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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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Преп. Ксения Римлянка.
Блаж. Ксения
Петербургска

Болни
левскари

 След като премиерът Борисов се са-
моопредели като "болен левскар" оста-
ва да чакаме кога ще се обяви общона-
ционална грипна епидемия. Болестта по
хората ходи, а когато се съберат повеч-
ко на едно място, както днес на среща-
та на сините фенове с Борисов, зараза-
та е възможна. ;

И това доживяхме - сигурността на
държавата да зависи от болни запалян-
ковци. Ето още един повод управлява-
щите да обърнат сериозно внимание на
здравната система.

Сериозно казано, болестта на премие-
ра не е за подценяване. Не случайно в
някои страни здравословното състоя-
ние на държавниците е държавна тай-
на. Фенската среща днес може да се ока-
же истинският вот на недоверие, кой-
то никоя социологическа агенция не из-
следва. Има далеч по-болни левскари и
от Борисов, чието поведение понякога
избива на лудост. Болни са и приходни-
те пера в бюджета, който не получава
двеста и кусур милиона лева данъци,
невнесени от здрави спонсори. Въобще,
приказката "Болен здрав носи" ще се ин-
терпретира през призмата именно на
тези милиони, за да стане ясно ще обя-
ви ли властта епидемия, или е имунизи-
рана в последния момент.
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владеещ Word, PageMaker, Photoshop
Справки в редакцията
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Ïåðíè÷àíè íà ïðîòåñò íà æúëòèòå ïàâåòà!
Организиран заради безводието, той ще е под надслов "Сурва от Перник!"
Любомира ПЕЛОВА

Перничани излизат
утре на протест в
столицата, настоя-
вайки за спешни мер-
ки за решаване на
водната криза в гра-
да и общината. Той
ще е под надслов
"Сурва от Перник!"
Участниците са ка-
тегорични - безво-
дието убива перни-
чани и настояват
градът да бъде въз-
кресен.

Началото е обяве-
но за 11,30 часа, а
сборният пункт е на
площад "Александър
Батенберг". Протес-
тът има и дрескод -
жълти светлоотра-
зителни жилетки.
Препоръчително е
да се носят хлопата-

ри и звънци, на-
помнят организато-
рите.

Има и специални ус-
ловия за желаещите
да се включат в про-
теста. Участниците
в шествието и моле-
бена не трябва да са
употребили алкохол
или други упойващи
вещества.По никакъв
начин не бива да се
нарушава обществе-
ният ред.

Не се допуска носе-
нето на каквото и да
било оръжие или дру-
ги специално пред-
назначени или прис-
пособени предмети,
които могат да се из-
ползват против жи-
вота и здравето на
хората или за причин-
яване на материални

щети. Забранено е да
се извършват какви-
то и да било провока-
тивни действия сре-
щу полицаите. Уча-
стниците в протес-
та трябва да са без
качулки и маски, не
бива да се отклон-
яват от обявените
места за провеждане
на протеста.

Организаторите
напомнят още - носе-
те националното
знаме или знамена с
цветовете на Пер-
ник. Сурвакарите,
които ще дойдат
трябва да държат
маските си в ръце.

"Пазете личните си
вещи. При провока-
ции незабавно се объ-
рнете към хората от
вътрешната охрана
на протеста или по-
лицаите. Ако забеле-
жите групи или лица,
които които Ви при-
тесняват, слагат
маски и не се придър-
жат към обявения
ред на протеста, объ-
рнете се към органи-
заторите, лицата за
самоохрана и полицаи-
те. Ще разпознаете
хората от вътрешна-
та охрана по трико-
льорните ленти на
ръкава. Абсолютно се
забранява хвърляне-
то на пиратки, пиро-
технически средства
и димки" съобщават
още организаторите.

Трима заподозрени в
кражба на фирмен кабел

Любомира ПЕЛОВА
Трима са задържани по подозрение за

кражба.
Акцията е на служители от Второ районно

управление на МВР, проведена вчера. Бе-
лезниците щракнали около ръцете на трима
перничани на възраст 22, 27 и 39 години. Из-
яснява се съпричастността им към кражба
на алуминиев кабел от района на пернишка
фирма, извършена на 8 януари тази година.

Наложена им е 24-часова полицейска
мярка и действията по образуваното досъ-
дебно производство продължават под ръко-
водството на Районна прокуратура - Перник.
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Любомира ПЕЛОВА
Гражданите на Об-

щина Радомир вече
могат да проверят
своите данъчни за-
дължения в сайта на
общината.

Информацията за

дължимите суми из-
лиза веднага и може
да бъде платена не-
забавно, уточняват
от кметската упра-
ва. Тя е винаги ак-
туална, като може
да се направи плаща-

не онлайн чрез сис-
темата на еPAY, или
на каса на ИЗИПЕЙ.
По този начин отпа-
да необходимостта
да се носят печатни-
те съобщения, ако
те са забравени или

изгубени. Изгубване-
то на хартиения но-
сител винаги крие
риск от злоупотреба
с лични данни от
злонамерени лица.
Освен това, не е
нужно да се попъл-
ват каквито и да би-
ло документи, за да
се направи проверка
в системата.

Онлайн плащането
на данъците уле-
снява гражданите и
е в полза както на хо-
рата с постоянен ад-
рес в община Радо-
мир, така и за живее-
щите извън община-
та, тъй като им пес-
ти време и средс-
тва. По този начин
се повишава и съби-
раемостта от мес-
тните приходи. Он-
лайн плащането е
възможно най-евти-
ният и лесен начин
за постигане на то-
зи ефект.

Радомир е сред об-

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

Общинската администрация  се стреми да е по-близо до гражданите
щините в България,
които се стремят
към модерно и евро-
пейско обслужване
на жителите си, с
по-висока събирае-
мост на данъци и
електронно предла-
гани услуги - евтини,
бързи и лесни. В ре-
зултат на това се
намалява админис-
тративната те-
жест за гражданите,
а администрацията
се приближава по-
близо до хората.

"Ще продължаваме
да модернизираме об-
щината и да облекча-
ваме  услугите чрез
предоставяне на он-
лайн достъп до ин-
формация и плащане
за по-широк кръг от
услуги, както и ще
разширим възмож-
ностите за избор от
страна на граждани-
те", коментира кме-
тът на Община Радо-
мир Пламен Алексиев.

ЮЗДП с решаващ принос в
проект за благородния елен

Силвия ГРИГОРОВА
Резултатите от изпълнението на проект:

"Популационни изследвания, миграции и
състояние на запасите от благороден елен
в България" бяха представени на заклю-
чителна работна среща, проведена в края
на миналата седмица в УОГС "Г. Ст. Авра-
мов" в с. Юндола. Проектът се реализира
като съвместна инициатива на 6-те дър-
жавни горски предприятия в страната, кои-
то осигуриха финансирането му и Институ-
та по биоразнообразие и екосистемни из-
следвания /ИБЕИ/ при БАН. Водещ парт-
ньор беше Югозападното държавно пред-
приятие, а ролята на неговите ловни ек-
сперти решаваща за успешното му прик-
лючване.

За първи път в България са проведени
проучвания чрез иновативни технологии
на базата на сателитни предаватели и фо-
токапани за проследяване миграцията на
животните. Основните изводи от 3-годиш-
ните проучвания по проекта показват, че
популацията на благородния елен в Бълга-
рия е със запазени трофейни качества и
генетичен потенциал, като няма нужда от
внасяне на животни от чужбина. Подцен-
ява се значението на подборния отстрел,
което влошава половата и възрастова
структура на стадата и води до икономи-
чески загуби и пропуснати ползи при орга-
низирания ловен туризъм. Улавянето и
разселването на елени от север на юг е
необходимо, но трябва да се извършва
при определени условия, свързани с по-
бърза адаптация на животните.

Здравословният статус на благородните
елени е добър и засега няма притеснения
от съществуващи болести по тях. Въпреки
полаганите усилия от страна на стопанис-
ващите дивеча, бракониерството остава
основен фактор, ограничаващ развитието
на вида в южните и западни части на стра-
ната, беше посочено по време на диску-
сиите.

В срещата участваха директорът на ЮЗ-
ДП инж. Дамян Дамянов, изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция по го-
рите инж. Мирослав Маринов и ловни ек-
сперти от цялата страна.

Силвия ГРИГОРОВА
Новоназначеният

от общото събрание
на "В и К" Перник уп-
равител-инж.Борис-
лав Любомиров Ива-
нов вече е вписан ка-
то такъв в Търгов-
ския регистър. Дос-
та тежко наследс-
тво получава но-
вият шеф на "В и К".
По предварителна
информация, дружес-
твото приключва
финансовата 2019 г
с над 500 000 лева за-
губа от дейността
си. Предприятието
дължи над 2 млн. ле-
ва на доставчици.
Наред с това то дъл-
жи не малко средс-
тва на  ЧЕЗ за ток,
на пречиствателна-
та станция на фир-
ма "Леко-Ко", на об-
щинското предприя-
тие в  Брезник. През
2018 г дружеството
е изтеглило заем от
4 200 000 лева.

В същото време,
вземанията му от
абонатите възлизат
на около 10 млн. лв.

