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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.73 лв.

Сряда-четвъртък, 1-2 юли 2020 г., бр. 93 /6926/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Св. безсребреници
Козма и Дамян

Чатове и
есемеси

Държавата се управлявала с чатове и
есемеси между властимащи и тежки биз-
несмени. Това се цели да се докаже тия дни
публикуваната лична кореспонденция меж-
ду въпросни персони. Добро утро! Та нали
технологиите са точно затова - да се каз-
ват нещата бързо, евтино и точно. Даже с
правописни грешки. Президентски секре-
тар и бизнесмен си чатили клюкарски по
адрес на "началника" и "началничката". И
от това произхожда вселенска драма, дос-
тойна за един куп сутрешни и вечерни бло-
кове.

Добре де! Обсъждали кой да стане посла-
ник в Алжир. Търговия с влияние, както
казва главният прокурор. Та никой никъде
ли в личната си кореспонденция не обсъж-
да подобни въпроси. Значи държавата мо-
же да се управлява и кадрува от телеви-
зията и джипката, а не може от есемеси.
Дето викаше един емблематичен герой,
изигран перфектно от Георги Русев :"Зна-
чи за кучета и котки може, а за прасета не
може!" Та нали и идеята за електронно пра-
вителство е насочена тъкмо към това - да
се сведе до минимум връзката очи в очи
между бизнеса и властта. И сега това
"електронно правителство" го сведоха до
знанието на Гешев. А Външно вика на по-
жар посланика да дообогати клюкарника
без чатове и есемеси.

СЪПЕРНИК

140 / 340

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Слънчево

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
тел. 076/ 67 1000; 0889 338 388

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
Факс: 0777 82216
emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

Çàïî÷íà ñòðîèòåëñòâîòî íà õðàìà â Òåâà
Той бе благословен от епископ Поликарп и свещеници от пернишките енорийски храмове
Любомира ПЕЛОВА

На големия хрис-
тиянски празник на
светите равноапос-
толи Петър и Павел
бе положен основ-
ният камък на храм
"Сретение Господне"
в пернишкия квартал
Тева. Идеята за из-
граждане на светото
място е стара мечта
на местните жители,
които нямат свой мо-
литвен дом. Начина-
нието бе благослове-
но от Негово Преос-
вещенство Белоград-
чишкия епископ Поли-
карп, както и свеще-
ници от пернишките
енорийски храмове.

Събитието уважиха
зам.-кметът на общи-
на Перник инж. Мирос-
лав Стоицев, народни
представители от
Пернишка област, об-
щински съветници,
представители на
местния бизнес и об-
щественици.

Припомняме, че
Инициативният ко-
митет за строежа на
храма положи немалки
усилия през години-
те, за да се достигне
до този момент, кой-
то жителите на Тева
отдавна чакат.

Епископ Поликарп
пожела начинанието
на бъде успешно, а

храмът да
бъде пос-
троен и
о с в е т е н
бързо, за
да може
граждани-
те от
квартала
да имат
с в о е т о
място за
единение с
Бога. Той
добави, че
радостта
п р и
строежа и освещава-
нето на нов храм ви-
наги е голяма, защо-
то хората виждат в
него надежда.

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10
Тел. : 02 862 0192

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÎÏÅÒÍÈÕÀ ÈÌÅÒÎ ÍÀ
ÏÅÐÍÈØÊÀ ÔÎÍÄÀÖÈß

ÓÂÅËÈ×ÈËÈ ÑÀ ÑÅ
ÇÀÐÀÇÍÎ ÁÎËÍÈÒÅ

ÍÎÂ ÒÐÅÍÜÎÐ ÙÅ ÈÌÀ
ÄÞØ ÍÀ „ÌÈÍÜÎÐ”

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
ТЪРСИ

компютърен оператор
владеещ Adobe PageMaker

и Adobe Photoshop

Справки в редакцията

всеки ден  до 17.00 ч.

на ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

Тел. 60 13 72

Пожари през уикенда
в Перник и Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Три пожара са гасени през почивните

дни в Перник и Радомир.
Покъщнина и техника са погълнали пла-

мъците при инциденти в къща и апарта-
мент в Перник. Сигнали за пламналите
сгради намираща се на улица "Елбрус" и
квартал "Тева" са подадени на 27 юни,
около 10, 50 ч. и на 28 юни един час преди
полунощ. Екипи на пернишката пожарна
локализирали пламъците. Изгорели са
мебели, бяла, черна и компютърна техни-
ка и са опушени стените на помещенията.
Причините са късо съединение и непра-
вилно ползване на нагревателни уреди.
Няма пострадали хора.

Покривна конструкция на къща и по-
къщнина са изгорели при пожар в радо-
мирското село Дрен. Причината е небреж-
ност при боравене с открит огън. Пожарът
е възникнал на 27 юни около 14, 50 ч. Спа-
сени са съседни стопански сгради от ра-
домирски огнеборци.

Джулай морнинг
в Перник отново
Светла ЙОРДАНОВА

След няколкогодиш-
но прекъсване община
Перник възстановява
една дългогодишна
традиция - посреща-
нето на първото юл-
ско утро на Перниш-
ката крепост, съ-
пътствано с концер-
ти на местни рок бан-
ди. Тази година съби-
тието ще се проведе
вечерта на 30 юни
срещу 1 юли. Концер-

тите ще започнат в
19:00 ч. В тях ще взе-
мат участие групи-
те: "M&M's crew",
"Rock ON", "Перун",
"Strix", "Stone friends" и
"Цунами". В края на
вечерта ще бъде из-
пълнен и хитът на
Uriah Heep -July Morn-
ing

Перник е с утвърде-
ни традиции в сфера-
та на рок музиката -
още през 1967 г. тук

се провежда първият
в България рокфест.

Посрещането на
първите лъчи на юл-
ското утрото в Пер-
ник започва от 2008
година..

България е еди-
нствената страна в
света, в която се
празнува изгрева на
първото юлско слън-
це, вдъхновени от пе-
сента на Uriah Heep -
"July Morning".
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Îïåòíèõà èìåòî íà ïåðíèøêà ôîíäàöèÿ
Набъркаха я в измамна схема за бързи кредити

Любомира ПЕЛОВА
Пернишката фон-

дация "Богданова и
Данаилова" е изпол-
звана от измамници
в схема за бързи кре-

Много аварии
отстранява "В и К"

Силвия ГРИГОРОВА
Заради повреди по водопроводната

мрежа вчера беше нарушено водопода-
ването на абонатите от улиците: ."Крас-
нодар"№1, "Чернишевски", "Младен
Стоянов", "Олег Кошевой", "Огнян
Станков" в кв. "Мошино" Без вода за-
ради аварии вчера бяха и част от жите-
лите на с.Дивотино,.на илиците :"Вери-
ла" и "Горски извор" в кв. "Могиличе" и
в село Гълъбник в община Радомир. От
водоснабдителното дружество уверява-
т, че по всички повреди работят аварий-
ни групи до отстраняването им и въз-
становяването на водоснабдяването.

По информация от "В и К", вчера обе-
мът на язовир "Студена" е достигнал 21
112 000 куб.м. Притокът във водоема е
бил 1253 л/сек., а разходът - 682 л/сек.
Това означава, че притокът във водое-
ма е бил близо два пъти по-голям от
разхода.

В момента един от притоците в язови-
ра- Кладнишка река е пълноводна, по-
каза репортерска проверка на "Съпер-
ник".

Почистиха от клони и храсти
района на Историческия музей

Любомира ПЕЛОВА
Фирмата, отговаряща за поддържане-

то на централната градска част на Пер-
ник, извърши  мащабно изрязване на
клони и храсти в района на Регионал-
ния исторически музей.  Това бе напра-
вено с цел да се улесни свободното
преминаване на пешеходци по тротоа-
рите, както и за по-добра видимост на
пътните знаци. Работата по почистване-
то и освежаването на пешеходните зо-
ни в града продължава и през следва-
щите дни.

Над 40 тона отпадъци бяха извозени от
нерегламентирани сметища в село Ме-
щица от общинското предприятие
"ФЛОР".  Екипите му продължават по-
чистването на нерегламентирани смети-
ща в населените места от общината. Тази
седмица техниката ще работи в селата
Студена, Драгичево и Рударци, информи-
рат от общинската администрация.

Любомира ПЕЛОВА
Продължава усилено

възстановяването на
пътя, който беше за-
сегнат при строи-
телството на аварий-
ния водопровод за
Перник. В рамките на
ремонтните дейнос-
ти ще бъдат поправе-
ни и участъци на тра-
сето, които са нару-
шени при други усло-
вия през годините. До-
пълнително се под-
готвя за асфалтиране
и една улица в село Го-
лемо Бучино, откъде-
то минава новият во-
допровод. До сега тя е
била на чакъл
и е с дължина
350 метра и
широчина 5
метра.

" Н а п ъ л н о
възстанове-
на и в ек-
сплоатация е
отсечката на
велоалеята,
която беше
р а з к о п а н а
при полагане-
то на тръби-
те за новия
водопровод.

Надявам се съвсем
скоро да приключи из-
цяло ремонтът на
пътя от Мало Бучино
до Перник". Това зая-
ви областният упра-
вител инж. Емил Кос-
тадинов, който нап-
рави оглед на дейнос-
тите, които се из-
пълняват при възста-
новяване на трасето.

Той уточни, че има
забавяне на строи-
телните дейности за-
ради лошите метео-
рологични условия и
извънредното поло-
жение, свързано с раз-
пространението на

Усилено възстановяват пътя
от Мало Бучино до Перник

Увеличават се ухапаните
от кърлежи в региона!

