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Св. 40 мчци
Севастийски. Св. мчк
Исихий Доростолски

Под
карантина

Свърши се. Вече няма лъжа, няма измама. Ко-
ронавирусът е у нас, за да удпокои общество-
то, че някои го лъжат по навик. В лошото има
и нещо хубаво. Вече не ни е все едно и няма да
отминаваме с безразличие сводките от цяло-
то земно къбло, чертаещи картата на епиде-
мията. И ние сме на тая карта и за нас някъде
вече са написали, че е за първи път.

Хубавото е и друго - че се приобщаваме към
световната антивирусна общност и реаги-
раме като цивилизовани хора. Досега минавах-
ме за някакви отцепници, своеобразна опози-
ция на коронавируса. Сякаш бяхме толкова
нефелни и неадекватни, че и коронавирусът
бягаше от нас. Вече сме на нов етап от здрав-
ния си статус - под карантина. Именно каран-
тината ни е страшно нужна, за да излекува-
ме бесовете, с които се бяхме заразили напос-
ледък. Вирусът на бесовете от Трети март
още не беше отминал и го застъпи нов бяс,
който дойде от прозореца на бившия пар-
тиен дом. Медицинската сестра и бригад-
ният генерал, началник на НСО, още бая вре-
ме щяха са си поминат в медийното прос-
транство, ако не беше коварният КОВИТ-19.
Даже козирката на Герена щеше да е по-инте-
ресна от постните пресконференции на кри-
зисния щаб, че коронавирус у нас няма. Обаче
край. От днес да си мием ръцете със сапун.
Колкото повече, толкова по-добре. И да из-
мием куп други вируси...

СЪПЕРНИК
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
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тел. 088 488 4985; 076 582 064
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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

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÓÄÀÐÍÎ ÏÐÎËÅÒÍÎ
ÏÎ×ÈÑÒÂÀÍÅ Â ÎÁÙÈÍÀÒÀ
ÑÒÅÔÀÍ ÊÐÚÑÒÅÂ ÇÀ
ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÒÎ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
„ÑÒÐÓÌÑÊÀ ÑËÀÂÀ” Ñ ÒÐÅÒÀ
ÏÎÁÅÄÀ ÏÐÅÇ ÏÐÎËÅÒÒÀ

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
търси

компютърен оператор

владеещ Word, PageMaker, Photoshop
Справки в редакцията

всеки ден  до 17.00 ч. на
ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

Тел. 60 13 72,

0887 884 095

Êìåòúò: Ïðè áëàãîñêëîííà ïðîëåò ðåæèìúò ùå å îáëåê÷åí
В края на седмицата започват проби на спасителния водопровод
Любомира ПЕЛОВА

Ако природата е
благосклонна, през
пролетта може да
има лек нощен воден
режим, прогнозира
кметът на Перник
Станислав Владими-
ров. Той отчете
много високи нива
на приток на вода
към язовир "Студе-
на" в последните де-
нонощия. Според не-
го последните топ-
ли дни и обилните
валежи помагат на
града, В края на тази
седмица ще започ-

нат тестовете на
водопровода от 13
км, който се строи
по спешност от на-
чалото на февруари
и целта е Перник да
получава вода от Бе-
ли Искър през тръ-
бата. Тежкият во-
ден режим за перни-
чани ще продължи,
дори водата да
тръгне, тъй като
капацитетът й е
приблизително ра-
вен на настоящото
потребление.

В о д о п р о в о д ъ т
обаче щял да позво-

Осмомартенски рози за персонала на болницата
Любомира ПЕЛОВА

Приятна осмомар-
тенска изненада оча-
кваше медицинските

работници от МБАЛ
"Рахила Ангелова".
По повод Междуна-
родния ден на жена-

та млади социалисти
дариха с роза на вхо-
да на здравното  за-
ведение сутринта

ли по-бързо пълнене
на "Студена" и ако
всичко върви по
план - не е изключе-
но през лятото Пер-
ник вече да не е на
воден режим, стана
ясно още от думите
на Владимиров.

"Благодарение на
валежите през тези
дни и по-топлото
време, вследствие
на което има обилно
снеготопене язовир
"Студена" се пълни
с бързи темпове.

излизащите от нощ-
на и постъпващите
за първа смяна лекар-
ки, медицински  сес-
три, санитарки и
всички представи-
телки на медицин-
ското съсловие.

Членовете на Мла-
дежкото обединение
на БСП в Перник из-
разиха своята приз-
нателност към меди-
ците за неуморните
професионални и чо-
вешки грижи, които
полагат за здравето
на  хората. В кратки-
те емоционални диа-
лози стана дума за
проблемите на
здравната система,
условията на труд и

заплащане, отноше-
нието на общество-
то, както и за спра-
ведливите искания
на медицинските сес-
три, които трябва
да се решават в диа-
лог с управляващи-
те.