За над 6 700 000 лева
са вземанията от
осъдени вече длъж-
ници на дружество-
то. Трябва да се взе-
ме предвид и факта,
че с влизането на ре-
жима на водоподава-
не от ноември, пос-
тъпленията в хазна-
та на дружеството
са с 2/3 по-малко от
времето, когато в
община Перник няма-
ше режим на водата.
От услугите, пред-
лагани на останали-
те 5 общини пред-
приятието е на загу-
ба за дега.  Към това

трябва да се приба-
ви и недостига на
квалифицирани кад-
ри. В общи линии, си-
туацията, в която
се намира в момента
"В и К" е много теж-
ка. Предполага се, че
с изграждането на
холдинговата струк-
тура на "В и К"-дру-
жествата, държава-
та ще е в състояние
да им помогне фи-
нансово не само, за
да оцелеят, но най-
вече за да се на-
малят загубите на
вода по мрежата. Да-
но!

Новият управител на "В и К”
вече встъпи в длъжност

ОП"Пазари" приключи с печалба
финансовата 2019 година

Силвия ГРИГОРОВА
Общинско предприятие "Пазари" е от

малкото в Перник, които приключват фи-
нансовата 2019 г с положителен финансов
резултат и без неразплатени разходи. Това
информира управителят на дружеството
Димитър Дойчинов. ОП"Пазари" отчита се-
риозно превишаване на приходите над
разходите за 2019 г в размер на 193 058.60
лв., което е категоричен показател за ефе-
ктивността на работата на дружеството
през 2019 г. Получените чисти доходи за
изминалата година са на стойност 429
699.20 лв.

Пред 2019 г с 1 лев разходи, предприя-
тието е постигнало 1.93 лв. чисти приходи,
което е показател да висока ефективност.
С 1 лев разходи за 2019 г са постигнати
2.08 лв. бутни приходи. С 1 лев разхода за
фон "Работна заплата", през миналата го-
дина са получени 4.13 лв. чисти приходи и
4.44 лв. брутни приходи.

Приходите от такси общо за 2019 г са с
2% по-високи от 2018г и са в размер на 109
750.45 лв.

През миналата година общинското пред-
приятие е спечелило дело за 41 268.60 лв.

Миналата година предприятието е извър-
шило проверка и заверка на 51 измерва-
телни уреда, съгласно Закона за измерва-
нията от БИМ-София.

ОП"Пазари" е провело през 2019 г 14
търгове, в резултат на което са сключени,
в резултат на което са сключени 51 дого-
вора. Прекратените през миналата година
договори са 16.

В резултат на създадената организация
и условия,  Централният кооперативен па-
зар  е станал привлекателно място за тър-
говци и земеделски производители на зе-
ленчуков разсад и цветя от Айтос, Кюстен-
дил, Радомир и Перник. Пернишкият пазар
е станал предпочитано място за търговци
на дини, грозде,, зеле плодове и зеленчу-
ци от цялата страна. С най-голяма натова-
реност са  павилионите на земеделските
производители, търговските обекти на ул.
"Г. С. Раковски", на ул. "От. Паисий", на ул.
"Миньор" и др. С по-ниска ефективност са
обектите в базар "Мархи".

Горя още едно ел.табло
Любомира ПЕЛОВА

Електрическо табло
е горяло в Перник.

Пожарът е тръгнал
около 21,40 часа, в
пернишкия квартал

"Каменина". Пламнало
ел. табло, собстве-
ност на електрораз-
пределителното дру-
жество.

Причината е късо

съединение. Унищоже-
ни са 5 автоматични
предпазители. Няма
пострадали хора и на-
несени други мате-
риални щети.
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Áîð÷îâåòå íà îáùèíàòà íàäõâúðëÿò 33 ìèëèîíà!
През 2019 година те са намалени само с 4 милиона

Любомира ПЕЛОВА
"Направихме детай-

лна разбивка на задъл-
женията на община
Перник за последните

5 години. Направихме
го, защото чуваме
различни интерпре-
тации на дълга назад
във времето. При

встъпването на но-
вия кметски екип в
длъжност на
12.11.2019 г. задълже-
нията на общината
възлизат на 28 437
895 лв. След публику-
ването на тези данни
РИОСВ ни уведоми, че
дължим още 4 300 000
лв. като отчисления
към МОСВ във връзка
със сметоизвозване-
то и сметосъбиране-
то. Тези пари не са
плащания почти 5 го-
дини и ще имам разго-
вор с министъра, за
да разсрочим това за-
дължение. Така об-
щият дълг става поч-

ти 33 милиона лева,
каза кметът на общи-
на Перник по време на
общественото об-
съждане на проекта
за бюджет за 2020 г.

Той добави, че пред-
ходната година дъл-
гът е бил 37 млн. лв.,
през 2017 г. - 41 млн.
лв., 2016 г. - 40 млн.
лв., 2015 г - 36 млн.лв.,
а в края на 2014 г. е 27
млн. лв. "В този огро-
мен дълг за съжаление
имаме и неразплатени
от предходната годи-
на обекти - паркинги-
те на Руския битак и
зад съда. Няма финан-
сиране и за ремонти-

Исканията на перничани
към компетентните органи

на държавната власт
Любомира ПЕЛОВА

Заради водния геноцид в община
Перник,  ние, гражданите от зоната на
бедствието, обединявайки гражданска-
та си енергия с разбирането, че  водата
няма цвят, излизаме с конкрети иска-
ния към компетентните органи на дър-
жавната власт, от които зависи час по-
скоро да се започне реална работа за
изход от кризата, се казва в обръще-
нието към тях на ИК "Спаси Перник".
До този момент има само обещания.

За какво настояват перничани? Ето
исканията, които ще бъдат огласени ут-
ре на протеста дв столицата.

На първо място - във възможно най-
кратък срок да бъде направено алтер-
нативно водоснабдяване и да бъде да-
ден реален срок за започване на из-
граждането му.

Перничани искат оставката на минис-
търа на регионалното развитие и бла-
гоустройството Петя Аврамова, на
зам.министъра на МРРБ Николай Нан-
ков, на Красимир  Живков - зам.минис-
тър на околната среда и водите, на ди-
ректора на Басейнова дирекция - Бла-
гоевград Радослав Георгиев.

Настояват за съд и най-тежки наказа-
ния за виновниците за извършения ге-
ноцид над перничани, а "ВиК" ООД -
Перник да бъде стабилизирано с без-
възмездна помощ  до края на водната
криза, като бъде обезпечено с кадърни
ръководители и добре платени специа-
листи.

Настояват за нови проби на водата в
язовир "Долна Диканя" и от него да се
черпи за пълненето на язовир "Студе-
на", ако се докаже годността на водата
от радомирския водоем.

Да се използват водите от язовирите
"Осломе" и "Бушляк". Да се прецени
може ли да се използва язовир "Пчели-
на" за производствено водоснабдява-
не, напояване и да бъде възстантовена
системата.

Да продължи изграждането на язовир
"Раянци" .

Ревизирайте, поддържайте и контро-
лирайте водохващанията и довеждащи-
те канали към язовир "Студена", искат
от държавните органи още перничани.

Протестиращите настояват да бъде
започнат незабавно големият проект за
подмяна и реконструкция на ВиК-мре-
жите и съоръженията. Не на последно
място - европейските пари да се опо-
лзотворяват, а не да се усвояват.

До довеждането на софийската вода
в Перник да бъдат осигурени достатъч-
но водоноски по кварталите, а на болни-
те и неподвижните хора да се доставя
бутилирана вода по домовете им.

Оправете сметките на водата, за да
не плащаме въздуха по тръбите, нама-
лете цената на водата, защотов нея
влизат средства за основни основни
ремонтги и поддръжка, които не се
правят, казват още протестиращите в
своите искания и заявяват своето кате-
горично "не" на предварителното зави-
шаване на цената за бъдещо ново
строителство.

"Приемете пакет мерки, в това число
нормативни изменения за компенсира-
не на граждани и фирми от засегнатите
населени места с режимно водоподава-
не и липсата на качествена питейна во-
да! Осигурете безвъзмездна помощ за
община Перник за излизане от кризата!
Информирайте ни незабавно за всичко,
което правите!" се казва още в иска-
нията към държавната власт, които ще
бъдат огласени на протестния митинг в
столицата, организиран от Инциативен
комитет "Спаси Перник!"

те на улица "Граово" и
улица "Софийско шо-
се". Те ще бъдат зало-
жени в настоящия
бюджет. С ремонти-
те на ул. "Софийско
шосе" имаше огромен
проблем, защото в ре-
монтните дейности
не бе включена подм-
яна на канализацията.
Завършването на обе-
кта ще се забави, за
да можем да изградим
нова канализационна
система, която да
поеме дъждовните
води, за да не се изли-
ват на главен път I-
6", каза още Владими-
ров.

Кметът: Не реторика за вот
на недоверие, трябва решение

на проблеми в Перник
Любомира ПЕЛОВА

К м е т ъ т
на Перник
Станислав
Владими-
ров, ко-
м е н т и р а
пред каме-
рите на Но-
ва тв,че
живее в
Перник, в
15 етажен
блок, има
6-месечно
бебе и като всички перничани се справя,
като се зареждат с вода когато има и чака
да потече отново.