Силвия ГРИГОРОВА
Намаление при заболелите от остри

респираторни заболявания през изми-
налата седмица и лек спад при повик-
ванията на спешния телефон 112 кон-
статират от Центъра за спешна меди-
цинска помощ в Перник. В подкрепа на
това, заместник директорът на ЦСМП д-
р Веселина Шишкова посочи, че през
периода спешните медици са се отзова-
ли на 272 повиквания на спешния теле-
фон и са извършени 308 прегледа във
филиалите в региона.

"Буди тревога фактът, че 109 от прег-
ледите във филиалите са на пациенти,
ухапани от кърлежи. Отново най-много
са ухапаните в Брезник- 41, в Радомир
са 39, Трън- 17 и Земен- 12.

Искам да подчертая, че не трябва да
се подценява ухапването от кърлежи и
хората не трябва да се опитват сами да
ги изваждат, ако не са наясно се прави
това. Много често част от кърлежите ос-
тават в тялото и могат да доведат до
неприятни последици. Манипулацията е
напълно безплатна", поясни д-р Шишко-
ва. Тя допълни, че през изминалата сед-
мица спешните медици са реагирали на
2 ПТП. За радост през периода няма
фалшиви обаждания на спешния теле-
фон.

На въпроса - има ли много желаещи
медици да излязат в платен годишен
отпуск през лятото, д-р Шишкова поя-
сни: "Да, желаещите са много, но се
стремим това да не се отразява върху
работата на ЦСМП. За жалост единият
от лекарите от МБАЛ "Р. Ангелова, кой-
то беше изявил желание да дойде при
нас се отказа. Въпреки това успяваме
да направим графиците за дежурства
така, че да гарантираме 100%-тово об-
служване на областта".

Карантината на ДГ "Пролет"
в Перник е отменена

Силвия ГРИГОРОВА
На 26.06.2020 г. на територията на об-

ласт Перник има  един положителен
случай на COVID-19. Касае се за жена
от персонала на ДГ "Пролет" на 55 г. от
гр. Перник. Тя е оставена под 14-дневна
домашна изолация, без симптоми.

Директорът на детската градина Да-
ниела Йорданова информира, че на 26
юни, при рутинен преглед жена от пер-
сонала е дала положителна проба за
COVID 19.

"Веднага отстранихме жената ш я из-
пратихме за изследване. Двата послед-
ващи теста, които й бяха направени са
отрицателни. В първа група, в която ра-
боти жената, имахме по това време 8
дечица. Всички са изследвани всички и
за радост пробите им са отрицателни.
Въпреки това направихме цялостна де-
зинфекция на детската градина. В по-
неделник РЗИ вдигна карантината на
детската градина. Жената от персонала
е в отпуск в момента, тъй като беше
много притеснена, въпреки последва-
щите отрицателни проби. В момента дет-
ската градина работи спокойно", увери
Даниела Йорданова.

По информация от РЗИ, в региона има
регистриран още 1 положителен резул-
тат за област Перник. Става въпрос за
семейно огнище с майка и дъщеря.

По данни на здравната инспекция,
към момента поставените под каранти-
на общо са 125 човека.От тях 86 са в об-
щина Перник, 17 в община Радомир, 12
в община Брезник, 6 в община Трън, 2
община Земен и  2 община Ковачевци.

дити. Вече има и
пострадали хора,
уведомена е поли-
цията, съобщи в
публичното прос-
транство Катрин

Данаилова. Тя об-
ясни и как са дей-
ствали измамници-
те. Ето и схемата,
която изложи тя:

"1. Подавате доку-
менти за бърз кре-
дит, защото имате
нужда. Телефонът
ви е вече на доста
места.

2. Свързват се
вас. Предлагат ви
супер неизгоден кре-
дит, от който вие
се отказвате.

3. Ето тук вече за-
почват заплахите,
прикрепени с пуб-
лични документи от
нашата фондация.
Използването на на-
шето име. Ако не
платите еди- каква
си сума, ще дойде
полиция, ще ви да-
дат на прокуратура.
Тоест, нещо като

такса преглед и одо-
брение за кредит.
Доказателството е
публикувано от нас
платежно за дарение
с видима сума. Така
започват изнудва-
нията.

В платежното има
публична имформа-
ция - дарителска
сметка, едно от на-
шите имена, основа-
ние за дарение, да-
та, подпис и друга
дарителска сметка
към която е насочен
преводът. )

4. Започват теле-
фонни обаждания и
крайни заплахи.

"Всичко свързано с
фондация "Богдано-
ва и Данаилова" е
доброволен акт. Ни-
кога не сме принуж-
давали посредством
сила или заплахи ни-

COVID-19.
"Изпълнител на ре-

монтните дейности е
държавната фирма
"Монтажи", която
участва и в качестве-
ното изграждане на
новия водопровод.
Съоръжението е един
пример за комплексно
използване на водни-
те ресурси, които са
на територията на
България. Бъдещето
на този водопровод е
двойно алтернативно
подсигуряване и зах-
ранване на община
Перник с вода", заяви
Костадинов.

Почерпен младок зад волана
Любомира ПЕЛОВА

19-годишен е задър-
жан за шофиране на
автомобил с концен-
трация на алкохол в
кръвта над 1, 2 про-
мила.

На 27 юни 20 мину-
ти след полунощ в

Перник е проверен
"Фолксваген Поло",
управляван от 19-го-
дишен перничанин.

При изпробването
му с техническо
средство за алкохол
са отчетени 1, 49
промила в издишания

кого за нищо! Фон-
дацията ни работи
с добротата на хо-
рата, не от тяхно-
то страдание. Рабо-
тим с публични
средства, за които
постоянно даваме
отчет. От които
отчети именно из-
мамната схема рабо-
ти.

Сигналът вече е
подаден в едно от
районите управле-
ния на МВР в град
София. Благодарим
на хората свързали
се с нас! От наша
страна ще бъдат се-
зирани компетен-
тните органи. Спо-
делете, защото не
знаете кой бихте
предпазили. Пазете
се и бъдете здрави"
- споделя още Данаи-
лова.

въздух.
Младежът дал кръв-

на проба за химичен
анализ и бил задържан
за 24 ч. с полицейска
мярка.

Започнато е бързо
производство и рабо-
тата продължава.
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Около 3 пъти са намалели болните от остри респираторни заболявания

Силвия ГРИГОРОВА
Близо три пъти са

намалели болните от
остри респираторни
заболявания в перниш-
ка област през измина-
лата седмица, конста-
тира Регионалната
здравна инспекция. Ре-
гистрираните през
седмицата болни са 4
при 11 за предходната.
З а б о л е в а е м о с т т а
през периода е била
5.47%oo, при средна за
страната 9,05% към
29.06.2020 г.

ЧЕЗ Разпределение приема
самоотчети до 5 юли заради

новите цени на тока
Силвия ГРИГОРОВА

Във връзка с определяне от Комисията
за енергийно и водно регулиране на нови
цени на електроенергията, в сила от 01
юли 2020г., "ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия" АД ще извърши извънредно отчитане
на електромерите на клиентите. Графикът
на извънредния отчет е публикуван на сай-
та на Дружеството www.cez-rp.bg /в секция
"Графици"/.Информация за графика на из-
вънредното отчитане може да се получи
също в центровете за обслужване на
клиенти на ЧЕЗ и на денонощната теле-
фонна линия 0700 10 010.

С цел да се обезпечи бързото и качес-
твено отчитане на електромерите, компа-
нията ангажира допълнително 336 служи-
тели. Всички отчетници ще работят с удъ-
лжено работно време на 01.07.2020 г.

Поради физическата невъзможност
всички електромери да бъдат отчетени в
един и същ ден, месечните сметки на
клиентите ще бъдат преизчислени към да-
тата на въвеждане на новите цени.

За гарантиране на максимална корек-
тност при фактуриране на консумираната
електроенергия, клиентите имат възможност
сами да отчетат показанията на електроме-
рите си към 30 юни2020г. Самоотчитането е
по желание и не отменя извършването на
месечен отчет от страна на Дружеството.
Клиентите, които желаят да се възползват от
тази възможност, следва да отчетат показа-
нията на електромера си днес - 30 юни
2020г. и да подадат данните към компанията
между 1 и 5 юли2020 г. през уеб-сайтовете
www.cez-rp.bg (секция "Електронни услуги")
или www.cez.bg (секция "Е-услуги") в меню
"Деклариране на показания", на имейл
klienti@cez-rp.bg, на телефонна линия 0700
10 010 (меню 2) или в центровете за обслуж-
ване на клиенти на ЧЕЗ. Клиентите трябва
да посочат данните от електромера по всич-
ки тарифи, клиентски номер, абонатен но-
мер, трите имена на титуляра и адреса на
обекта, за който се декларират показания.
Подадените данни от самоотчета през този
период се считат за отчетено потребление
към 30.06.2020г., включително.

Фактурите през месец юли ще съдържат
информация за консумираната електрое-
нергия  за два отчетни периода - по стари и
по нови цени.

Над два пъти са се
увеличили болните
от заразни заболява-
ния. Пред седмицата
са констатирани 21
заболели. За периода
от 22.06.2020 г. до
28.06.2020 г. на тери-
торията на област
Перник са регистри-
рани 10 положителни
проби на SARS-CoV 2.
Съотношението меж-
ду мъже и жени е 2:8.
Екипи на Дирекция
"Надзор на заразните
заболявания" към РЗИ

- Перник изследват
съмнителните за
COVID-19 и контак-
тните на всички по-
ложителни лица.

През отминалата
седмица леко са се уве-
личили заболелите от
варицела. Те са 5, при
3 за предходната сед-
мица. Заболелите са
деца, като 4 от тях са
от Перник и 1 от  Ра-
домир. Те се лекуват
амбулаторно от лич-
ния си лекар.

