дион в Сандански и този на Община Струмяни се проведоха срещите
от V²² международен турнир по футбол за различни възрастови гру-
пи за деца, родени от  2001 до 2012 година.

На база получените резултати тази година шампиони станаха:
Набор 2001-2002 година - Вихрен Сандански;
Набор 2003-2004 година - Септември София;
Набор 2005 година  - Миньор Перник;
Набор 2006 година - ОФК Беласица Петрич;
Набор 2007 година - Ботев Враца;
Набор 2008  година - Локомотив Горна Оряховица;
Набор 2009 година - Миньор Перник;
Набор 2020 година - ФК София Спорт ;
Набор 2011-2012  година - ФК Лато Свищов.
Турнирът бе закрит официално в присъствието на ръководители,

треньори и футболисти от отборите-участници, родители и люби-
тели на футбола от община Сандански.Пред хотел Свети Никола на
площад Македония турнирът бе закрит от кмета на Община Сандан-
ски Атанас Николов. Тук бе и кмета на р-н Възраждане София Савина
Савова, председателя на УС на ФК Вихрен Сандански Георги Манолев,
директора на спортното училище в южния град Николай Марков."Из-
казвам своята благодарност към кметовете на Община Сандански
Атанас Николов, Община Струмяни Емил Илиев, както и на кметовете
в Дамяница, Ново Делчево и Склаве, които осигуряваха собствените
си терени за ползване от страна на отборите-участници", сподели
организаторът  на турнира Владимиров
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Пред Темида се изправя и мъж, потрошил ръката на съпругата си при побой

ПРЕСОЛЯВАТ СУПАТА СЪ-
ВЕТНИЦИТЕ ОТ ГЕРБ. На за-
седанието на Общинския съвет
вчера те повдигнаха въпроса за-

що новият кмет не е представил в регламен-
тирания от закона срок пред минипарламента
управленската си програма, при това подроб-
но, така че те да вземат отношение по нея и
да направят съответните си препоръки. А в
края на мандата да отчете изпълнението й.
Няма лошо да се пита, но пък мнозина си за-
дават въпроса дали не ги е валегнала амне-
зията без време, дали не страдат от сериозна
загуба на памет, защото, връщайки се назад
във времето, не могат да се сетят дали кметът
на ГЕРБ преди четири години представи пред
местните законотворци своята програма, още
по-малко пък да е направила отчет за изпъл-
нението й. Та отново стигаме до двойния ар-
шин. Той всъщност влезе в сила още от пър-
вото след полагането на клетвата редовно за-
седание на пернишкия законодателен орган
и явно така ще върви до края на мандата, за
съжаление.

НАСИЛИЕТО Е ПРОТИВОПРАВНО
ДЕЙСТВИЕ И СЕ НАКАЗВА ОТ ЗАКОНА.
Това не бива да забравя всеки, вдигнал юм-
рук срещу друго човешко същество. Защото
следват арести и съдебни дела. Това ще се
случи и на млад 20-годишен побойник, когото
го грози затвор от 3 до 10 години според раз-
поредбите на Наказателния кодекс. Сурово
наказание чака и съпруг насилник. Може да
е прегрешила жена ти, може да си е позволи-
ла да изрази различно мнение от твоето, мо-
же да е направила погрешна крачка. Може
дори да си разлюбил законната си половин-
ка, ама няма нужда да й трошиш кокалите от
бой. В такива случаи си има процедура -
просто се развеждаш, ако толкова не можете
да се гледате и да намерите общ език. В про-
тивен случай се изправяш пред Темида. Точ-
но това ще се случи на един 37-годишен пер-
нишки домашен насилник, чиято половинка
се оказала със счупена ръка.