Той вярва в здравната инспекция за ка-
чеството на водата. За пиене ползва извор-
на и минерална вода, както всички перни-
чани. Благодари на всички доброволци и
на държавния резерв.

Кметът обясни, че в заведенията за об-
ществено хранене, тези които могат, са се
снабдил и с хидрофорни системи и бидони,
но риск има. Относно химически тоалетни,
общината е поръчала 100, които са по голе-
ми и са с мивки за елементарни санитарни
нужди.

Във връзка с опасност от разпростране-
ние на хепатит, водещи са здравното ми-
нистерство, има риск при нарушено водо-
подаване, все пак това е болестта на мръс-
ните ръце. Според него има обективно нес-
вършена работа, не може да обвиняваме
само природата и е нормално хората да са
гневни и недоволни.

Той добави, че зимата е суха и няма дос-
татъчно сняг на Витоша. По разчети на ВиК
дружеството, при този воден режим, Пер-
ник трябва да има вода до април.

Според кмета на Перник, язовир "Студе-
на" се пълни бързо и се празни бързо и не
може да се черпи толкова голямо количес-
тво вода. В демократична държава той не е
съдник и обвинител, сезирал е компетен-
тните органи, прокуратурата да си свърши
работата. Има обективно несвършена рабо-
та, повтори отново Владимиров.

Не му се влиза в политическа реторика
за вот на недоверие, интересува го да при-
веде Перник в нормално състояния, там
има достатъчно главоболия.

Кметът на Перник се надява голяма част
от всички съветници да се задействат, а не
да седят на завет и да дават само съвети
отстрани.

БСП смята, че за решението на
водната криза се работи на парче
Любомира ПЕЛОВА

Социалистите ос-
тават разтревожени
от водната криза. То-
ва стана ясно от бри-
финг на соцлидера
Корнелия Нинова. Над
20 експерти хидроин-
женери и строители
са посъветвали леви-
те за водната криза.

И други общини са
пред опасност от ре-
жими, изтъкна Нино-
ва. В криза сме, държа-
вата е в криза, хората
са в криза, да не бър-
заме, настоя тя.  Ли-
дерът на БСП смята,
че се работи на парче,
действа се в момен-
та, панически и непро-

фесионално. Като ог-
ромен минус тя виж-
да това, че властта
не е изслушала експер-
тите.

Инженер Лиляна Ка-
ратерзиева е притес-
нена от начина, по
който се отнася дър-
жавата към язовир
"Студена".

Язовир "Студена"
не може да бъде изле-
куван нито от "Белме-
кен", нито от който и
да е друг язовир,
смята Каратерзиева.
Тя предупреди, че две-
те пълнещи язовира
деривации не ра-
ботят. Причината за
случилото се е управ-

лението на водите.
Водите за екология са
източени, по мнение-
то на инженер Кара-
терзиева. В близките
месеци, според нея,
язовирът няма да се
напълни.

За пернишка водна
криза ще продължим
да си говорим, увере-
на е тя. София
трябва да даде вода
на Перник, каза още
инженер Каратерзие-
ва. Именно сега
трябвало да се напра-
ви анализ на състоя-
нието на водния сек-
тор, защото и други
язовири били в подоб-
но състояние.

Изложба "Ликове" във VIP gallery
Светла ЙОРДАНОВА

Читалище "Нови хо-
ризонти 2009" в Пер-
ник стартира дейнос-
тите по проекта "Да
опазим локалното кул-
турно наследство" на
ИЕФЕМ при БАН от
Дарителската кампа-
ния 2019 на Райфай-
зен БАНК "Избери, за
да помогнеш". Бяха ор-
ганизирани две ате-
лиета за изработване
на модели на сурвакар-
ски маски. Първото
ателие се проведе на
17 януари в Образова-
телен център "Дай,
бабо, огъ-
нче!" в Пер-
ник със съ-
действието
на Жана Йор-
данова. Вто-
рото занима-
ние се прове-
де в "АТЕЛИЕ-
ТО" - школа за
практически
занимания с

деца при Художестве-
на галерия Перник с
ръководител Снежана
Велинова. По време на
ателиетата етноло-
гът Цветана Манова
запозна участниците
с обичая Сурва. Ате-
лиетата се превърна-
ха в истинско прежив-
яване за участници-
те, които с присъщия
си детски ентусиа-
зъм се надпреварваха
в творческия акт по
създаването на реал-
ни сурвакарски маски.
Единият от младите
майстори ще се пред-

стави за първи път с
изработената от не-
го маска в детското
сурвакарско дефиле
"СУРВА 2020?.

Следващата седми-
ца маските ще бъдат
представени в излож-
ба във VIP gallery при
НЧ "Нови хоризонти
2009?. Изложбата "Ли-
кове", включваща мо-
дели на сурвакарски
маски, изработени в
ателиетата за деца и
младежи ще бъде офи-
циално открита на
29-ти януари от
15,30 часа.
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Фондацията вече работи и с мобилни кабинети за помощ

Светла ЙОРДАНОВА
Вече 21 години еки-

път на Фондация
"П.У.Л.С." предоставя
директна помощ и
подкрепа на хора, пос-
традали от насилие в
област Перник и ре-
гиона. През целия пе-
риод от началото до
днешна дата психоло-
зи, социални работни-
ци, адвокати, педаго-
зи и доброволци ра-
ботят в посока пре-
венция и рехабилита-
ция на хора, пострада-
ли от насилие и тра-
фик, както и хора в
риск или употребява-
щи психоактивни ве-
щества.

Днес Фондация
"П.У.Л.С." предоставя
Комплекс от услуги за
подкрепа на хора, пос-
традали от насилие -
програма за консулти-
ране и подкрепа на
пострадали от наси-
лие, включваща психо-
логическо, правно и
социално консултира-
не, Програма за рабо-
та с извършители на
насилие, Настаняване
в Кризисен център за

пострадали и др.
Година след създава-

нето на организация-
та се сформира Мла-
дежки клуб "Да бъдем
приятели", който
функционира и до
днес. Над 10 поколе-
ния младежи са израс-
нали и разпростран-
явали знанията и уме-
нията за превенция
на насилие сред свои-
те връстници. Част
от тях са припознали
философията за своя
и са избрали пътя на
помагащите профе-
сии и до днес.

Фондация "П.У.Л.С."
развива и усъвър-
шенства обучителни-
те програми за пре-
дотвратяване на на-
силие. Над 1 000 деца
и младежи са участва-
ли в обучителните и
сензитивиращи прог-
рами на организация-
та през 2019 година.
Стотици са специа-
листите, които са
участвали в обучи-
телни и повишаващи
знанията и разбиране-
то за работа със слу-
чаи на насилие. През

2019 година се създа-
де програма за пози-
тивно родителства-
не. В нея са участваха
над 500 родители и
бъдещи родители.

През последните
две години Фондация
"П.У.Л.С."разшири об-
хвата на своите услу-
ги със създаването на
мобилни кабинети в
градовете Брезник и
Кърджали, към които
регулярно се обръ-
щат за помощ хора,
пострадали от наси-
лие.

През 2008 г. Фонда-
ция "П.У.Л.С." разкри
Кризисен център за
работа със спешни
случаи и настаняване
на клиенти след пре-
живяно насилие. От
края на 2019 г. екипъ-
т на организацията
администрира и Кри-
зисен център за деца,
пострадали от тра-
фик, който се намира
в гр.София.

От 2016 г. Фонда-
ция "П.У.Л.С." осъ-
ществява дейности
по програма "Подобр-
яване устойчивос-

тта на националната
програма по туберку-
лоза", които включ-
ват работа за намал-
яване разпростране-
нието на туберкулоза
сред ромска общност,
мотивиране и насоч-
ване за изследване.

Обобщената годиш-
на статистика на
oрганизацията за пе-
риода 01.01.2019-
31.12.2019 г. сочи:

Общият брой на
ползватели на услуги-
те на Фондация
"П.У.Л.С." по програма-
та за защита и реха-
билитация на хора,
пострадали от наси-
лие за 2019 година е
250.

Консултантите в
организацията са нап-
равили общо 3 756
консултации за 2019
г., които включват
психологически кон-
султации, кризисни
интервенции, фамил-
ни консултации и со-
циално посредничес-
тво.

Проблематиката, с
която екипът на
Фондация "П.У.Л.С." е
работил е: физическо
насилие, психическо
насилие, сексуално на-
силие: трафик на хора,
риск от попадане в
трафик. Най -голям е
броят на случаите с
психологическо и фи-
зическо насилие. Чес-
то пъти хората, кои-
то търсят помощ от
нашите консултанти
са пострадали от по-
вече от един вид на-
силие. Към нашите
консултанти се обръ-
щат за съдействие
хора с други пробле-
ми, различни от наси-
лие. Най-често това
са случаи, в които има
заявка за подобряване

Въвеждат стандарт за
висшето по педагогика

Светла ЙОРДАНОВА

Обучението по педагогика, с което ще се
подготвят бъдещите учители през следва-
щите години, ще бъде по единен стандарт.

Целта е той да бъде приложен във всички
12 факултета във вузовете у нас, които из-
дават дипломи за педагози. Работната гру-
па, която ще изготви стандарта, ще старти-
ра работа скоро, обясни председателят на
Синдиката на българските учители (СБУ)
Янка Такева.