Незначително е уве-

РУО-Перник с важна информация за седмокласниците
Светла ЙОРДАНОВА

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в
VIII клас в училищата по държавен план-прием за учебната 2020/2021 г. ще се осъ-
ществява в периода от 03 юли 2020 г. до 07 юли 2020 г. само по електронен път
(онлайн), съобщиха от Регионално управление на образованието в Перник. Ученици-
те и техните родители/настойници могат да подават заявления по електронен
път (онлайн) от дома си или избрано от тях място, в т.ч. от училището, в което
завършват VII клас.

При подаване на онлайн заявление трябва да си има предвид следното:
- входът в електронната система за кандидатстване се осъществява на: https://

priem.mon.bg с входящ номер и уникален за всеки ученик код за достъп, който се на-
мира в служебната бележка за допускане до изпитите и в служебната бележка с ре-
зултатите от положените изпити;

- въвеждането на желанията се осъществява в раздел "Въвеждане на желания",
като за всяка област /ако желаете да кандидатствате за прием в училища на те-
риторията на други области/ се регистрира и попълва отделно заявление;

- заявление за кандидатстване за участие в първи етап на класиране за прием в
VIII клас в училищата на всяка отделна област се подава еднократно и не може да
бъде анулирано или коригирано;

- попълването на заявлението включва предпочитаните училища с избраните
профили или специалности по професии, подредени последователно според жела-
нията; изборът става от меню, което включва училищата с прием след завършен
VII клас с утвърдените паралелки по профили и специалности по професии, както
и кодовете им;

- ако ученикът кандидатства за професионални паралелки, задължително при-
качва и сканираното медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия
лекар /след като натисне бутон "Прикачване на медицинско (PDF)".

- за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон
"Запис", след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя;

- въведените желания са видими в профила на всеки ученик.
В класирането имат право да участват всички ученици, успешно завършили V²²

клас, включително учениците, които не са се явили на НВО по БЕЛ и математика,
като резултатът от НВО по БЕЛ и математика при балообразуването се приема
за 0 точки. Списъците с приетите ученици на първи етап на класиране се об-
явяват до 13.07.2020 г. Класираните на първи етап ученици се записват в учили-
щето, в което са класирани до 16.07.2020 г. Учениците, приети по второ или след-
ващо желание, но не записали се, могат да участват във втори етап на класиране,
като подават заявление в училището, в което са класирани на първи етап, в съ-
щия срок, до 16.07.2020 г. Участниците във втори етап на класиране запазват
мястото си от първи етап на класиране само ако не бъдат класирани на по-предно
свое желание. Ученик, който не се запише или не подаде заявление за участие във
второ класиране, губи мястото си от първи етап на класиране. Учениците, които
не са класирани на първи етап участват във втори етап на класиране автоматич-
но. До 20.07.2020 г. се обявяват списъците с приетите на втори етап. Класирани-
те ученици се записват в училището или губят мястото, на което са класирани.
Записването на приетите ученици на втори етап на класиране е до 22.07.2020 г.

От 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. се подават документи за участие в трети ета-
п на класирането за останалите свободни места. В това класиране могат да уча-
стват неприетите ученици, ученици, които до момента не са участвали в класи-
рането и ученици, които се отказват от класирането си до този момент, като
подадат заявления по електронен път (онлайн) от дома си или избрано от тях
място, в т.ч. от училището, в което завършват VII клас.

Списъците на приетите ученици от трети етап на класиране ще бъдат обявени
на 29.07.2020 г. Записването на приетите на трети етап на класиране е до
30.07.2020 г. Попълването на незаетите места след трети етап и записването
продължава до 10 септември 2020 г. Запознаване с оценените индивидуални рабо-
ти от НВО по БЕЛ и по математика за област Перник на учениците от VII клас, в
присъствието на техен родител/настойник, може да стане от 30.06.2020 г. до
02.07.2020 г. за времето от 9,00 ч. до 17,00 ч. в Центъра за кариерно ориентиране
на учениците при ЦПЛР-ОДК град Перник, с адрес: град Перник, ул. "Св. св. Кирил и
Методий" № 11, етаж 3, при спазване на въведените противоепидемични мерки
от министъра на здравеопазването.

личението и при бол-
ните от ентероко-
лит, които са 3, при 2
за предходната седми-
ца. Заболелите са от
Перник и Трън. Двама
се лекуват стацио-
нарно в Инфекциозно
отделение на МБАЛ
"Рахила Ангелова" в
Перник и един в СБА-
ЛИПБ "Проф. Ив. Ки-
ров", гр. София.

За разлика от пред-
ходната седмица, ко-
гато нямаше нито 1
болен от хепатит,
през изминалата те
са 3. От тях 2 са от
хепатит В. Заболели-
те са от Перник. От
хепатит Е  има 1 бо-
лен, който е от Пер-
ник. Той е хоспитали-
зиран в МБАЛ "Р. Анге-
лова"- Перник. За всич-
ки случаи са извърше-
ни епидемиологични
проучвания, обрабо-
тени са огнищата и
са взети противоепи-
демични мерки спрямо
контактните лица.

През седмицата
здравните инспекто-
ри са извършили 92
проверки. От тях 36
са свързани със забра-
ната за тютюнопу-
шене в заведения за
обществено хранене,
а 8 са по жалби и сиг-
нали на граждани и ин-
ституции.

В резултат на из-
вършения през изми-
налата седмица кон-
трол от страна на
РЗИ-Перник са издаде-
ни 48 предписания и  1
заповед за спиране на
експлоатацията или
дейността на обекта.

През седмицата
здравната инспекция
продължи с ежеднев-
ния мониторинг на
питейните водоиз-
точници. Взети са
318 проби от различ-
ни населени места, за
да се уточни дали по-
даваната вода за пи-
тейно-битови цели
отговаря на изисква-
нията на Наредба №9.

Две пълни шестици на матурите в Пернишко
Светла ЙОРДАНОВА

От цялата Пер-
нишка област има
само една пълна шес-
тица на двата за-
дължителни зрелос-
тни изпита. Еди-
нственото 6:00 е на
матурата по немски
език и е на Валентин
Руменов Йорданов
от Езиковата гимна-
зия. От ГПЧЕ "Си-

меон Радев" е и уче-
никът с най-висока
оценка от матурата
по български език и
литература- 5.91 е
на Дариела Росенова
Спасова.

Равносметката на
Регионалното управ-
ление по образование
в Перник е, че успе-
хът от двете задъл-
жителни матури та-

зи година е по-висок
от миналогодишния.

С най-висок среден
успех на матурите е
Езиковата гимназия
"Симеон Радев". От
Езиковата са се явили
на зрелостен изпит и
най-много ученици -
145 на брой. Втори в
класацията по успех е
СУРИЧЕ "Петър Бе-
рон", следват ПМГ

"Христо Смирненски"
и СУ "Св. Св. Кирил и
Методий" в Радомир.
20 са зрелостниците
в Пернишко, които са
скъсани и имат и на
двата изпита слаби
оценки. Миналата го-
дина скъсаните са би-
ли 27.

Пет са училищата в
региона чиито зрелос-
тници са издържали

успешно и двата зре-
лостни изпита. Това
са : СУРИЧЕ "Петър
Берон" ПМГ "Христо
Смирненски", Гимна-
зиите по Икономика и
Архитектура и
строителство и СУ
"Св.св. Кирил и Мето-
дий" в Радомир. Около
60 ученици не са се
явили на зрелостни
изпити.
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Много медали и отличия грабнаха те на Национална олимпиада по информационни технологии

Светла ЙОРДАНОВА
Учениците на Про-

фесионална гимназия
по икономика в Пер-
ник постигнаха изклю-
чителен успех на 18-
та Национална оли-
мпиада по информа-
ционни технологии,
която се проведе он-
лайн на 27 юни 2020 г.

Представителите
на ПГИ - Перник спече-
лиха златен и сребъ-
рен медал в индиви-
дуалното класиране,
първо място в кате-
гория "Уеб сайт", чет-
върто място в кате-
гория "Интернет при-
ложения", пето и де-
вето в категория
"Мултимедийни при-
ложения", седмо
място в категория
"Приложни програми"
и много отлични оце-
нки в крайното инди-
видуално класиране.

Най-престижното
състезание по инфор-
мационни технологии
в страната бе излъч-
вано на живо в пуб-
лични канали в Интер-
нет.

Симеон Теремков за-
воюва златния медал
в главното индиви-
дуално класиране (5-8
клас), а Драгомир По-
пов се окичи със сре-
бърното отличие! То-
зи уникален успех бе
постигнат в конку-
ренцията на най-доб-

рите 66 млади програ-
мисти в България.

Друг огромен успех
за двамата осмоклас-
ници от специалност
"Икономическа инфор-
матика" е първото
място в категория
Уеб сайт с проекта
Олимпиометър.

Проектът пред-
ставлява интеракти-
вен сайт, в който все-
ки може да се запознае
с резултатите, лау-
реатите и най-добри-
те училища в Бълга-
рия според класира-
нията им от нацио-
налните олимпиади по
всеки един предмет за
последните 6 години.
Приложението пред-
ставя различни ста-
тистики и сравнения,
посредством аними-
рани JS диаграми.

Предназначено е не
само за заетите в
сферата на образова-
нието, но е и истин-
ски помощник за всич-
ки седмокласници и
техните родители в
избора на бъдещо учи-
лище, предметна об-
ласт и професионална
реализация. Целта на
сайта е да се покаже
кои са най-добрите
училища в България в
зависимост от уча-
стията и класирания-
та на национални оли-
мпиади от календара
на МОН по всеки един

ЧЕЗ Разпределение влага
7 милиона лева за сигурността

на електрозахранването
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 7 млн.
лв. в обекти от критичната инфраструктура
на столицата през 2020 г. столицата през
2020 г. Въпреки забавянето, предизвикано-
то от извънредното положение и необходи-
мостта да гарантира непрекъснатост на
захранването за гражданите, които два ме-
сеца работят и учат от вкъщи, компанията
създаде необходимата организация да на-
вакса и да изпълни планираните за година-
та инвестиции. ЧЕЗ Разпределение все
още работи по специален график, който да
позволява планирани прекъсвания на еле-
ктрозахранването само в следобедните ча-
сове на деня, така че да не се смущават
учениците. Компанията прекрати и всяка-
къв вид дейности по мрежата по време на
провеждане на матурите.