Женската част от
медицинския персо-
нал на пернишката
болница не можа да
скрие вълнението си
от благородния
жест на младежите и
девойките. Някои
заявиха, че не
помнят откога не им
се е  случвало да из-
питат подобна прия-
тна извенада на ра-
ботното им място.

На страница 2
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ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

В края на седмицата започват проби на спасителния водопровод

Надяваме се това
да продължи и режи-
мът да бъде по-

Търсят се медици, охранители,
складови работници, монтажници

Силвия ГРИГОРОВА
Трета поредна седмица предлаганите от

Бюрото по труда в Перник свободни ра-
ботни места се увеличават, като през
изминалата те се увеличиха с още 8 и
станаха 157. Намалиха са обаче пред-
лаганите свободните места, предназна-
чени за висшисти със 7 и станаха 21.

През изминалата седмица на трудо-
вия пазар в Перник продължават да са
актуални офертите за работа  на 20 ох-
ранители за София, 20 складови работ-
ници също за София.

През изминалата седмица се появи
ха предложения за работа на 10 мон-
тажници на електрически компоненти
да София, 10 сервитьори за Златни
пясъци, 10 монтажници на електричес-
ки елементи за Перник и 10 машинни
оператори също за Перник

Освен тях, Бюрото по труда предлага
работа на: 2 фелдшери, 8 медицински
сестри, 8 лекари,  2 кранисти, 5 прода-
вач-консултанти, 2 социални работници,
2 охранители,  5 машинни оператори за
Радомир, 5 настройчици на машини с
ЦПУ също за Радомир, 1 стругар, 1 гла-
вен експерт, 5 лични асистенти, 2 работ-
ници формоване на хранителни продук-
ти, 1 оператор компютърна предпечатна
подготовка, 12 общи работници, 3 каме-
риерки, 5 работници в кухня, 2 готвачи,
4 електрозаварчици, 2 работници сто-
манобетонни конструкции и изделия.

Анализът  на предлаганите от Бюрото
по труда в Перник свободни работни
места показва, че сред най- търсените
кадри са: медици, охранители,  складо-
ви работници, сервитьори, монтажници,
оператори и други. На трудовия  пазар
в региона през изминалата седмица
преобладава търсенето на кадри за об-
служващите дейности, а след това за
производството. .

И през изминалата седмица се запаз-
ва тенденцията  хората със средно и по-
ниско образование да имат по-големи
шансове да си намерят работа. На тях
Бюрото по труда предлага 136 свобод-
ни места и 21 за безработни висшисти,
като от тях 18 са за медици за Перник.

Любомира ПЕЛОВА
С усилени темпове

върви предпролетното
почистване на града и
общината. С приори-
тет се около входните
артерии на Перник. Ми-
налата седмица работ-
ниците от ОП "ФЛОР"
изрязаха сухи дървета,
храсти, треви и клони
при подхода от София
към квартал "Изток"
Две седмици работата
в този участък не спря
поради огромните коли-
чества храсталаци, кои-
то трябваше да бъдат
почистени и извозени.

Продължава и актив-
ната работа в междуб-
локовите пространс-
тва на квартал Изток и
квартал Мошино, откъ-
дето бяха извозени де-
сетки чували битови
отпадъци, клони и храс-
ти.

В петък пък над 15
тона сухи клони, храс-

ти, треви и битови от-
падъци са извозени от
коритото на река
Струма. Огромното ко-
личество бе събрано в
района от централния
площад "Кракра" до Рус-
кия битак. Коритото
на реката бе почиства-
но от дървета, храсти
и отпадъци. Миналата
седмица се извършваше
и почистването на не-
регламентирани смети-

Ударно пролетно почистване

Двойно увеличение на болните от
остри респираторни заболявания

Силвия ГРИГОРОВА
Двойно повече са се увеличили болните

от остри респираторни заболявания през
изминалата седмица, констатира Регио-
налната здравна инспекция в Перник. Ре-
гистрираните случаи са  95, при 47 за пред-
ходната седмица. Заболеваемостта през
този период е 129.94%, при средна за стра-
ната 97.96% към 02.02.2020 г.

Близо два пъти са се увеличили и болни-
те от заразни заболявания. През седмица-
та са установени 15 болни, при 8 за пред-
ходната.

Два пъти е нараснал и броят на болните
от варицела. Регистрираните случаи през
миналата седмица да 5, при 2 за предход-
ната. Заболелите са от  Перник,  Радомир и
село Дрен. Най-голям е броят на болните
на възраст от 5 до 9 години- 3-ма.

През изминалата седмица са установени
отново 3 заболели от морбили, както през
предходната. Всички са от Перник. Те са
хоспитализирани в Инфекциозното отделе-
ние на МБАЛ "Р. Ангелова". Според здрав-
ните инспектори, има епидемична връзка
между регистрираните случаи. Взети са
противоепидемични мерки спрямо контак-
тните лица.