Причината за въвеждането на стандарта
е, че обучението на учителите не се осъвре-
менява паралелно с учебните програми в
училищата.

Успоредно със стандарта до 2 години ще
бъдат променени и учебните планове, по
които се обучават бъдещите преподавате-
ли. "Всеки университет трябва да препода-
ва по най-модерните програми и хорариу-
мите трябва да отговарят на приоритетите
за образователната система у нас", комен-
тира Такева. Така и избираемите дисципли-
ни ще бъдат усъвършенствани. Още от тази
година в държавния бюджет са заделени
10 млн. лв за национални програми в сфе-
рата на висшето образование, като част от
тях ще бъдат използвани за промяна на
учебните планове, с които се подготвят пе-
дагозите. За да вземат диплома за учител
и да получат образователна степен "бака-
лавър", в момента студентите залягат над
учебниците в продължение на четири годи-
ни. При подготвянето на стандарта от обра-
зователния синдикат обаче ще предложат
периодът за обучение да бъде увеличен и
те да завършват като "магистри", подобно
на образователната система във Финлан-
дия. В тази насока са и първите приоритети
на СБУ тази година.

Промени в учебните планове на ученици-
те също са сред целите на синдиката за
2020-а. Според Янка Такева трябва да бъ-
де направено разграничение между начи-
на, по който се обучават талантливите де-
ца, и тези, които не показват добри образо-
вателни резултати. "Не е възможно 26 де-
ца в клас да се обучават по един и същ на-
чин, тъй като имат различни възможности",
обясни тя. Идеята на синдиката е за малчу-
ганите, които показват по-ниски резултати
в клас, да бъдат изготвени нови учебни
програми, в които да е покрит минимумът
от знания, който им е необходим, за да се
справят добре в живота. Напредналите
ученици пък ще продължат обучението си
по сегашните програми, които са достатъч-
но разширени.

Въвеждането на "стажант" учители пък е
третата идея, за която Янка Такева ще настоя-
ва. Така учителите с по-дълъг стаж ще имат
възможност да проследяват как се справят то-
ку-що завършилите педагози и да ги напътс-
тват какво трябва да променят в работата си.
Такева обясни, че идеята за "стажант" учители
вече е била предложена при изготвянето на
промените в Закона за предучилищно и учи-
лищно образование преди няколко години, но
впоследствие е отпаднала.

на родителския капа-
цитет, осиновяване;
психична болест; загу-
ба на родител,негли-
жиране, силна тре-
вожност и др.).

Към организацията
се обръщат за помощ
и хора, които упражн-
яват насилие и же-
лаят да променят то-
ва. През 2019 година
16 души, упражнява-
щи насилие са се вклю-
чили в програмите на
организацията.

Общ брой лица, пол-
звали услугата "Кри-
зисен център" през
2019 г. е 40 /жени-17,
деца -23/

През 2019 г. са осъ-
ществени 206 юриди-
чески консултации, а
броят на консултира-
ните клиенти е 133.
Заведените дела са
68, от които 32 са по
Закон за защита от
домашно насилие, 23
по Семейния кодекс и
5 по Закон за защита
на детето.

По програма "По-
добряване устойчи-
востта на национал-
ната програма по ту-
беркулоза" през 2019
г.екипът е достигнал
до 383 души, част от
които са получили ме-
дицинско изследване.

Насилието във
всичките му проявле-
ния е недопустимо на-
кърняване на човеш-
ките права и достой-
нство. Екипът на
Фондация "П.У.Л.С."
ще продължава и в бъ-
деще да развива свои-
те програми и услуги,
както чрез оказване
на директна подкрепа
на пострадали, така и
чрез осъществяване
на превенция с цел на
елиминиране на наси-
лието.

Фонд "Земеделие" преведе 2.9 милиона  лева
Силвия ГРИГОРОВА

ДФ "Земеделие" пре-
веде 2,9 млн. лв.( 2 900
384 лв.) по двете схе-
ми "Училищен плод" и
"Училищно мляко" за
учебната 2019/2020
г. От тях близо 2,42
млн. лв. (2 421 230 лв.)
са за реализирани дос-
тавки на мляко и
млечни продукти, на
пресни плодове и зе-
ленчуци в училищата
и детските градини.
Останалите средс-
тва, в размер на 479
150 лв., са за възста-
новяване на Данък до-
бавена стойност
(ДДС) на одобрени
фирми - изпълнители.

Изплатената по-
мощ по схема "Училищ-

но мляко" е 1 401 166
лв., а възстановено-
то ДДС по нея е 278
337 лв. По схемата
"Училищен плод" са
преведени 1 020 064
лв. и още 200 817 лв.
за покриване на ДДС.
Доставките в учебни-
те заведения и по две-
те направления започ-
наха през октомври
тази година.

По схемата "Учи-
лищно мляко" са изда-
дени 143 акта за одо-
брение на 3 216 уче-
бни заведения, включ-
ващи 420 187 деца и
ученици. По схемата
"Училищен плод" има
177 акта за одобрение
на 3 218 учебни заве-
дения, включващи 417

455 деца и ученици.
Припомняме, че

през учебната 2019/
2020 г. децата в учи-
лищата и детските
градини ще получа-
ват 46 доставки по
схемата "Училищен
плод" и 50 по схемата
"Училищно мляко". Бю-
джетът за тази годи-

на по първата схема е
13 655 507 лв., а по
втората - 15 863 469
лв.

В ДФЗ е създадена
организация в макси-
мално кратки срокове
да се обработят по-
дадените от бенефи-
циентите заявки за
плащане. Планирано е

до края на януари да
бъдат възстановени
и разходите на всички
одобрени кандидати,
които са отчели дос-
тавките за първите
два периода на уче-
бната 2019/2020 г.

Училищните схеми
за предоставяне на
пресни плодове и зе-
ленчуци, както и на
млечни продукти, об-
хващат децата от
първа до подготви-
телна група в държав-
ните, общинските и
частните детски гра-
дини, както и децата
от подготвителната
група и учениците от
² до IV клас в държав-
ните, общинските и
частните училища.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Гарсониера, Център, 3(3), тер., ТЕЦ, тухла, 52 м2 - 55 500 лв.
5. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси, преустр. - 70 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 70 м2, ет. 2(3), тухла, тер., след ремонт - 8 000 лв.
7. Двустаен, Ид.център, ет. 5(6), 68 м2, ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.
8. Двустаен, Пазара, ет. 5(5),ТЕЦ, 2 тер., с обзав. - 95 000 лв.
9. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
10. Двустаен, Димова махала, ет. 5, PVC, ТЕЦ, тер. - 54 000 лв.
11. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер., 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
12. Тристаен, Ид. център, ет. 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
14. Тристаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 76 000 лв.
15. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
16. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
17. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
18. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
19. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
20. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
21. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
22. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
23. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
24. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
25. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
26. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
27. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 62 000 лв.
28. 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.
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

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

Тел.: 0898/945 694

Кантора за недвижими имоти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12.  Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

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

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

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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“Менпауър Груп” търси
машинни оператори за
м е ж д у н а р о д н а
производствена компания.
Предлагаме ви атрактивно
стартово възнаграждение
между 1000 - 1200 лв. и
осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов
Фирма "АК Електрик" АД,

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

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

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

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

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

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

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 пиано в много

добро състояние, по
споразумение. Тел. : 0884 998
642

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

0887 884 095

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ПРОДАВА

Втори етаж от нова къща,

кв.Могиличе, ЗП: 115 м2

42 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

Продава:

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

80 000 лв.

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Продава артистична къща,

на 45 км. от София,
антично място с

архитектурни находки от
Трако-Римската епоха.

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

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

16 000 евро

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

Давам под наем луксозни
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

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

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.:
0887 122 124

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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Терминът "пробиотик" произхожда от
гръцкото про, "за", и биос, "живот" и е
събирателно название за милиардите
"добри" бактерии, населяващи стомаш-
но-чревния тракт. Интересен е фактът,
че чревната флора на всеки от нас е на-
пълно уникална. Полезните бактерии
подпомагат процеса на разграждане на
храната и абсорбирането на хранителни-
те вещества. В голяма степен можем да
твърдим, че не ние храносмиламе хра-
ната, а нашата чревна флора.

Кое прави пробиотиците толкова
важни?

За да си обясним защо пробиотиците
са толкова значими за здравето ни, пър-
во трябва да разберем функциите на
чревната флора в човешкото тяло.

В тънкото и дебелото черво, полезните
бактерии държат под контрол попула-
цията на лоши бактерии, оказват влия-
ние върху метаболизма, храносмилане-
то и цялостното здравословно състоя-
ние. Чревната флора играе ключова
роля за поддържането на здрава иму-
нна система.

Човешкото тяло е съставено от около
35-40 трилиона клетки, а броят бактерии
в чревния тракт е 10 пъти по-голям. Уче-
ните смятат, че притежаваме бактерии
от над 500 вида! Някои изследователи
стигат дори по-далеч, гледайки на чрев-
ната флора като на отделен орган - мик-
робиом.

Пробиотици - полезните бактерии
Като вземем предвид дългия списък

от ползи за здравето, които тези малки
организми ни предоставят, е наистина
важно да поддържаме чревната си фло-
ра в оптимално състояние.