В момента се извършва модернизация
на подстанция "Рила" в София на стойност
777 000 лв. Проектът ще доведе до подобр-
яване на сигурността на електрозахранва-
нето за 30 000 клиенти в централна град-
ска част на столицата, кварталите "Изток",
"Лозенец" "Гео Милев" и "Яворов".

Планирана е и подмяна на пореден кабел
110 kV и реконструкция на прилежащите
му подстанции, като тази година проектът е
на стойност 4,2 млн. лв. С реализацията му
ще се повиши надеждността на електро-
захранването на близо 8 000 домакинства,
институции и фирми в районите "Оборище",
Средец", "Възраждане" и "Триадица".

Приключи подмяната на силов трансфор-
матор в подстанция "Средец" на стойност
1, 35 млн. лв., което води до подобряване
на сигурността на електроснабдяването в
голяма част от двумилионния град.

Продължава работата по въвеждане в ек-
сплоатация на нова разпределителна уре-
дба 20 kV в подстанция "Бояна" за 650 000
лв., с което се цели осигуряването на до-
пълнителни мощности в зони с интензивно
строителство във витошката яка - кв. Кино-
център, в.з. "Беловодски път", кв. Павлово"
и кв. Бояна.

ЧЕЗ Разпределение изпълнява дългос-
рочна програма за модернизация на кри-
тичната инфраструктура, която предвижда
поетапно изпълнение на важни обекти, кои-
то са от ключово значение за електрос-
набдяването на столицата.

До 30 октомври се ограничава
движението към София по

АМ "Струма" при Мало Бучино
Силвия ГРИГОРОВА

До 30 октомври се ограничава движение-
то в посока София от 10-ти км, след тунел
"Люлин", до 9-ти км на АМ "Струма", в ра-
йона на Мало Бучино. Трафикът се спира за
довършване на  укрепителни дейности на
откосите в близост до пътното платно при 9-
ти км.

Преди тунел "Люлин" движението ще се
пренасочва двупосочно в платното за Пер-
ник и скоростта е  ограничена до 50 км/ч.

Необходимо е шофьорите да карат с по-
вишено внимание и съобразена скорост,
спазвайки пътната сигнализация.

предмет.
Професионална гим-

назия по икономика
печели за трета по-
редна година първо-
то място в катего-
рия Уеб сайт на На-
ционалната олимпиа-
да по Информационни
технологии.

Блестящ успех на
възпитаниците на ПГ
по икономика - Перник
е четвъртото място
в категория "Интер-
нет приложения", кое-
то завоюваха Мартин
Мирков и Слави Асе-
нов.

Те се представиха
със своя проект
"Smart Family". "Smart-
Family" e платформа,
целяща да организира
и да оптимизира анга-
жиментите и задачи-
те на всяко едно се-
мейство, като всеки
член може да бъде
уведомяван своевре-
менно в реално време.
Проектът съчетава
уеб сайт и мобилно
приложение, в комби-
нация със сървър в
облака, което позвол-
ява наистина дина-
мична работа. В кате-
гория "Мултимедий-
ни приложения" и два-
та проекта на ПГИ се
класираха в ТОП10.
Алекс Янев и Але-
ксaндър Христов са 5-
ти с проекта "Средно-
вековната пернишка

крепост". Това е 3D
игра и възстановка на
крепостта Кракра в
град Перник. Освен с
точно пресъздадена-
та обстановка, терен
и автентичен вид,
проектът изпъква и с
възможността пот-
ребителят да се за-
познае и разгледа на-
ходките, които са би-
ли открити там. Не
по-малко значимо е за-
воюваното 9-то
място в същата кате-
гория от Олег Ог-
нянов и Юлиян Але-
ксандров, които се
представиха с 3D иг-
рата "Пътен симула-
тор". Главната цел на
играта е развиване на
уменията за управле-
ние на автомобил и
познаването на пра-
вилника за движение
по пътищата по заба-
вен и интересен на-
чин. Примерните
кръстовища в играта
са от най-възловите
за град Перник - при
Изчислителния цен-
тър, до железния
мост в близост до ма-
газин от огромна ве-
рига и кръстовището
на "Шахтьор" при бол-
ницата. Обстановка-
та е пресъздадена на-
пълно реалистично,
нивата са направени
така, че да може да се
видят най-фрапан-
тните грешки, които

допускат перничани
при управлението на
своя автобомил. Иг-
рата може да бъде из-
теглена от уеб сайта
ЕлАвто Асистент на
осмокласниците Ка-
лин Симеонов и Геор-
ги Руменов на адрес:
https://ecar.noit.eu, кои-
то също представиха
дoстойно своето учи-
лище на националния
кръг. Цялата инфор-
мация в сайта е инте-
рактивно комбинира-
на със собствени 3D
модели на електричес-
ки автомобили.

Не по-малко значимо
е 7-то място в кате-
гория "Приложни
програми" на Алекс
Милчов и Давид Ива-
нов с Андроид прило-
жението "3DPerni-
kGuide". Проектът
представлява една
виртуална разходка
из най-известните за-
бележителности на
град Перник - Средно-
вековната пернишка
крепост и Подземния
минен музей. В това
приложение се включ-
ват 3D модели на на-
ходки и исторически
артефакти, които
могат да бъдат раз-
гледани и да се проче-
те повече информа-
ция за тях с помощта
на сканиране на QR
код или засичане на
геолокацията на пот-
ребителя.

Голяма гордост за
училището са и мно-
жеството отлични
оценки на учениците
в крайното индиви-
дуално класиране. Си-
меон Теремков и Дра-
гомир Попов са с 6,00,
Слави Асенов - 5,75, а
Алекс Янев, Алекс Мил-
чов и Мартин Мирков
- 5,50. Снимки на побе-
дителите може да ви-
дите тук

И тази година ПГИ -
Перник класира рекор-
ден брой участници
за националния кръг -
12, което е гордост
не само за училището,
но и за град Перник !

Възстановено е преминаването през ГКПП "Стрезимировци"
Силвия ГРИГОРОВА

П р е м и н а в а н е т о
през ГКПП "Стрезими-
ровци" в посока Сър-
бия отново е възста-
новено. В момента
трафикът е норма-
лен. Това увериха слу-
жители на Гранично-
п р о п у с к а т е л н и я
пункт. Те поясниха, че
Република Сърбия е
отменила всички на-
ложени ограничения
за лицата, желаещи да

влязат на терито-
рията на страната с
леки автомобили, мик-
робуси и автобуси.
"Въпреки това, все
още пътуващите в
посока Сърбия не са
много, защото хората
все още се притесн-
яват от евентуално
заразяване с корона-
вирус. Колегите от
сръбска страна не
създават излишни
затруднения за пъту-

ващите от България",
поясниха от ГКПП
"Стрезимировци".

 На 11 март пред-
ставители на гранич-
ните власти на Репуб-
лика Сърбия информи-
раха колегите си от
ГКПП "Стрезимиров-
ци", че  с оглед ограни-
чаването на разпрос-
транението на COV-
ID- 19 и появата му на
българска терито-
рия, сръбските влас-

ти са взели решение
да затворят гранич-
ния пункт на "Стре-
зимировци" от 12
март  както за влиза-
не, така и за излизане
за всички видове ав-
томобили и премина-
ващи пеша през грани-
цата. Преди около де-
сетина дни, сръбски-
те гранични власти
вдигнаха забраната за
влизане и излизане
през техния граничен

пункт, след тримесеч-
на забрана.

Поради сравнител-
но по-малкия трафик,
отколкото на други-
те гранични пункто-
ве с Република Сър-
бия, преминаването
през него става срав-
нително бързо. По
тази причина той е
предпочитано място
за преминаване от ав-
товози и други то-
варни автомобили.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси, преустр. - 70 000 лв.
5. Двустаен, Изток, нов, преустр. в тристаен, 73 м2, ет. 4 - 66 000 евро
6. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
7. Тристаен, Ид.център, ет. 4, 98 м2, ТЕЦ, 4 тер., таван 28 м2

    над апартамента - 62 000 евро
8. Тристаен, Могиличе, 89 м2, ет. 7(8), след лукс. ремонт,
     обзав., климатик - 50 000 евро
9. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
10. Къща, Варош, РЗП: 160 м2, двор: 495 м2, ПВЦ, гараж - 90 000 лв.
11. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
12. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
13. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
      ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
14. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
      РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
15. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
16. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
      двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
17. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
18. Къща, Рударци, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
19. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
20. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
21. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
22. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Двустаен - Център, Изток, Мошино
3. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро
6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро
10. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
11. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
12. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
13. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
14. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
15. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро
НАЕМ

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

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

26 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

2. Вила, Кошарево, 3 етажа, нова баня, чисто нов покрив,

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

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2                     - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

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

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

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

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

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

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

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

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.
забавачка и др. - 28 600

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка. Тел.:
0896 820 636

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

"Менпауър Груп" търси
машинни оператори за
международна производствена
компания. Предлагаме ви
атрактивно стартово
възнаграждение между 1000 -
1200 лв. и осигурен транспорт.
Позвънете на 0879 958 620 -
Герасим Найденов

Печатница търси монтажистка,
може и пенсионерка. Тел.: 0898
704 678

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

“АСФ Сървис” ЕООД търси да
назначи ел. инженер и ел.
монтьор. Тел.: 0885 525 211 или гр.
Перник, ул. "Пирин" 12А

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТОП-ОФЕРТА:
Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи

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

16 000 лв.