Налице е леко увеличение и при заболе-
лите от ентероколит. Констатирани са 5
болни, при 3 за предходната седмица. Бол-
ните са от Перник и Радомир. Лекуват се
стационарно в Инфекциозно отделение на
МБАЛ "Р. Ангелова". Установен е и 1 бо-
лен от ротавирусен гастроентерит от Пер-
ник.

През седмицата е регистриран 1 болен
от туберкулоза от Радомир, който се леку-
ва стационарно в СБАЛББ - Перник.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са
извършени епидемиологични проучвания,
обработени са огнищата и са взети проти-
воепидемични мерки спрямо контактните
лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили 92 проверки. От тях
19 са свързани със забраната за тютюно-
пушене в заведенията за обществено хра-
нене. Извършени са и 6 проверки по спаз-
ването на изискванията за бутилираните
натурални минерални, изворни и трапезни
води, предназначени за питейни цели.

През миналата седмица, в резултат на
упражнения контрол от здравните инспек-
тори, са издадени 7предписания за от-
страняване на констатирани нередности.

И през миналата седмица РЗИ продължи
с ежедневния мониторинг на питейните во-
доизточници. Взети са 363 проби от питей-
ни водоизточници в различни населени
места, за да се установи дали подаваната
от тях вода отговаря на изискванията на
Наредба №9.

приемлив за гражда-
ните на Перник", зая-
ви пред БНТ и упра-
вителят на ВиК-Пер-
ник инженер Борис-

лав Иванов. Вчера
обемът на "Студе-
на" надхнърли 5 700
000 куб.метра. "Кога-
то водопроводът

бъде изграден и бъде
пусната водата от
София, ще спрем на-
пълно водата от
язовира, за да може
доизгардим съоръ-
женията, които са
тук, защото има та-
кива, които чакат
просто спиране на
водата. Надявам се
всичко да бъде в
срок и да се справим
със ситуацията", ка-
за още инж. Иванов.

За изграждането
на другия водопро-
вод вътре в Перник,
който се прави по
трасето, за да се из-
бягва промишлената
зона, инженер Ивано-
в отбеляза, че той
ще бъде подменен
заедно със софий-
ския водопровод, та-
ка че това трябва да
стане в най-кратки

ща в община Перник. На
улица "Момин проход" в
квартал Църква бяха
събрани стотици ки-
лограми отпадъци от
сметище, образувало се
около река Струма. Вече
няколко дни почиства-
щата фирма извозва и
отпадъци от голямо
нерегламентирано сме-
тище образувало се в
махала Балева на квар-
тал Църква.

Грипна епидемия в цяла България
Силвия ГРИГОРОВА
Това гласи подписа-

на от министъра на
здравеопазването на
5 март заповед. С нея
се преустановят уче-
бните занятия в учи-
лищата, детските и
женските медицински
консултации, профи-
лактичните прегледи
и имунизации, както и
провеждането на пла-
нови операции и свиж-
данията във всички
лечебни заведения.
Препоръчва се да бъ-
дат преустановени
както учебните зан-
ятия в университе-
тите, така и масови-

те мероприятия, в
това число спортни и
културни.

Препоръчва се дет-
ските градини да ос-
танат отворени при
задължително изи-
скване за медицински
преглед на входа, как-
то и при засилени
мерки за почистване
и дезинфекция в поме-
щенията. По преценка
на родителите и се-
мействата децата
може да не посещават
детска градина в пе-
риода до 11 март,
съобщават от прес-
центъра на Минис-
терството на здра-

веопазването.
На регионалните

здравни инспекции е
възложено да уве-
домят областните
управители, кметове-
те на общини и лечеб-
ните заведения в
съответната адми-
нистративна област
за въведените проти-
воепидемични мерки.
За създаването на
необходимата органи-
зация по преустанов-
яване на учебните
занятия трябва да
бъдат уведомени и
регионалните управ-
ления на образование-
то.

от страница 1

срокове. Той не може
да даде гаранция ко-
га ще стане, но е пре-
видено да стане
заедно с другия во-
допровод.

Утаителят още не
е готов, но при дос-
тигане на мъртвия
обем на яз. "Студе-
на", за което в мо-
мента сме доста да-
леч от тази ситуа-
ция, сме направили
съоръжения на самия
язовир, в което още
там да се намалява
мътността, така че
да идва с по-приемли-
ви параметри вода-
та, изтъкна инжене-
рът.

"По-сериозен ре-
монт трябва да бъде
направен на пречис-
твателната стан-
ция", каза още ше-
фът на ВиК-Перник.
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То има важна роля в опазване на културното наследство

Светла ЙОРДАНОВА
В края на миналата

седмица в Регионал-
ния исторически му-
зей - Перник старти-
ра двудневен семинар
на тема "Управление
на нематериалното
културно наследство:
как се включват граж-
даните".