НЯМА СИЛА, КОЯТО ДА СПРЕ БЕЗОТ-
ГОВОРНИТЕ ЛЮДЕ, ПАЛЕЩИ ОГЪН НА
ОТКРИТО  и оставяйки го без наблюдение
във ветровито време. Защото пламъците лум-
ват и се разпространяват бързо, поглъщайки
всичко по пътя си. Такъв е случаят в брез-
нишкото село Ръждавец са изпепелени бун-
гало и фургон. А в резултат пак на подобно
безотговорно поведение са и други цели де-
вет пожара, които пожарникарите са гасили
завчера. Е, от полицията и пожарната си вър-
шат работата и за пореден път предупрежда-
ват хората да са бдителни с огъня на открито.
Ама кой ли ги слуша. Дано този път е по-раз-
лично.

До 29 февруари могат да
се купуват само дневни

е-винетки за камиони
Силвия ГРИГОРОВА

На23 февруари изтече срокът за покупка
на седмична електронна винетка за ка-
мионите и автобусите над 3,5 тона. От 24
февруари 2020 г. продажбата им за тежко-
товарни превозни средства ще бъде
преустановена.

Промяната е свързана с въвеждането от
1 март 2020 г. на тол таксуване за тежкото-
варните превозни средства над 3,5 тона.
От 1 март тежкият трафик ще плаща на ба-
за изминато разстояние при ползването на
3115 км автомагистрали и първокласни пъ-
тища. Останалите близо 17 000 км от около
20 000 км републикански пътища ще бъдат
безплатни за превозните средства над 3,5
тона.

От 24 февруари до 29 февруари 2020 г.
за автомобилите над 3,5 тона ще могат да
се купуват само дневни електронни винет-
ки, чиято продажба ще бъде преустанове-
на в 23:59 часа на 29 февруари.

С 15% повече пари за закуска
в училище от догодина

Светла ЙОРДАНОВА
С 15 % ще бъдат увеличени парите за

безплатните закуски в училище от догоди-
на. Това съобщи образователният минис-
тър Красимир Вълчев.

Той е разпоредил спешни срещи на
всички директори с родителите, за да се
обсъди от каква храна имат нужда децата
в училище.

Родители продължават да сигнализират
за качеството на безплатните закуски в
училище. Според родителите сумата от 59
стотинки на дете е крайно недостатъчна, а
контрол липсва.

Кражба на ток в Прибой
Любомира ПЕЛОВА

Кражба на ток е установена в радомир-
ското село Прибой.

Вчера служители на местното Районно
управление на МВР и представители на
електроразпределителното дружество
проверили частен имот в Прибой, собстве-
ност на 66-годишен местен жител. Конста-
тирано е неправомерно присъединяване
към електрическата мрежа с което били
създадени условия за непълно отчитане
на потребената електрическа енергия. Из-
вършен е оглед на местопроизшествието.

Започнато е досъдебно производство.

Пипнаха земенчанин с
нерегистрирана кола

Любомира ПЕЛОВА
З е -

м е н ч а -
нин е
з а д ъ р -
жан за
ш о ф и -
ране на
н е р е -
гистри-
ран ав-
т о м о -
бил.

Около
час и половина преди полунощ, в Земен е
проверен "Рено Меган - Сценик", управл-
яван от 30-годишен местен жител. Полици-
те констатирали, че колата не е регистрира-
на по надлежния ред в Република Бълга-
рия. Мъжът е задържан за 24 часа с поли-
цейска заповед.

Започнато е бързо производство и рабо-
тата продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Двама перничани

отиват на съд за при-
чиняване на тежка и
средна телесна повре-
да.

На 11 октомври ми-
налата година се ска-
рали, а по-късно и се
сбили двама пернича-
ни на 20 и 38-годиш-
нна възраст с 30-го-
дишен. Грозният ин-
цидент е станал на
улица "Благой Гебрев"
в областния град. В
резултат на сблъсъка
бил нанесен удар в об-

ластта на главата на
30-годишния мъж.

След проведено раз-
следване е привлечен
като обвиняем по чл.
128 от Наказателния
кодекс 20-годишният
скандалджия и побой-
ник, на когото е нало-
жена мярка за неот-
клонение "подписка".
При доказване на ви-
ната му в съда го зап-
лашва лишаване от
свобода от 3 до 10 го-
дини.