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към гра-
да и околните планини. Тел.: 0897
951 954

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в лук-
созния и реномиран комплекс от
затворен тип Делта Хил. Местопо-
ложението е уникално, представл-
ява чудесно съчетание от пано-
рамни гледки, свеж въздух, спо-
койствие 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

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

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

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

Давам апартамент под наем,
двустаен, обзаведен, гр.
Перник, кв. Изток. Цена - по
догонаряне. Тел.: 0879 668
600 - Павел Стефанов

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

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

обзав., климатик
- 50 000 евро

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

ел. огледала, нови
гуми, ел. седалки,

кожен салон,
гражданска, винетки,

каско - 6 000 лв.

Тел.: 0888 222 656

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа
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Отслабването е невъзможно
без фибри, така че в менюто
трябва да има много зеленчуци,
казва диетологът Елена Солома-
тина за "Вечерная Москва".

Тя обясни, че диетичните фиб-
ри премахват мазнините.

За да отслабнем трябва да
включим в диетата си различни
видове зеле, което съдържа тар-
тронова киселина, предотвратя-
ваща превръщането на въгле-
хидратите в излишни килогра-
ми. В същото време жените,

Продукти, без които не можем да отслабнем

страдащи от заболявания на
щитовидната жлеза, трябва да
се консултират със своя лекар,
тъй като те могат да напълнеят
от зеле.

Важно е да се пият много теч-
ности и да се даде предпочита-
ние на продукти, в които има
много вода, например крастави-
ци.

Диетологът препоръчва също
ястия от целина.

Соломатина припомни ползите
от бобовите растения, които по-

нижават кръвната захар и дават
усещане за засищане.

Към храната трябва да се доба-
вят различни подправки: черен
и червен пипер, джинджифил.
Те съдържат пиперин, капсаи-
цин и джинджерол, които по-
добряват кръвообращението и
повишават телесната температу-
ра, стимулират храносмилането
и метаболизма.

Подходящи са и зеленчукови-
те супи - те са нискокалорични и
притъпяват чувството на глад.

Кафето, чаят и какаото могат
да се пият с канела и ванилия,
които облекчават желанието за
сладкиши, казва лекарят. Освен
това е разрешен черен шоколад
в малки количества, посочва тя.

"Семената и ядките съдържат
много магнезий, те също така
ще помогнат да се откажете от
сладкото. Кедровите ядки са
добри", цитира изданието Соло-
матина.

Картофите е най-добре да се
консумират варени и студени,
тъй като в този случай съдържа-
щото се в тях нишесте няма да
попречи на отслабването. Ряпа-
та или артишокът могат да бъдат
полезен заместител на този про-
дукт, добавя диетологът.

"Тези кореноплодни зеленчу-
ци съдържат огромно количес-
тво полезни вещества, фибри.
Те приличат на картофи и в съ-
щото време съдържат няколко

В началото на нова връзка
жените се интересува от
един основен въпрос – дали
чувствата им са споделени.
Ето защо е нормално те да
търсят признаци в поведе-
нието на мъжете, чрез които
да получат така желания от-
говор. Когато става въпрос
за секса, поведението на мъ-
жа също може да бъде из-
дайническо.

Когато сте влюбени, съвсем
естествена реакция е да ис-
кате тези емоции да бъдат
взаимни. Има много призна-
ци, които могат да ви подска-
жат дали мъжът също е влю-
бен във вас. Включително и
признаци, свързани с него-
вото сексуално поведение.
Според експерти има някол-
ко ключови неща, които трябва да откривате във вашия избраник
по отношение на секса в началото на връзката ви. Това всъщност
са сигнали, че той също е влюбен във вас.

Той е напълно открит и свързан с вас
Сексът сам по себе си представлява свързване между двама ду-

ши. Когато това свързване се усеща не само на физическо, но и на
емоционално ниво, може да говорим за наличието на чувства от

Сексът издава: Влюбен ли е във вас?
двете страни. Ако вашият нов партньор е на-
пълно открит с вас, не се притеснява да
споделя желанията и притесненията си, то-
ва определено е добър знак. Преди всичко
обаче вие трябва да се чувствате по-дълбо-
ко свързвани с него. Поддържането на зри-
телен контакт, целувките и докосванията са
индикатори, че вие не сте възприемани са-
мо като сексуален обект.

Той желае вие да бъдете удовлетворени
Ако новият ви партньор е влюбен във вас,

той със сигурност ще желае вие да бъдете
напълно удовлетворени в леглото. Много
вероятно е дори да поставя вашите нужди
над неговите. Той няма да го прави, за да
докаже на себе си и на вас какъв добър лю-
бовник е, а защото наистина ще го е грижа
за вашето удоволствие. Ако усещате, че мъ-
жът е отдаден на каузата вие да бъдете
наистина удовлетворени сексуално, значи
определено има чувства към вас.

Сексът върви ръка за ръка с привързаност
Когато има силни чувства между двама души, сексът не е просто

секс. Към него се добавят чувства, включително и привързаност.
Ще познаете, че един мъж е влюбен във вас, ако не само иска да
се забавлявате в леглото, но и отделя достатъчно време за прег-
ръдки, докосвания и целувки. Интимността не се ограничава само
в правенето на секс, но и в поддържането на близък контакт по
принцип.

пъти по-малко скорбяла. Арти-
шокът също дава на тялото ин-
сулин, който е превантивно ле-
карство за диабет", казва тя.

Любителите на тостове е по-
добре първо да сложат хляба
във фризера. По време на готве-
нето нишестето ще бъде моди-
фицирано и няма да се отложи
по тялото.

Специалистът каза, че при от-
слабването не трябва да се заб-
равя за месото.

"Това могат да бъдат варени
пилешки гърди, заешко месо,
постно говеждо месо.

Говеждото месо има много же-
лязо, което окислява мазнини-
те, но червеното месо трябва да
се яде не повече от два пъти
седмично.

За мъжете се препоръчва да
консумират по малко мазнини
дневно, това има положителен
ефект върху простатната жлеза.

Сутрин е полезно да се консу-
мират едно или две яйца. Една
от възможностите може да е
бъркани яйца с домати - след
термична обработка те съдържат
много ликопен, който дава мно-
го енергия, подобрява мозъчна-
та функция и физическата реак-
ция.

Диетологът припомня, че тряб-
ва да се храним бавно и е добре
да започваме храненето с малка
порция зеленчукова салата,
която ще "убие" апетита.
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Как да откажем пътуване,
без да загубим пари

Р а з -
движване
при търсе-
нето на по-
чивки и
екскурзии
отчитат ту-
роперато-
ри, макар и
все още
плахи. За
потребите-
лите оста-
ва въпро-
сът как да
се застра-
ховат, че

няма да изгубят парите си в случай на нови мерки, свързани с коро-
навируса и забрана за пътувания.

В кои случаи и как можем да се откажем от пътуване, без
да загубим пари?

„Имаме резервации, включително и за 2021 година, за Нова година.
Към момента се реализира България и Гърция. Има запитвания за
Египет, Турция, Италия“, обяви пред БНР Ирина Найденова, член на
Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти.

Всички пътувания се организират и реализират в много къси сро-
кове, тъй като все още няма яснота в условията на коронавирус при
какви условия ще се пътува от 15 юли нататък. Найденова подчерта,
че взаимоотношенията между туроператора и пътуващите са пред-
мет на договор и в него е описано в кой етап на организиране на
пътуването клиентът може да се откажа, без да дължи пари:

„Защита е в клаузите на подписания договор. Организираното пъ-
туване с обща цена има за цел да защити потребителите и да създа-
де условия, при които туроператорът да анулира пътуване. Всяка
извънредна ситуация е предмет на регулиране на взаимоотноше-
нията в тези нови условия от страна на държавата“.

Каква информация е важна за потребителя, преди да се до-
вери на туроператор:

„Че наистина е туроператор и има право да реализира организи-
рани пътувания с обща цена. Всеки да се поинтересува от срокове-
те, в които трябва да плати депозита, останалата сума, както и права-
та си при анулиране на пътуването. Сключвайки договора, означа-
ва, че информирано е взел решение“.

При покупка на единични услуги като хотелско настаняване или
самолетен билет през туроператор важат правилата на хотела или
авиокомпанията.

Сключването от клиента на застраховка за отмяна на пътуване би
помогнала в случай на обективни причини за невъзможност да се
пътува, пояснява Румяна Бетова, изпълнителен директор на една от
компаниите, член на Асоциацията на застрахователите. Ето какви слу-
чаи обхваща застраховката:

„Внезапно заболяване. Форсмажорни обстоятелства – събития с
жилището на пътуващия. Смърт на близък“.

„Страх от пътуване не е сред уважителните причини за анулиране
на пътуване“, обърна внимание Ирина Найденова.

Сключването на застраховка „помощ“ при пътуване може да спес-
ти доста допълнителни разходи, каза Бетова и уточни, че няма 100%
формула за застраховане и предвиждане на всички обстоятелства.

Само с отрицателен PCR тест
пускат българите в Кипър

Всички пристигащи от България в Кипър задължително трябва
да имат документ за отрицателен тест за коронавирус. Правител-
ството в Никозия включи страната ни в групата на държавите с
по-висок риск за разпространение на инфекцията.

Решението за прехвърляне на България в група Б, на по-риско-
вите държави, от досегашната по-безопасна група А, бе обявено
от Министерството на здравеопазването като „предпазна мярка”
срещу вноса и разпространението на вируса на острова.

Прекатегоризацията бе направена заради нарасналия риск в стра-
ната ни и след установяването на заразени пътници в полетите от
България до Кипър. Досега са потвърдени три такива случая.