Пробиотиците, набавени чрез храната
или под формата на хранителни добав-
ки, спомагат за регулирането на чрев-
ния баланс. Редовният прием на пробио-
тици помага при симтоми като стомаш-
но-чревни спазми, газове, подуване,
гастроезофагеален рефлукс, хранител-
ни непоносимости и алергии, гадене и
повръщане. Поради противовъзпалител-
ните си свойства пробиотиците облекча-
ват симптомите на възпалителните чрев-
ни заболявания (болест на Крон, улце-
розен колит), синдром на раздразнимо-
то дебело черво и дерматит.

Пробиотици се съдържат в "живи"
храни като киселото мляко, кефира, ки-
селото зеле, ферментиралите зеленчу-

ци и др. При традиционното сушене на
месо също протича ферментационен
процес с участието на Lactobacilli (това
не важи за съвременните индустриални
методи за сушене на месо).

Ферментацията не просто води до раз-
множаване на добрите бактерии, но и
елиминира голяма част от ензимните ин-
хибитори и токсичните вещества в храна-
та. Когато зърнените и бобовите култури,
семената и ядките бъдат накиснати или
оставени да ферментират, се премахват
голяма част от антинутриентите.

Важно е да съхраняваме пробиотични
храни правилно. Всички продукти, които
съдържат живи бактерии, трябва да се
съхраняват в хладни пространства, да-
леч от пряка слънчева светлина. Подло-
жени на топлина, бактериите загиват
(затова няма да намерите пробиотици в
пастьоризираните продукти в магазин-
ната мрежа).

Знаете ли кое, според традициите на
много култури и народи, първо се пос-
тавя, когато се подрежда маса? - Не во-
дата! И не хлябът! - Най-напред се слага
солта. Още в древността хората осъзна-
ли какво огромно значение имат малки-
те бели кристали за нормалното проти-
чане на жизнените процеси. В търсене
на ценната суровина, племената оби-
каляли различни места, докато открият
най-благоприятните условия: вода, хра-
на и сол!

Провадия - древната столица
на бялото злато

Монетният двор на Европа някога е
бил не къде да е, а край днешното бъл-
гарско градче Провадия. Тук преди по-
вече от 6500 години се е добивало бяло-
то злато - солта, и то в огромни за вре-
мето си количества. В древните прова-
дийски солници годишно са успявали
да изкопаят около 10 тона сол, която
служела за разменна монета. Била тол-
кова ценна, че заради нея са се водели
войни.

Преди хилядолетия тук е имало древен
град, чиято точна датировка е обект на
изследване на учени от Оксфорд. Смята

се, че селището е възникнало през пето-
то хилядолетие преди Христа покрай
солта. От 2005 г. насам край Провадия се
извършват разкопки от учени от БАН и
Историческия музей в града.

В Провадия археолозите разкриват
невероятно интересни факти за техноло-
гиите, използвани от древните хора при
производството на сол. Организирането
на процеса, изработването на съоръже-
нията и изграждането на защитни ук-
репления, многократно изпреварват на-
чина на мислене, присъщ за праистори-
ческия човек. Имало ли е мода в древ-
ността? Оказва се, да. Преди хиляди го-
дини прическата кок е била не просто
любима - тя е била белег на престиж и
...носена от мъже. Мъже, забогатели от
производството на сол...

Музей на солта
В гр. Поморие е създаден  единстве-

ният по рода си музей на солта не само в
България, но и в цяла Източна Европа.
Намира се , област Бургас, на тесен ска-
лист полуостров, вдаден в Черно море.

Музеят е отворен през 2002 г. и е пос-
ветен изцяло на производството на сол
чрез слънчево изпарение на морска во-

да. Този метод е известен като "древна
анхиалска технология".

Добиването на сол в района на Помо-
рие е поминък, който векове наред е
осигурявал прехраната на местните хо-
ра. Според исторически източници сол-
ниците в района на Поморие са същес-
твували още преди основаването на
града /около V век пр. н. е./. В древнос-
тта солта е била изключително ценна
стока - скъпа и рядка - и затова била на-
ричана "бяло злато". До 30-те години на
XX век Поморие остава единственият
център в България, където се добива
морска сол.

Музеят на солта в Поморие е специали-
зиран музей на открито, т.е. посетителите
могат да разгледат както музейната
сграда, така и прилежащите към музея
20 декара солници, в които се добива сол
и днес. Солниците представляват мно-
жество басейни, отделени един от друг с
дървено-насипни диги, където се произ-
вежда сол по същата технология, по коя-
то се е произвеждала и преди векове.

Посетителите могат да разгледат бо-
гата колекция снимков материал, който
разказва за производството и търговия-
та на сол по българските земи. Едни от
най-интересните експонати в експози-
цията са автентични соларски инстру-
менти, като дървени соларски колички,
гребла и други. Освен това, в музейната
сграда могат да бъдат видени и филми,
посветени на солодобиването.

Тъй като поморийското езеро, в чиито
граници се намират солниците, е защи-
тена зона с над 200 вида птици, в солни-
ците са поставени специални камери,
които проследяват поведението на пти-
ците и позволяват на посетителите да
наблюдават пернатите на екрани в сгра-
дата на музея. Над музея минава част от
миграционния път на птиците Via Pontica.

Музеят на солта е част от 100 Нацио-
нални туристически обекта.

Солта - бялото злато на древността Учени регистрираха второ
магнитно поле на Земята
Учени са успели да идентифицират

второ магнитно поле, генерирано от
Земята. Второто поле е 20 хил. пъти
по-слабо от глобалното магнитно по-
ле на планетата.

Важна роля в генерирането на това
второ магнитно поле играе Луната, по-
сочиха учените.

От Европейската космическа аге-
нция (ЕКА) са използвали тройка от
спътници, наречени “Swarm” (рояк),
за да открият второто магнитно поле.
Сателитите, обикалящи около Земята,
са очертали неуловимата сила в без-
прецедентна подробност: магнитното
поле, създадено от електричеството в
солените океани на планетата.

Повечето хора са запознати с мощ-
ното магнитно поле, произведено от
разтопената желязна сърцевина на
Земята, но по-малко се знае за поле-
то, генерирано от неговите океани.

Изследователите са открили, че то-
ва второ магнитно поле е било създа-
дено от Луната, която влияе върху
приливите и отливите на океаните. По-
лето създава електрически ток, който
произвежда магнитен сигнал.

С помощта на спътниците "Рояк"
учените са успели да регистрират
магнитните сигнали на приливите от
океанската повърхност до морското
дъно, което им е дало представа за
естеството на теченията на океана на
всяка дълбочина.

Това може да е ключът към разбира-
нето на изменението на климата.

Тъй като океаните поглъщат топли-
ната от въздуха, проследяването как
тя се разпространява и съхранява,
особено в дълбочина, е важно за
разбирането на променящия се кли-
мат.
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Здравното министерство иска НАП да
провери болници и търговци на лекарства

Министерството на здравео-
пазването ще изработи зако-
нопроект, с който частните ле-
чебни заведения ще прилагат
същите правила по отноше-
ние на Закона за обществени-
те поръчки, както държавни-
те и общинските лечебни за-
ведения.

Това обяви министър Кирил
Ананиев след сигнала на уп-
равителя на Здравната каса
Дечо Дечев за огромни разли-

ки в цените на лекарствата, реимбурсирани от касата, предаде БНР.
Ананиев ще поиска от НАП да провери болниците и търговците на

едро за цените, по които се търгуват онкологичните и онко-хемато-
логичните лекарства.  Ще бъде направена и проверка на финансо-
вите резултати на лечебните заведения, като ще бъдат сверени с по-
зитивния лекарствен списък на Касата.

В МЗ е получен сигнал за лекарството за онкоболни "Пеметрек-
сед", което е закупено от 9 болници на цена от 129 до 1063 лв, което
е 7 пъти разлика в цената. Управителят на Здравната каса доктор
Дечо Дечев поясни:

"Първите 10 лечебни заведения, които са отчели фактури към ка-
сата и тя ги е платила, всичките, 100% от тях, са частни лечебни заве-
дения".

Министър Ананиев коментира, че ще се вземат редица мерки, пред-
виждащи частните лечебни заведения да прилагат същите права,
както държавните.

Той поясни, че досега не е имало сигнали в министерството за та-
кива огромни разлики в цените на лекарствата, купувани от дър-
жавни и частни болници.

Председателят на парламентарната комисия по здравеопазване д-
р Даниела Дариткова също обеща пълна проверка на случая:

„Ще направим всичко възможно да се изясни конкретната ситуа-
ция, от една страна да гарантираме равнопоставеност и от друга да
дадем сигурност на българските граждани, че средствата за здра-
веопазване, които се увеличават всяка година, отиват именно да се
подобри здравето на хората".

Д-р Дечо Дечев беше изслушан по време на заседанието на фрон-
талната комисия по здравеопазване.

Орязват болничните от личния лекар наполовина
Личните лекари ще могат да изписват болничен до 7 дни непре-

къснато, а не както е досега – до 14 дни.
Това е една от мерките, които предлага правителството в Анализ

на причините за нарастване на изплатените от осигурителите и от
държавното обществено осигуряване обезщетения за временна не-
работоспособност поради общо заболяване за периода 2016-2019
година.

Освен това той ще изписва листове за не повече от 20 дни с пре-
късване в рамките на една календарна година.