През месец ноември
миналата година, 30-

годишна перничанка
претърпяла домашно
насилие, изразяващо
се в счупена ръка.
Травмата й била при-
чинена от съпруга й,
37-годишен мъж. След
подаден сигнал и обра-
зувано досъдебно
производство, извър-
шителят е привлечен
като обвиняем по чл.
129, ал. 2 от Наказа-
телния кодекс.

Работата по двата
случая продължава
съвместно с Районна
прокуратура - Перник.

Правителството одобри позицията
на България по дело пред съда на ЕС
Любомира ПЕЛОВА

Правителството
одобри позицията
на Република Бълга-
рия по дело С-784/19
на Съда на Европей-
ския съюз, образува-
но по преюдициално
запитване на Адми-
нистративен съд -
Варна.

Запитване се от-
нася до тълкуване-
то на член 14, параг-
раф 2 от Регламент
(ЕО) № 987/2009 на
Европейския парла-
мент и на Съвета
от 16 септември
2009 година за уста-
новяване на проце-
дурата по прилагане
на Регламент (ЕО) №
883/2004 за коорди-
нация на системите
за социална сигур-
ност (Регламент
987/2009) относно
критериите, въз ос-
нова на които след-
ва да се определи да-
ли едно предприя-
тие, което предос-

тавя временен пер-
сонал, обичайно из-
вършва дейността
си в държавата
членка, в която е ус-
тановено.

В своята позиция
българската страна
предлага отговорът
на поставения въп-
рос да бъде, че член
14, параграф 2 от
Регламент 987/2009,
във връзка с чл. 12,
параграф 1 на Регла-
мент (ЕО) № 883/
2004 на Европейския
парламент и на Съ-
вета от 29 април
2004 година за коор-
динация на системи-
те за социално оси-
гуряване (Регламент
883/2004) следва да
се тълкува в смисъл,
че в случай като то-
зи по главното
производство пред-
приятието, което е
установено на тери-
торията на държава
членка и предоставя
временен персонал,

командировайки ра-
ботници изключи-
телно и само на те-
риторията на друга
държава членка, не
извършва обичайно
значителни по об-
хват дейности в
държавата, в която
е установено по
смисъла на член 14,
параграф 2 и за ко-
мандированите ра-
ботници не се прила-
га изключението,
предвидено в с член
12, параграф 1 на
Регламент 883/2004.

Конституирането
на България, като
страна в производс-
твото по това де-
ло, ще позволи на на-
шата държава ус-
пешно да се включи
в процеса на право-
раздаване, осъщест-
вяван от Съда на Ев-
ропейския съюз, с
оглед на еднаквото
и точно прилагане
на общностното
право.

Бунгало и фургон изгоряха
при пожар в село Ръждавец
Любомира ПЕЛОВА

Фургон и бунгало
са изгорели при по-
жар в брезнишкото
село Ръждавец.

Около 16 часа е
пламнало бунгало,
собственост на мес-
тен жител. Причина-
та е небрежност при
боравене с открит
огън. По същата при-
чина е изгорял и фур-
гон, сигналът за кой-
то е подаден около
20,15 ч. Няма постра-
дали хора и нанесени

други материални
щети.

Още девет пожара
в сухи треви и стър-
нища са гасени през
вчерашния ден в Пер-
ник, Радомирско и
Брезнишко.

От пожарната от-
ново напомнят на
гражданите, че е заб-
ранено паленето на
сухи треви, отпадъ-
ци и стърнища. Мно-
го често такива по-
жари водят до значи-
телни материални

щети. Не рядко са из-
гаряли стотици де-
кари борови гори, къ-
щи и стопански сгра-
ди. Десетки гражда-
ни са пострадали при
опит за гасене, дори
е имало и човешки
жертви.

При нарушаване на
тази забрана глоба-
та е от 500 до 2 000
лева, ако не подле-
жат на наказателна
отговорност, при-
помнят от полиция-
та.
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