Всички пристигащи от група Б, каквито сега са и българите, тряб-
ва да направят PCR тест за коронавирус в страната си до 72 часа
преди полета, а не да се изследват след кацането си на острова,
подчерта за БНР говорителят на здравното министерство Марга-
рита Кириаку.

Пътници от полетите от България обаче могат да бъдат подложе-
ни на допълнителен тест за вируса на кипърските летища, ако по-
паднат в случайната извадка на 300 души на ден, които местните
здравни власти изследват на място.

Всички влизащи в Кипър също така трябва да попълнят предва-
рително въпросник, декларация, както и да предоставят друга изис-
квана информация за пътуването си в специално създадена елек-
тронна платформа за полетите.

Искаш ли 35 000 долара?: Помогни на
НАСА с дизайн за тоалетна на Луната
Астронавтите на „Артемида“, които ще изследват Луната, ще из-

ползват най-модерните космически системи на 21-ви век – но и ня-
кои от основните домашни удобства, като тоалетна. НАСА призова-
ва глобалната общност да помогне с иновативна концепция за кос-
мически тоалетни в програма, наречена „Lunar Loo Challeng“.

Еволюцията на космическата тоалетна започна с космическата со-
валка, а астронавтите, живеещи на борда на Международната кос-
мическа станция, използват тоалетна, предназначена за дълготрай-
ни мисии в микрогравитацията. Астронавтите, които изследват Лу-
ната обаче, ще се нуждаят от по-малка, по-лека, по-опростена тоа-
летна за лунната си совалка, тъй като всеки грам маса там е внима-
телно разпределен. За всеки килограм маса е необходимо 10 килог-
рама гориво, за да се спусне на лунната повърхност и да се изстре-
ля обратно към лунната орбита.

„Lunar Loo Challenge“ търси нови дизайнерски концепции за ком-
пактни тоалетни с малка маса, които могат да намалят сегашната съв-
ременна тоалетна маса с повече от половината - от 54 кг на 31 кг - и
да намалят обема със 70% - от 0,17 кубически метра до 0,12 кубичес-
ки метра. За сравнение стандартната тоалетна, която имате в дома
си, тежи 30-60 кг, но сложността на работата в среда с намалена гра-
витация изисква повече компоненти за космическа тоалетна.

„Нашите астронавти извършват невероятни научни подвизи и реа-
лизират революционни постижения в областта на космическото из-
следване. Но в края на деня те все пак са хора. Трябва да им осигу-
рим същите нужди, както тук, на Земята, за да могат да продължат да
вършат работата си", казва Майк Интербартоло, мениджър на „Lunar
Loo Challenge“ от системата за отделение на екипажа на НАСА в кос-
мическия център „Джонсън“ в Хюстън.

Концепциите за дизайн на лунна тоалетна трябва да позволяват
на астронавтите да уринират и дефектират както в лунната гравита-
ция, така и в микрогравитацията. Гравитацията на Луната е прибли-
зително една шеста от земната гравитация. Микрогравитацията е то-
ва, което обикновено се счита за "нула-g" и се усеща като безтег-
ловност.

Концепция за тоалетна може да предлага всеки на възраст над 18
години, участващ индивидуално или в екип. „Junior Challenge“ е пък
за всеки под 18-годишна възраст, също индивидуално или в екип.

Подадените документи ще бъдат оценявани въз основа на предло-
жените възможности, техническа изпълнимост, безопасност и ця-
лостни иновации. „Lunar Loo Challenge“ предлага сумарна награда
от $35 000, която ще бъде поделена между първите три дизайна. Най-
добрите трима участници в категорията „ junior“ ще получат специал-
но отличие и артикул от официална стока на НАСА.

Връщането на Луната до 2024 г. е амбициозна цел и НАСА вече ра-
боти по подходи за подобряване на съществуващите космически
тоалетни. Агенцията също е наясно с риска да поиска идеи от широ-
ката общественост, знаейки, че те подхождат към проблемите с мис-
лене, различно от традиционното аерокосмическо инженерство.

„Глобалната общност на иноваторите предоставя ценна визия и
експертен опит, които може би нямаме на вътрешно ниво“, казва Стив
Радър, заместник-мениджър на лабораторията за иновации на НА-
СА (NTL). „Предизвикателства като това ни позволяват да включим
творческо мислене и да намерим непознати или неразвити реше-
ния.“

Въвеждат задължителен формуляр
за влизане на чуужденци в Гърция

От 1 юли гръцките власти въ-
веждат нови правила за влиза-
не на територията на страната.

Всички чуждестранни гражда-
ни ще трябва да попълнят он-
лайн формуляр поне 48 часа
преди пътуването си.

Това съобщиха от пресцентъ-
ра на Министерството на вън-
шните работи.

Той съдържа детайлна инфор-
мация за отправната точка на
пътуващия, продължителността
на предишни престои в други

страни, както и адресът, на който ще отседне в Гърция.
Попълненият формуляр генерира уникален код (QR), който ще бъ-

де проверяван от граничните власти. Пътуващите трябва да го пока-
жат на телефона си или на хартиено копие.

В зависимост от предоставената във формуляра информация, път-
ниците подлежат на допълнителни проверки.

Формулярът може да бъде намерен тук: https://travel.gov.gr/#/
Всички пътници трябва да спазват наложените санитарни мерки,

включително да използват маски и да спазват социална дистанция.
При необходимост от съдействие и повече информация български-

те граждани могат да се свържат с посолството ни в Атина на след-
ните телефони: +30 210 67 48 107; +30 693 70 96 220; +30 210 67 48 105,
+30 210 67 48 106, както и с генералното ни консулство в Солун на:
+30 2310 829 210, +30 2310 869 510; +30 2310 869 520.
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Препоръчително е да се занимавате със соб-
ствените си дела, а не с проблемите на непозна-
ти. Разбира се, да помагате е благородно, но не и
днес. Добре е да видите какво ви е нужно за ус-
пешното саморазвитие и работа. Любовните
страсти по-добре избягвайте. Всичко е мимолет-

но, особено ако се отнасяте към това леко и повърхностно.

Не трябва да насилвате събитията в личната
сфера. Избраникът ви, не е готов за нещата кои-
то му предлагате. По-добре добавете романтика
и нежност във връзката или планирайте съвмес-
тно прекарване на времето. Що се отнася до па-
рите, няма за какво да се притеснявате. Вечерта

е възможна, неочаквана печалба.

Очакват ви някои неприятни мигове, но всичко е
преодолимо, ако положите усилия. За вашите та-
ланти ще разберат всички, освен ако не ги крие-
те дълбоко в себе си. Детайлно подходете към ра-
ботата, така незабавно ще уредите финансово-
то си положение. Вечерта трябва да се разходи-

те преди лягане, за да се отървете от мрачните мисли.

Трябва да работите усилено, за да постигнете
нещо значително. Ако в любов вече сте готови да
действате, не слушайте никого, а решете всичко
сами. Разширявайки границите на вашият опит и
знания, ще може да откриете в себе си много нови
способности. Вечерта чакайте изгодно предложе-

ние, от далечен роднина.

Очаква ви, един не много приятен ден, но в също-
то време, ще имате много перспективи за ка-
риерно развитие. Във вашия личен живот има мно-
го неуредени неща, което може да доведе до кавга
с любимия човек. Ако пазите здравето си, особе-
но психическото, тогава никакви проблеми няма

да ви застрашат.

Препоръчва се, днес да се откажете от пътува-
ния на дълги разстояния. По-добре, отделите вре-
ме за почивка със семейството или сред природа-
та. Отлично ще се развиват сделките с бизнес
партньори, продажбите на недвижими имоти и
преместването в друго жилище. Максимална раз-

съдителност, трябва да проявите при пазаруване.

Днес, ще имате късмет в любовната сфера.
Особено ако сте мъж, очаквайте ярки и положи-
телни промени. Ако покажете търпение, ще пос-
тигнете взаимо разбирателство с човек, когото
от дълго време харесвате. Сред колегите, ще ус-
пеете да се самоутвърдите. Само не се прето-

варвайте с работа или ще се превърнете в работохолик.

Днес ще поискате топлина, нежност и разбира-
не, колкото и да е странно, от човек, който не ви
обръща внимание. Възникващите в работата ви
проблеми и пречки, приемете спокойно. В проти-
вен случай, би било трудно да зададете правилния
ритъм на текущите събития. За да постигнете

целите си, трябва да сте упорити и целеустремени.

Днес не правете от мухата слон, не сте профе-
сионалист в такива дела. С увереност се движе-
те към целта, свършете си добре работата и не
очаквайте подкрепа от другите. В неформална
обстановка е възможен разговор с вашият начал-
ник. Не сте очаквали, че ще предизвикате такова

доверие у онзи, на когото гледате от долу нагоре.

Съдбата ще ви предпази от много проблеми и
трудности. Въпреки че финансовата област наис-
тина не ви безпокои, личната сфера, откровено ви
изтощава.С роднините трябва да бъдете по-уч-
тиви и сдържани. Не ги обвинявайте, че не са тол-
кова практични, колкото сте вие. Както се казва,

всеки си има свои собствени недостатъци, смирете се.

Препоръчително е, да започнете да се подгот-
вяте за лятната почивка. Внимателно планирай-
те всичко, съберете необходимите вещи, доку-
менти, изчислете бюджета и направете резерва-
ции. Възможно е също днес, да посрещате гости
от далече или да се сблъскате с битови проблеми.

Вечерта се въздържайте от груби думи. Може лесно да избух-
нете, заради дреболии.