Лекарските комисии по решение на ТЕЛК пък ще изписват еднок-
ратно до 20 дни, вместо сегашните 30, а тези от 180 ще бъдат намале-
ни на 120.

"След изтичане на 120 дни непрекъснат отпуск или 240 дни с пре-
късване в две предходни календарни години и в годината на боле-
дуването, при необходимост от продължаване на временната нера-
ботоспособност - след решение на ТЕЛК", пише в мотивите. предла-
га се да не се разрешава ползването на отпуск за временна нерабо-
тоспособност непрекъснато за повече от 360 дни.

Държавата няма да плаща болничният, ако болният не се яви, а е
призован за повторна проверка в ЛКК.

При профилактични прегледи пък няма да се издават болничен.
"В тези случаи лекарят, който прави прегледа, изследването или кон-
султацията, да издава служебна бележка на осигурения, в която да
отразява часа на явяването и часа на приключването на изследва-
нето", пише още в анализа.

Работодателите да бъдат включени в процеса на контрола, пред-
вид обстоятелството, че те много по-добре познават своите работ-
ници и служители и могат да подпомогнат процеса с допълнителна
информация за обичайното поведение и отношение към работата на
съответното лице, пише още в документа.

В тази връзка се предлага и те (работодателите) да бъдат включе-
ни в интегрираната информационна система, за да получават инфор-
мацията за временната неработоспособност на своите подчинени в
реално време и да могат да предоставят информация от своята ком-
петентност обратно към контролните органи в случаите, когато тех-
ни подчинени попаднат в извадка за текущ контрол или самите те
преценят, че имат основание да обжалват болничния лист.

Друго предложение предвижда болничният лист да се подписва и
от лекар, с който работодателяти ма сключен договор.

Допълнителен контрол може да се осигури и чрез регламентиране
на възможност за работодателя да сключи договор с лечебно заведе-
ние, в което да изпраща за повторна експертиза своите служители (с
тяхно съгласие), при съмнение че болничните листове са фалшиви.

Чушки с пестициди и лешници
с микотоксин хванати у нас

Инспектори на дирекция „Граничен контрол“ към Българската аген-
ция по безопасност на храните (БАБХ) са открили и не са допуснали
внос в България на 1931 тона 326,08 кг неотговарящи на законода-
телството храни с произход от трети страни през изминалата 2019
година. Те са били разпределени в общо 265 пратки.

При контрола, извършен върху вноса на храни от неживотински
произход, най-много – 642 тона и 506 кг (102 пратки) е възбраненият
пипер, заради съдържание на остатъчни вещества от пестициди. На
второ място по задържани количества се нарежда нарът. През мина-
лата година са възбранени 37 пратки с общо тегло 335 т и 915 кг. Лимо-
ните със съдържание на остатъчни вещества от пестициди, задържа-
ни при граничен контрол са 120 т и 915 кг. Произходът им е бил Тур-
ция.Със съдържание на микотоксини са били 235 т и 340 кг лешници.
Съдържанието на замърсяване в храните се установява при лабора-
торен контрол. При ветеринарен контрол на границите на България са
възбранени 76 пратки с общо тегло 460 тона и 776 кг, 08 гр. Най-много
са недопуснатите пратки на охладена или замразена риба желатин за
човешка консумация, пчелен мед и т.нар. „съставни продукти“ (храни,
предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти от
животински и продукти от растителен произход, като преработката на
първичния продукт е неразделна част от производството на крайния
продукт; напр. инстантни супи). Поради несъответствия при фитосани-
тарен контрол недопуснати в страната са 11 т и 941 кг домати, 2 т и 422
кг мандарини и 1 тон и 296 кг лимони. Всички храни и продукти, при
които са установени несъответствия от инспекторите на дирекция „Гра-
ничен контрол“, не са допуснати на територията на страната и ЕС. Спа-
зени са Регламентите на ЕС и законодателството на Република Бълга-
рия, продукцията е била насочена за унищожаване или е била върна-
та в страната на произход. Заловените продукти, които подлежат на
нотифициране по Системата за бързо оповестяване на храни и фура-
жи /RASFF/ са били сигнализирани незабавно.

От началото на годината Българска агенция по безопасност на хра-
ните (БАБХ) задържа 27  118 кг пипер и нар с пестициди, внос от
Турция. При извършване на официален контрол на Граничните кон-
тролни пунктове са иззети 13 618 кг пипер и 13 500 кг нар с турски
произход поради наднормено съдържание на остатъчни вещества
от пестициди. То е установено след лабораторен анализ. За несъот-
ветстващите пратки са предприети действия съгласно законодател-
ството. Иззетите количества пипер са унищожени, а нарът е върнат
обратно в страната на произход. За откритите несъответствия са по-
дадени нотификации съгласно законодателството.

Община Брезник, на основание заповед №РД_2- 42/22.01.2020 г.
обявява търг за отдаване под наем на обекти общинска
собственост:

I. Описание на имотите за търга и начална тръжна цена:
1. Помещение с площ 24 кв.м, намиращо се в сграда с

идентификатор 06286.501.761.1 в поземлен имот с идентификатор
06286.501.761 по КК и КР на гр. Брезник,  одобрен със заповед №
РД -  18-35/25.04.2009 г. на Изпълнителния Директор на АГКК и
представляващ УПИ XI „Ветеринарна лечебница”, кв.8 по РП на гр.
Брезник, с административен адрес ул. „Ангел Коцелянов” № 7, за
срок от 3 години. Имота е актуван с акт за публична общинска
собственост № 1973/27.12.2012 г. Начална тръжна цена 29.52 лв.,
облагаеми с ДДС.

2. Помещение с площ 23.22 кв.м, намиращо се едноетажна
сграда „Бивше училище“ с. Душинци, парцел XIII-48, кв.6. Имота е
актуван с акт за частна общинска собственост №50/20.01.1999 г.
Начална тръжна цена 5.96 лв., облагаеми с ДДС.

II. Вид на търга: С явно наддаване.
III.Изисквани обезпечения , ако следва да се предоставят

такива: да няма задължения към Общината.
IV. Дата, място и час на провеждане на търга:  10.02.2020 г. от

10.00 ч. в заседателната зала на Общината.
V. Дата, място и час на провеждане на повторния търг 17.02.2020

г.  от 10.00 ч. в заседателната зала на Общината.
VI. Специални изисквания към участниците, когато това се

налага от вида и предназначението на обекта – да използват
имотите по предназначение.

VII. Размера на депозита за участие в търга – 10 % от
обявената цена. Внася се от 04.02.2020 г. до 16.00 часа  на 05.02.2020
г. на касата на общината или по банков път. За повторния търг – от
12.02.2020 г. до 16 ч. на 13.02.2020 г.

VIII. Стъпка при явно наддаване: до 10 % от обявената цена.
IX. Други тръжни условия – за участие в търга следва да се

подаде молба и депозитната квитанция. Същите се подават в срока
на подаване на депозита. На търга се представя документ за
самоличност или пълномощно.

Условие за участие и др. въпроси – на тел. 07751/21-60, Оля
Малинова, Анжелина Борисова.

ВАСИЛ УЗУНОВ
Кмет на Община Брезник /П/

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК
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Активен и творчески ден. Професионални кон-
такти, обогатяване с нови знания, идеи и положи-
телни развития. Овните може да очакват неп-
риятности от колеги или от хора в обществени-
те среди. Ако сте по-сдържани ще се разминете,
защото освен че притежавате добър късмет,

сряда е носител на разбирателство.

Работете по осъществяване на промените,
които замисляте; ако сте активни и упорити ще
успявате. Вероятността за успех е ярко подчер-
тана през този ден, но и нервността ви е не по-
малко изразителна, което поставя дебела въпро-
сителна относно удовлетворителната ви реали-

зация, независимо че сполуката е на ваша страна.

С позитивна нагласа, уверени и смели, ще се ос-
вободите от притесненията си и ще работите
върху неотложните си и важни задачи днес. Пови-
шената нервност е твърде характерна за Близ-
наците през този ден, и е съвсем сигурно, че не се
ли владеете по-качествено, ще проиграете въз-

можностите си.

Удачни начинания, идеи и нови проекти за едни
от вас, за други денят се свързва с пътувания, ко-
мандировки и премествания. Точното планиране е
най-здравата основа за прецизно изпълнение на це-
лите, което ще ви зарадва с успешна реализация.
При някои Раци ситуацията е по-различна и пре-

дизвиква затруднения поради здравословен проблем.

Денят е благоприятен за промени от личен и
професионален характер, които ще реализирате,
ако сте разумни, действени и добронамерени. Но
днес Лъвовете имат трудности. Независимо,че
поддържате взаимоотношенията си с околните с
пълно разбирателство ще се намери някой, който

чрез подлите си действия ще наруши равновесието ви.

Занимаващите се с търговия и предприемачес-
ка дейност ще постигнат печалби, но и всички ос-
танали без затруднения ще отхвърлят ангажи-
ментите си днес. Независимо от факта, че Деви-
те чудесно владеят изкуството за разбирател-
ство с околните, дянат ще е нервен, а при някои и

придружен от кавги.