Трябва на всичко да гледате по-философски, за
да не натворите ненужни неща. Не всичко е тол-
кова лошо и тъжно, колкото ви изглежда. И от
отрицателните ситуации, понякога има полза.
Ако издържите този урок, ви очаква щастлива
среща, просперитет и добро здраве. Между друго-

то, днес ще са уязвими черният дроб и далака.
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Íîâ òðåíüîð ùå èìà ÄÞØ íà „Ìèíüîð”
Треньор на вратарите и кондиционен екип ще попълнят екипа

Нови промени ча-
кат детско юношес-

„Левски” събра вноската към НАП
Ръководството на Левски съумя да събере

вноската към НАП за месец юни. Това показ-
ва справка в платформата, която следи даре-
нията от страна на феновете и плащанията към
фиска.Тимът от стадион „Георги Аспарухов“
има споразумение с НАП, според което пла-
ща старите си задължения на вноски от по 143
000 лева. Тази вноска е петата, която се пла-
ща посредством подкрепата на запалянков-
ците. Левски има финансови затруднения от
началото на 2020 година, защото основният
спонсор на клуба спря да функционира.

ЦСКА 1948 води преговори
с Чочев и Марселиньо

Изпълнителният директор на ЦСКА 1948
Добрин Гьонов заяви, че клубното ръководс-
тво не е водило разговори за евентуалното
привличане на Ивайло Чочев и Марсели-
ньо.Такива информации се появиха в послед-
ните дни. Шефът на „червените” говори на
пресконеренция, на която бяха представени
новите екипи на отбора. "На този етап нямаме
разговори с Ивайло Чочев и с Марселиньо.
Политиката ни е да разчитаме изцяло на бъл-
гарски футболисти. Но сме в деликатна ситуа-
ция, тъй като първенството в еfbet Лига върви,
играчите си имат договори, а десет дни след
края на сезона започва и новия шампионат.
Ще бъде динамично", каза Гьонов.

Виктория Томова се
върна на корта с победа

В първия си двубой от март насам Виктория
Томова демонстрира чудесна форма. Първата
ни ракета даде само два гейма на Татяна Сре-
тенович за 6-1 6-1 при дебюта й на турнира на
Янко Типсаревич в Белград.След силното си
представяне българката излезе на първа по-
зиция в група C, където най-високо класира-
ната състезателка след нея е Лина Гьорческа
от Македония – №341.Днес около 15:00 ч. То-
мова ще излезе за втората си среща от състе-
занието, в която ще се изправи срещу Семре
Анил. Малко по-късно, около 17:00 ч. се оча-
ква да започне и двубоят на Изабелла Шини-
кова срещу Божана Клинцов.Втората ни раке-
та също откри участието си по категоричен на-
чин със само два загубени гейма. Вчера тя се
справи с Барбара Бонич с 6-2 6-0 и оглавява
класирането в група D. Там се намира също и
световната №190 Наталия Костич.Вчера бе да-
дено начало на турнира при жените, като пре-
дишните две седмици бяха отделени за пър-
вите етапи на мъжката надпревара. Там гол-
ямото събитие за българския тенис несъмнено
бе победата на Александър Лазаров над све-
товния №23 Душан Лайович. Алекс и Димитър
Кузманов успяха да се класират за третата
финална седмица от турнира, която ще се про-
веде след предстоящите две – те са отделени
за дамски тенис.

Двама българи хванати с допинг
Младежкият ни национал по плуване Тодор

Тодоров и състезателят на мъжкия ни нацио-
нален отбор по хандбал Костадин Иванов са
дали положителни допинг проби и са наказа-
ни за 4 години.Това показва справка в обно-
вената листа на родната Антидопингова аге-
нция за санкционираните наши спортисти. И
двамата са тествани след състезания минала-
та година.Тодоров е дал положителна проба
за кленбутерол, а Иванов – за кломифин, де-
хидрометилтестостерон и сибутрамин. Тодо-
ров е наказан до 28 август 2023 година, а сан-
кцията на Иванов изтича на 12 декември 2023
година.Третият наш спортист, който присъства
в обновения списък, е Радостина Иванова,
която е състезателка по културизъм и фитнес.
Нейната санкция изтича на 28.08.2023 година.

„Септември” падна от „Монтана”
Септември (София)

записа първа загуба в
контролните срещи,
част от подготовката
за баража за влизане в
Първа лига. Играчите
на Милен Радуканов от-
стъпиха с 1:2 като до-
макини пред Монтана.

Те допуснаха ранно по-
падение във втората
минута на срещата, ко-
гато Николай Минков
се разписа след подава-
не на Сергей Георгиев.
Домакините пропуснаха
до края на първата
част много добри си-

туации да възста-
новят равенството. В
средата на второто
полувреме септемврий-
ци инкасираха още едно
попадение в своята вра-
та, което бе дело на
Атанас Илиев. Таранът
се разписа в 67-ата ми-

Играл съм тук и
„Миньор” ми е като
втори дом, имам дос-
та съотборници и
всичко ми е познато.
Нищо не ми е чуждо и
имам най-добри чувс-
тва към този град.

Амбициран съм шко-
лата на „Миньор” да
се подобри, но трябва
да започваме от осно-
вата. Много е важно,
че има единомислие и
помощ от община-
та,това е добро за де-

цата на Перник. Шко-
лата трябва да на-
бъбва не само като
количество , но и да
се наблегне на качес-
твото.

Предстои ни много
работа, която ще изи-
сквам от всички. Ос-
новната ни цел е да
изкараме футболис-
ти за професионал-
ния футбол и да от-
далечим децата от
пороците, които са
характерни за това

поколение. Ние ще
правим родителски
срещи с всяка една
група, за да се работи
по-добре заедно.
Трябва обаче да ни ос-
тавите поне четири-
пет месеца, защото
не всичко се променя
с магическа пръчка. Аз
съм тук, за да помог-
на на младите талан-
ти на Перник и обеща-
вам, че ще направя
всичко, което е по си-
лите ми.

Анжело Кючуков: Предстои ни много работа

ката школа на „Ми-
ньор”, при това за

добро. След седем го-
дини в аматьорския

футбол и школата е
била на това ниво –
заяви Мартин
Жлябинков – пред-
ставителят на об-
щината в клуба.

Според изисквания-
та на БФС директо-
рът на школата
трябва да има лиценз
„А”, както и старши-
треньорът на отбо-
ра на юноши старша
възраст.

Така Анжело Кючу-
ков, който е добре
познат на перничани
от присъствието му
в „Миньор” ще огла-
ви школата. В нея ос-
тава и досегашния
директор Петър Ане-
стиев. От пари-
те,които отделя об-
щината за клуба, ще
се отделят пари и за

школата. Емил Вара-
динов, който трени-
ра вратарите на
мъжкия отбор, ще
тренира три пъти
седмично и вратари-
те в школата. Наме-
рен е и кондиционен
треньор, който ще
се занимава с децата
два пъти седмично.
Всичките промени се
правят, за да може
школата да изглежда
по професионален на-
чин и това нещо да
се усети както от
децата, така и от ро-
дителите.

Предстоят роди-
телски срещи с роди-
телите ,на които ще
се търси единомислие
по всички въпроси –
каза в заключение
Мартин Жлябинков.

нута след ново подава-
не на Георгиев. Крайно-
то 1:2 бе оформено от
Кристиян Тасков след
центриране на младия
Кирил Киров, който
пристигна от юноши-
те на Левски. Младо-
кът игра под ръководс-

твото на Петър Хуб-
чев две контроли през
есента в Банско, като и
в двете се отчете с
асистенции. Следваща-
та приятелска среща за
отбора на Септември е
в сряда от 17:00 часа
срещу Кариана (Ерден).

Симеон Щерев с Covid 19, не е в болница
Симеон Щерев не е

в болница, а си е у
дома и е под каранти-
на. Съпругата му Ма-
рия също е изписана
от ВМА, след като да-
де положителна про-
ба за коронавирус. В
болница остава един-
ствено синът му Ни-
колай, който има по-
добрения след лече-

нието във ВМА. Все
още обаче е на ко-
мандно дишане."От
17 юни съм под ка-
рантина. Не съм мър-
дал от дома. Сега ча-
кам да ми направят
тест на 14 юли. Пока-
зателите на Ники се
подобравят, сега ча-
каме да го свалят от
апарата за дишане.

Просто трябва да се
внимава много. Той
подцени ситуацията и
отиде при лекар, чак
когато не можеше да
диша. Благодаря на
лекарите, сега е по-
добре", сподели са-
мият Симеон Щерев.
"Поне аз го карам по-
леко, отколкото гри-
па, който ме повали

през декември", до-
пълни легендата.Ще-
рев, който е бронзов
медалист от Олим-
пиадата в Сеул пос-
ледно работи като по-
мощник-треньор на
националния отбор по
женска борба на Ру-
сия. Симеон Щерев
дълги години бе на-
ционален треньор по

свободна борба. Под
негово ръководство
Станка Златева стана
5 пъти световна шам-
пионка и два пъти
стана олимпийска
сребърна медалис-
тка. След това той ра-
боти в националния
отбор на Азербай-
джан, преди да се
премести в Русия.
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Полиция и прокуратура работят съвместно по случаите

ЖЕГИТЕ, ЗА КОИТО
КОПНЕЕХМЕ, ЯКО НИ
УДАРИХА, та започнахме да
се държим като малоумни. Е,

не всички разбира се, Става дума за
онези нагли шофьори, които не проум-
яха простата истина - катаджиите не
спят, десетки водачи на МПС-та се про-
веряват ежедневно и пипнат ли те дроги-
ран или пиян зад волана, си плащаш
гяволъка. Първо изписваш кофи мастило
в полицията, после се изправяш и пред
правораздавателните органи. И ако се
отървеш само с някоя условна присъда
и глоба, си минал леко. Ама ти отнемат и
книжката, та трябва да оставиш колата
на трупчета и за няколко месеца да заб-
равиш, че имаш возило. Дано пък през
това време проумееш какви са строгите
правила на играта… Ама като знаем кол-
ко много са т.н. рецидивисти, които път-
ните полицаи хващат не за пръв път по-
черпени или надрусани, малко се съмн-
яваме.

МНОЖЕСТВО АКТОВЕ СЪСТАВИ-
ЛИ ПОЛИЦАИТЕ ПРИ ПРОВЕРКИ В
МАГАЗИНИ И ТРАНСПОРТНИ
СРЕДСТВА за установяване на адми-
нистративни нарушения, предписания и
препоръки във връзка с ограничаване
разпространението на коронавируса,
ама колко много са те не става точно
ясно. А като се знае, че не един и двама
си позволят да се качат в рейса без мас-
ка, е малко странно, че в автобусите за
Радомир са пипнати само  двама, а в
градския транспорт на Перник е бил сан-
кциониран само един пътник. Така ста-
ват общо трима. Което май не може да
бъде наречено "много".

А дано засиленият контрол, който ни
обещават , че ще продължи, даде по-
добри резултати.

ДА НАПАДНЕШ И ОГРАБИШ ЖЕНА
Е ОТВРАТИТЕЛНО. А когато пострада
възрастна жена, си е повече от гнусно.
Такъв е случаят със 78-годишна перни-
чанка и няма как да не поздравим слу-
жителите на реда, които успяха само в
рамките на един ден да пипнат въпрос-
ният рецидивист, нахлул в дома на пен-
сионерката и използвайки груба сила и
заплаха успял да я обере. Е плячката би-
ла повече от оскъдна - 75 лева. Сега за
тия мижави пари пришълецът бандит от
Самораново вече е привлечен за обвин-
яем и го грози затвор за срок от 3 до 10
години. Дали ще му дойде акълът като
влезе в панделата, е повече от съмни-
телно.

Закриването на още 38 районни
прокуратури иска Иван Гешев

Любомира ПЕЛОВА
38 районни прокуратури да бъдат закри-

ти от 1 януари 2021 г., а на тяхно място да
бъдат открити териториални отделения в
съответните областни градове. Това сочи
предложение на главния прокурор Иван
Гешев до прокурорската колегия на Вис-
шия съдебен съвет.

"Предлагам да бъде продължен проце-
сът по оптимизиране на районните проку-
ратури в страната, като се съобразят както
валидните за всички районни прокуратури
критерии, така и спецификите за всеки
апелативен район", мотивира предложе-
нието си Гешев пред прокурорите.

Единствените районни прокуратури, кои-
то на този етап няма да бъдат закрити, са в
софийския съдебен район, сочи още пред-
ложението на Гешев. "В предложението не
са включени прокуратурите от района на
ОП-София поради обективните му специ-
фики, които не се срещат другаде в стра-
ната - липсата на районна прокуратура със
седалище в областния град, изключител-
но голям брой прокуратури, повечето от
които отстоят на значително разстояние, и
предизвикателствата на релефа".

Сред районните прокуратури, които
трябва да бъдат закрити, няма институции
от Пернишка област, тъй като не вече из-
вървяхме тази пътечка. През 2018 година
бяха закрити районните прокуратури в
Трън и Брезник, а от първи януари тази го-
дина върви поетапно закриване на още 29
институции, сред които бе и радомирска-
та.

Преди да се пристъпи към конкретни ре-
шения по предложението на Гешев, глав-
ният прокурор предлага то да бъде обсъ-
дено с административните ръководители
на съответните районни и окръжни проку-
ратури, предложени за закриване.

Иззеха нелегален
тютюн за наргиле

Любомира ПЕЛОВА
Нелегален тютюн за наргиле е иззет в

Перник.
Акцизната стока е открита на 27 юни при

акция на служители от сектор "Противо-
действие на икономическата престъпност"
при Областната дирекция на полицията в
Перник. Служителите на реда проверили
бар в пернишкия квартал "Изток" и от
складово помещение е иззет около 4 ки-
лограма тютюн за наргиле без акцизен
бандерол.

Започнато е досъдебно производство и
действията по разследването продължа-
ват под надзора на прокуратурата.

Пипнаха и изпращат на
съд рецидивист за грабеж

Любомира ПЕЛОВА
Рецидивист е задържан и привлечен ка-

то обвиняем за грабеж, съобщиха от прес-
центъра на Областната дирекция на поли-
цията.

В резултат на проведените издирвателни
и процесуално-следствени действия в рам-
ките на един ден е установен и задържан
криминално проявен, ограбил 78-годишна
перничанка. Престъплението е извършено
на 24 юни малко след обяд, когато мъж
нахлул в дома на пенсионерката и чрез из-
ползване на сила и заплаха й отнел сумата
от 75 лева. Много бързо служители от Пър-
во РУ под ръководството на прокуратурата
влезли в дирите на извършителя, който е
привлечен като обвиняем и му е наложена
мярка за неотклонение "задържане под
стража".

56-годишният жител на дупнишкото село
Самораново е криминално проявен и осъ-
ждан за грабеж. Законът предвижда лиша-
ване от свобода от 3 до 10 години.

Любомира ПЕЛОВА
Петима ще се

правят пред право-
раздаването за уп-
равление на автомо-
били след употреба
на алкохол и наркоти-
ци.

На 27 май през нощ-
та на улица "Юрий Га-
гарин" е проверен лек
автомобил "Фиат
Пунто", управляван
от 44-годишен жител
на областния град.
Алкохолната му проба
се оказала положител-
на - 2, 29 промила в
издишания въздух.
Мъжът отказал
кръвна проба. След
проведено разследва-
не е привлечен като
обвиняем по чл. 343
"б", ал. 1 от Наказа-
телния кодекс.

20-годишен перни-
чанин е управлявал
"Фолксваген Пасат"

под въздействието
на амфетамин. Мла-
дежът бил проверен
на 26 февруари в об-
ластния град. Прив-
лечен е като обвин-
яем по чл. 343 "б", ал.
3 от Наказателния
кодекс.

На 25 април тази
година в пернишкото
село Рударци е прове-
рен лек автомобил
"Мерцедес", шофиран
от 58-годишен сто-
личанин. Алкохолната
му проба се оказала
положителна - 2, 50
промила. Привлечен е
като обвиняем и му е
наложена мярка за
неотклонение "парич-
на гаранция". Мъжът
е управлявал мотор-
ното превозно средс-
тво в срока на нало-
жената му условна
присъда за същото
деяние.

Служителите на реда чакат решение
на заплащането за нощния труд
Любомира ПЕЛОВА

Ние искаме пром-
яна в ръководство-
то на правно-норма-
тивната дирекция.
Проблемът с тази
дирекция е доста се-
риозен и от много
време. Лесно е да се
докаже тежкият де-
фицит на компетен-
тност там.

Не се месим в уп-
равлението на МВР,
а показваме на ми-
нистъра къде неща-
та много тежко ку-
цат.

Това заяви предсе-
дателят на Синди-
калната федерация
на служителите в
M и н и с т е р с т в о т о

на вътрешните ра-
боти (СФСМВР) Или-
я Кузманов в ефира
на Bulgaria ON AIR.

Според него много
сериозно се наруша-
ват социално-иконо-
мически права - като
това със заплащане-
то на нощен труд.
Служителите ще се-
зират министър
Младен Маринов и
ще очакват резулта-
ти до сряда.

От около 5 години
имаме проблем с еди-
н правен вакуум - из-
вънреден труд в
делнични дни не се
компенсира по ника-
къв начин. Годишно
могат да се получат

такива 100-150 часа,
ние имаме нужда и
от възстановяване.

Проблемът не е
политически, но ние
категорично посоч-
ваме, че има проблем
в нашите отноше-
ния, допълни Илия
Кузманов. Няма да
спрем, докато не се
получи това, което
сме казали, катего-
ричен бе председа-
телят на СФСМВР.

Припомняме, че
миналата година по-
лицаите у нас заяви-
ха готовност за
протест. Те искаха
увеличение на запла-
щането на нощния
труд.

Перничани на 32 и
19 години ще отго-
варят за управление
на леки автомобили
под въздействието
на наркотици.

На 16 март и 1 ап-
рил тази година в об-
ластния град били
проверени "Пежо 206"
и "Сеат Леон". Колите
са шофирани от мъ-
же на 32 и 19 години.
След тестове за алко-
хол и наркотици е ус-
тановено, че по-въз-
растният е  употре-
бил амфетамин, а по-
младият канабис.
Привлечени са като
обвиняеми по чл. 343
"б", ал. 3 от Наказа-
телния кодекс. На 19-
годишният е наложе-
на мярка за неоткло-
нение "подписка".

Работата продъл-
жава съвместно с
прокуратурата.

Много актове за нарушения
на търговци и превозвачи
Любомира ПЕЛОВА

Множество актове
за установяване на
а д м и н и с т р а т и в н и
нарушения, предпи-
сания и препоръки са
отправени към тър-
говци и превозвачи
на пътници.

Акциите са във
връзка с ограничава-
не разпространение-
то на коронавируса
и са реализирани от
служители на сектор
"Противодействие

на икономическата
престъпност" при
Областната дирек-
ция на полицията в
Перник, РЗИ, Агенци-
я по храните и Об-
щински инспекто-
рат. По автобусна-
та линя Перник - Ра-
домир са глобени
двама човека за нено-
сене на предпазни
маски, а в градския
транспорт на Пер-
ник е санкциониран
един пътник.

Констатирани са и
множество наруше-
ния за изтекли
здравни книжки, ло-
ша хигиена, непра-
вилно съхранение на
хранителни продук-
ти, липса на комар-
ници и предпазни
съоръжения, както и
неправилно извър-
шване на ремонтни
работи в складови
помещения на обе-
кти. Засиленият кон-
трол продължава.
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