Благодарение на нова информация и знания ще
изградите обективно становище по професио-
нални, бизнес, обществено-политически и социал-
ни въпроси. Възможно е дневните събития да не се
развият по предварителен разчет, но това не би-
ва да ви пренасочва към реализирането на не пла-

нувани цели, защото няма гаранция за осъществяването им.

Енергетиката на деня благоприятства реали-
зацията на важните и екипни задачи. Успешната
реализация на целите не може да е проблем за ро-
дените в зодията, но това едва ли ще е удовлет-
ворително за повечето Скорпиони. Все още
повечето от вас са подложени на съдбовни удари,

които обаче на са в състояние на разрушат устоите ви.

Професионалната работа и всичко важно за вас
ще се развива добре, ако сте честни и справедли-
ви. Някои фактори в заобикалящото ви простран-
ство – деловото или общественото, предизвик-
ват силно дразнение и недоволство у преоблада-
ващото мнозинство от Стрелците, но няма да е

добре ако се поддадете на това влияние.

Нововъведения по дома и промени от различен
характер ще направят деня ви забързан и ползот-
ворен. Козирозите са по-търпеливи към различни-
те дразнители от предхождащият ги знак, но
днес едва ли ще демонстрират това си качество,
защото здравословното им състояние не е доста-

тъчно стабилно.

При обсъждане на финансов или друг въпрос, ка-
саещ общи задачи напрежението може да нарасне,
но не се притеснявайте. Повишената нервност е
почти традиционен проблем при Водолеите, а
денят не дава информация, че разполагате с въз-
можност за качествено себевладеене. Ще научи-

те нещо изненадващо, което обаче е свързано с хубави емоции.

Проявете смелост при взимане на решения, но
избягвайте неоправдания риск. Рибите също са
предразположени към повече острота в контак-
тите с околните, но денят никак не лош за дело-
ва реализация, за печалби и за успешно провежда-
не на преговори. Налага се да проявите повече

такт във взаимоотношенията си с ваши близки.
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Ñ 200 000 ëåâà ùå óâåëè÷àâàò ïàðèòå çà ñïîðòà
Това е заложено в проект на бюджета на община Перник

Балъков разочарован
от национала

Бившият национален селекционер
Красимир Балъков даде пространно ин-
тервю пред столичен ежедневник.В не-
го той говори по множество въпроси,
като не пропуска да отбележи, че е оби-
ден от начина, по който приключи прес-
тоят му начело на “лъвовете”. Той се
спира на избора на Димитър Илиев за
Футболист на годината, ситуацията във
футбола ни и идеите си за развитието
му.“Не мога да дишам без футбол. Про-
дължавам да работя по своята концеп-
ция за юношеския футбол. България се
нуждае от нова визия за играта. Общу-
вал съм с много хора, натрупал съм
знания, които мога да приложа. В на-
шата страна има много футболен мате-
риал. Проблемът е, че манталитетът ни в
някои сфери е неконструктивен.Не сме
отворени към промени, много трудно се
решаваме на такива. Някак си не
вярваме в практиките, които се прила-
гат от години в чужбина. Няма визионе-
ри. Всеки иска да спечели бързо пари и
нещата да се случват на момента. Не
става така. Консервативна нация сме и
не сме много отворени към промени.
Нямаме и необходимото търпение. За
да започнеш да печелиш от футбол, са
необходими поне пет години. Това е пе-
риодът, в който създаваш играчи”, каз-
ва Балъков.

Дерменджиев: Благодаря на Балъ-
ков! Ще опитаме да се класираме на
Европейско

Той се спира и на темата “БФС” след
подадената от Борислав Михайлов ос-
тавка.

“Аз съм много разочарован от това,
което се случи с мен в националния от-
бор. Трябваше да преглътна много не-
гативизъм. Два-три месеца по-късно
още не съм преживял всичко. Изхабих
много енергия, вложих много желание.
Начинът, по който приключи цялата ис-
тория обаче беше, доста тежък и неува-
жителен към мен. Това, което стана, си
е  загнездено в мен.

Всичко свързано с ръководството на
футболния съюз не ме касае и не искам
да го мисля. Но безусловно стискам
палци на националния отбор. Разго-
варяхме с Георги Дерменджиев.
Вярвам, че можем да направим нещо
положително в този толкова негативен
момент. Искам да напълним стадиона
на 26 март и да подкрепяме национал-
ния отбор, както никога преди. Да на-
пълним с идеята да подкрепим отбора,
а не да вредим, както стана на мача с
Англия. Да, ако се класираме на евро-
пейско, футболът ни няма да стане по-
добър, но поне ще е солидна предпос-
тавка, за да се случи нещо различно в
следващите години. Унгария е отбор на
нашето ниво, както и останалите потен-
циални съперници. Нашето малко пре-
димство е публиката”, допълва бившият
национал.Балъков говори и за избора
на Димитър Илиев и появилите се ко-
ментари защо не е бил викан в нацио-
налния отбор.

“Този въпрос  е към журналистите, за-
щото вие си го избрахте, нас никой не
ни е питал. Уважавам избора и поздрав-
явам Илиев. Мисля, че също толкова
аргументи като него имаше и Антон
Недялков.  Вие, журналистите, обаче
сте избрали друг”, коментира легенда-
та.

Скримов надви Гоцев в  мач в Русия

С 200 000 лв. са уве-
личени средствата за
спорт в проекта за
бюджет на община

Националът Тодор
Скримов и неговият
клуб Енисей (Крас-
ноярск) постигнаха
чиста победа при
гостуването си на
Урал В Уфа с 3:0
(25:21, 29:27, 29:27)
в мач от 13-ия кръг
от Суперлигата на
Русия. одор Скримов
игра цял мач за Ени-
сей и се отличи със
7 точки (1 блок, 55%
ефективност в ата-
ка, 24% перфектно и
52% позитивно пос-
рещане). Най-резул-
татни за успеха на
Енисей станаха Ян
Ерещенко (3 блока,
70% ефективност в
атака, 18% перфек-
тно и 59% позитив-
но посрещане) и бив-
шият диагонала на

Монтана Кирил Клец
(1 ас, 1 блок, 68%
ефективност в ата-
ка) с по 17 точки.
Александър Крицкий
се отличи с 13 точ-
ки (5 блока, 80%
ефективност в ата-
ка, 24% перфектно и
52:позитивно посре-
щане). За Урал нацио-
налът Светослав Го-
цев игра цял мач и се
отличи с 6 точки (2
блока, 67% ефектив-
ност в атака). Най-
резултатни за дома-
кините станаха Ни-
кита Алексеев (1 ас,
52% ефективност в
атака) и Егор Феок-
тисов (1 ас, 1 блок,
52% ефективност в
атака, 28% перфек-
тно и 60% позитив-
но посрещане).

Перник за 2020 г. За
развитие на спорта
общинската управа
предвижда да задели

500 000 лв. Повише-
нието цели местната
власт да бъде корек-
тен партньор на

спорта в
града и
да сти-
м у л и р а
младите
таланти,
коменти-
ра Мар-
тин Жля-
бинков -
секретар
на об-
щ и н с к а -
та адми-
нистра -
ция. Под-
готвя се
наредба
за раз-
пределе-
ние на
с р е д -
ствата,
която е
з а и м -
с т в а н а
от общи-

на Бургас. Наредбата
ще бъде подложена на
обществено обсъжда-
не. Предвидените 500

000 лв. за спорт пред-
стои да бъдат ут-
върдени от общин-
ския съвет.

След като беше из-
бран за чрен на новия
управителен съвет
на „Миньор” серета-
рят на общината зая-
ви, че целите пред от-
бора ще останат съ-
щите – а именно –
промоция в професио-
налния футбол.

Футболистите и
феновете на отбора
трябва да са спокой-
ни, тъй като се во-
дят разговори с
много фирми за оси-
гуряване на финан-
совата стабилност
на отбора, като се
има предвид, че ако
се влезе във Втора
лига, ще са необходи-
ми много повече
средства за форми-
ране на отбор, кой-
то ще е равностоен
на останалите.

Терзийска на полуфинал в Германия
Българката Джулия Терзийска се класира за полуфиналите на турнира по те-

нис на твърди кортове в зала в Щутгарт-Щамхайм (Германия) с награден
фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 8 в схемата Терзийска победи квалификантката Ма-
рине Шостак от Франция с 6:3, 6:1 за 66 минути.В спор за място на финала
българката ще играе утре срещу победителката от мача между Анджелика
Моратели (Италия) и Анна Цая (Германия).

По-късно днес Терзийска и Мириам Бианка Булгару (Румъния) ще играят на
четвъртфиналите на двойки срещу германките Лиза Пономар и Катарина Хе-
ринг.
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Те са подредени пред детския отдел на РБ “Светослав Минков”

СГРЕШИЛ СИ ВЕДНЪЖ
ПРЕД ЗАКОНА, ХВАНАЛИ
ТЕ, ОСЪДИЛИ ТЕ. Може да се
случи. Но в подобни случаи се

предполага, че си си взел поука и няма да се
навреш втори път между шамарите. Ама явно
само се предполага. Защото някои навярно
смятат, че могат да минат между капките и да
им се размине. Като оня нашенец, който бил
пипнат да кара пиян, осъдили го и той, вместо
да се стресне, я подкарал пак през просото.
Седнал отново пиян зад волана, спрелите го
за проверка униформени, установили бая ви-
сок процент алкохол над позволенотоу та се-
га отново ще си има вземане - даване с Теми-
да. А тоя път може да си плати пресолено, та
да му дойде акълът.

КАКТО НЯМА ВОДА, КАКТО НЯМА
ЯСНОТА И ДАЛИ В СКОРО ВРЕМЕ
ЩЕ СЕ СЛУЧИ някой от обявените вече
планове за спасяването на Перник от мър-
твата хватка на безводието, само хепати-
тът ни липсва. А той не случайно е наречен
болест на мръсните ръце. Щото всеки от
нас, доколкото може, доколкото вода има,
се опитва да поддържа елементарна хи-
гиена. Но не знае човек оня срещу него,
дето му подава хляба, млякото, кафето
или каквото и да било друго за хапване,
дали я спазва. То май и ръкостискането е
не по-малко опасно. Ей, какви времена
доживяхме - и за здрасти десница да не
подаваме от страх да не се озовем в Ин-
фекциозното с някоя жълтеница...

УТРЕ ХОРАТА ОТ ВЛАСТТА ЩЕ ВИ-
ДЯТ КАКВО ЗНАЧИ ГНЕВЕН ПЕРНИК!
Международен фестивал  "Сурва"може и
да няма тази година, но сурвакарите ще из-
лязат със страшните си маски на площад
"Батенберг", ще забият тежките чанове, та
белким държавната власт най-после проу-
мее, че ние се наслушахме на обещания, на
нас вече само идеи не ни стигат. Искаме
най-сетне да видими съвсем, ама съвсем
реални действия. И някой в прав текст, чес-
тно да ни каже - вода към Перник ще тръгне
след един месец, след два месеца, след
три. Щото вече мнозина се съмняват, че
изобщо ще потече в пернишките тръби пре-
ди да се е изпразнил до дъно язовир "Сту-
дена". Вече ударихме дъното - и на водое-
ма, и на битието, което може да има с всич-
ко друго общо, ама не и с нормалния живот
през 21 век. И трябва да е ясно - и търпение-
то ни е изчерпано! Не искаме само голи
обещания, не искаме политиканстване, как-
то казва и кметът Владимиров, искаме де-
ла. Искаме и още наказания, защото винов-
ни има и те трябва да си получат заслуже-
ното. Иначе ще заиграе винкелът.

Над 275 000 е-винетки са
продадени от началото на годината

Силвия ГРИГОРОВА
Над 275 000 е-винетки на стойност над 15

млн. лв. са продадени от началото на 2020 г.
От тях 69% са за пътни превозни средства с
българска регистрация, от които над 125 000
са за леки автомобили. Българските шофьори
са купили е-винетки за близо 13 млн. лв.

За същия период на 2019 г. са продадени
малко над 206 000 е-винетки на стойност 14
млн. лв. Годишните винетки остават най-пред-
почитаните от началото на 2020 г. досега,
следвани от седмичните, които са 78 000 броя.

Най-много шофьори са търсили е-винетки
на 3 януари т.г. - над 23 000 за един ден.

От началото на 2020 г. са купени е-винетки
за над 85 000превозни средства с чужда ре-
гистрация. От тях за тежкотоварни са 34 000,
като близополовината са за автомобили с тур-
ска регистрация.

До края на февруари 2020 г. ще изтече ва-
лидността на повече от 1 млн. годишни е-ви-
нетки за леки автомобили. Напомняме на пот-
ребителите, когато купуват е-винетка, да вни-
мават при въвеждането на данните на превоз-
ното средство. Вписването на регистрацион-
ния номер може да бъде на кирилица или на
латиница, но символите трябва да съответс-
тват на символите в номера. Въвеждат се са-
мо букви или цифри, без тирета, интервали и
точки. Символите 0 (нула) и О (буква О) не са
взаимозаменяеми.

Отговорността за попълването на коректна-
та информация за номера на превозното
средства, категорията му и периода на валид-
ност на е-винетката, е на собственика или пол-
звателя. Потребителите трябва внимателно да
преглеждат въведената информация, незави-
симо дали от тях или от служител в търговска-
та мрежа, преди да потвърдят плащането. В
случайна неправилно декларирани данни се
счита, че не е заплатена дължимата винетна
такса за съответния автомобил. Корекции в
системата не са възможни.

Валидността на е-винетките, включително и
на издадените чрез Агенцията за социално
подпомагане, както и на тези на пререгистри-
рани автомобили, може да бъде проверена на
сайта www.bgtoll.bg.

Откраднаха пари в Брезник
Любомира ПЕЛОВА

Кражба на пари от частен имот е извър-
шена в Брезник, съобщиха от полицията.

Престъплението е станало в рамките са-
мо на 20 минути. Неизвестни към момента
разбили дървен прозорец, проникнали в
имота, собственост на 63-годишен перни-
чанин и откраднали оставените в къщата
пари в брой. Извършен е оглед от служите-
ли на берзнишкото Районно управление на
МВР и са предприети действия за установ-
яване на извършителите.

Нови кражби на ток
в Перник и Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Нови кражби на ток установени в Пер-

ник и Радомир.
Служители от Първо районно управле-

ние и колегите им от радомирското по-
лицейско управление, съвместно с
представители на електроразпредели-
телните дружества в градовете, прове-
рили два адреса в областния град и Ра-
домир.

На пернишката улица "Брацигово" и в
радомирския жк "НОЕ" контролните ор-
гани констатирали неправомерни при-
съединявания към електрическата мре-
жа, с което се създавали условия за не-
пълно отчитане на потребената енергия.

Установени са собствениците на имо-
тите и са започнати досъдебни произ-
водства по чл. 234 "в", ал. 1 от Наказа-
телния кодекс.

Наказанието за това престъпление е
лишаване от свобода до 5 години и гло-
ба до 15 хиляди лева.

Светла ЙОРДАНОВА
Не една, а цели две

изложби за Сурва
бяха официално от-
крити пред Детския
отдел на РБ "Св. Мин-
ков".

"Сурва - празникът
на маските" е излож-
бата на детски ри-
сунки от "Ателието"
при Художествената
галерия и приятели-
ОШИ към ОК Дворец
на културата и ОДК -
Радомир.Тази излож-
ба е традиционна и
се прави всяка годи-
на в навечерието на
Международния фес-
тивал на маскарадни-
те игри "Сурва".

Другата изложба е
"Тайните на Сурва".
Тя също е традицион-
на и е от съпътства-

Благотворително представление
на "Ние, Гераците" в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

С постановката
"Ние, Гераците" на
студенти от НБУ по
мотиви от повестта
на Елин Пелин продъл-
жава благотворител-
ната инициатива на
община Перник и фон-
дация "Богданова и
Данаилова" под пат-
ронажа на кмета Ста-
нислав Владимиров.
Началният час на пос-
тановката е 19:00 на
07.02.2020 г. в теат-
рален салон "Георги
Русев" в Двореца на
културата. Цената
на билетите е 20 лв.
Всички средства ще
бъдат внесени в бан-
ковата сметка на кам-
панията. Желаещите
да закупят билети
могат да го направят
от фондация "Богда-
нова и Данаилова", в
община Перник и в
деня на спектакъла. В
идните дни ще бъдат
обявени и още места,
от които могат да

бъдат закупени биле-
ти.

НБУ представя съв-
ременна театрална
версия на повестта
на Елин Пелин "Гераци-
те".

Историята на бъл-
гарското семейство,
на неговия генезис и
разпад в началото на
20-ти век, когато Ели-
н Пелин пише повес-
тта си, е темата на
театралния проект.
Темите в повестта за
динамиката на отно-
шенията в семей-
ството, за семейната
митология, свързана

с идеята за "скрито-
то имане" са актуал-
ни и днес и е сериозно
професионално пре-
дизвикателство да се
изгради адекватен
театрален език, кой-
то преобръща клише-
тата в мисленето ни
за Елин Пелин.

Повестта разра-
ботва темата за ро-
довото престъпление
и е универсална мат-
рица, в която могат
да се впишат лични
истории, ритуали,
практики и традиции
на различни общнос-
ти и групи.

щите културни съби-
тия на фестивала.
Правят я ученици от
ателието по стъкло
и керамика към Обе-
динено училище "Т.
Ненков".

Фоайето пред дет-
ския отдел на биб-
лиотеката се напъл-
ни с деца, родители,
учители и приятели,
дошли да видят две-
те изложби за Сурва.
Сред гостите бяха
представители на
Общината и различ-
ни културни инсти-
туции.

Уникалните експо-
зиции, включващи
красивите творби на
децата, бяха откри-
ти от директора на
Художествената га-
лерия- Елена Темелко-

ва и директора на ОУ
"Н.Темелков" Марин
Никодимов.

Пернишкото учили-
ще е може би еди-
нственото в Бълга-
рия, което разполага
със собствена пещ и
друго оборудване,
нужни за работата в
извънкласната фор-
ма по керамика и
стъкло. Вече 16 годи-
ни ученици от 9-то
училище усвояват
тънкостите на грън-
чарството. Уникал-
ните керамични
творби на децата са
показвани в множес-
тво изложби досега
и много бързо се из-
купуват, подчерта
директорът на учи-
лището Марин Нико-
димов.
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