"България е страна
с богато историческо

наследство и култур-
но разнообразие. Не-
материалното ни кул-
турно наследство е
изключително бога-
то, но в съвременни-
те условия някои не-
гови форми са застра-
шени. Тяхното опазва-
не е съществено за
съхраняването на на-
ционалната ни иде-
нтичност и тради-

ционната ни култура.
Такива семинари и сре-
щи показват още вед-
нъж важната роля на
гражданското общес-
тво за опазването на
нашето богато нема-
териално културно
наследство", каза
зам.-кметът на общи-
на Перник Стефан
Кръстев при открива-
не на семинара.

Целта на събитие-
то е да обучи носите-
лите на нематериално
културно наследство
как да достигат по-
лесно до институции-
те, да съхранят кул-
турните практики на
местно ниво и да ги
популяризират като
локална ценност. Се-
минарите целят да се
повиши капацитета
на заинтересованите
страни за разработ-
ване и прилагане на
политики като се по-

Изменят Наредбата за
цените на лекарствата

Силвия ГРИГОРОВА

С проекта на Постановление за допълне-
ние на Наредбата за условията, правилата
и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти се
предлага създаването на нова разпоред-
ба, с която се предвижда, че притежатели-
те на разрешения за употреба или техни
упълномощени представители не могат да
заявяват увеличение на регистрираните
цени на лекарствените продукти, отпуска-
ни без лекарско предписание, с по-голям
процент от статистически отчетената ин-
флация за периода на действие от послед-
ната регистрирана цена.

Цените на лекарствените продукти, от-
пускани без лекарско предписание, не
подлежат на регулация, тъй като за тях е
въведен регистрационен режим. Предвид
това, по правилата на Наредбата притежа-
телите на разрешения за употреба можеха
да заявяват увеличение на цените на тези
продукти без ограничение във времето и
без да бъдат ограничавани в размера на
това увеличение. В този смисъл и доколко-
то лекарствата без рецепта са продукти,
които се използват масово, честите увели-
чения на цените им се отразяваха небла-
гоприятно върху възможностите на насе-
лението за закупуването им, респективно
ограничаваше достъпа до тези продукти.

Целта на предложената промяна е да се
предотврати увеличение на цените на ле-
карствените продукти за масова употреба.
Създаването на разпоредбата има за цел
да осигури лекарствени продукти, отпус-
кани без лекарско предписание, на дос-
тъпни цени за българските граждани,
съобразени с покупателните им възмож-
ности. В резултат от приемане на постанов-
лението ще се ограничи възможността за
увеличение на цените на тези продукти.

Очакваният резултат от приемане на
предложената разпоредба е да се запазят
цените на лекарствените продукти, отпус-
кани без лекарско предписание, чрез раз-
писване на предложената забрана в ос-
новните текстове на Наредбата.

Съд за дрогиран шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Младеж отива на съд за шофиране на
автомобил след употреба на наркотици.

На 8 февруари, в пернишкото село Рас-
ник е проверен лек автомобил "Ситроен",
управляван от 24-годишен от съседното
село Мещица. При изпробването му с тех-
ническо средство е отчетен положителен
резултат за амфетамин. Водачът отказал
кръвна проба за химичен анализ. Привле-
чен е като обвиняем по чл. 343 "б", ал. 3 от
Наказателния кодекс и му е наложена
мярка за неотклонение "подписка".

Пред Темида ще се изправи и почерпен
водач на МПС. С 1, 51 промила алкохол в
кръвта е управлявал автомобила си марка
"Фиат Мареа" 44-годишен перничанин. Мъ-
жът бил проверен на 24 февруари, на авто-
магистрала "Струма". Отказал кръвна про-
ба за химичен анализ. След проведено
разследване, шофьорът на мареата е
привлечен като обвиняем по чл. 343 "б",
ал. 1 от Наказателния кодекс.

Дончо Захариев с изложба
в столична галерия

Светла ЙОРДАНОВА
Художникът Дончо Захариев открива

своя изложба в престижната столична га-
лерия "Райко Алексиев" на 12-ти март. Тя
е наречена "Хоризонти" и включва него-
ви нови творби с живопис. Официалното
откриване е от 18 часа, а картините могат
да се видят до 27-ми март.

Дончо Захариев е роден на 18.07.1944
г. В с.Габров дол, Пернишка област. От
1967 г. участва в национални (ОХИ) и ре-
гионални художествени изложби, както и
в над 30 национални и международни
пленери в България и чужбина. Член е на
СБХ.

През 1967 г , едва на 23 год. участва за
първи път в национална художествена из-
ложба с картината "Цирк", закупена тога-
ва от НХГ. Това позволява на младия ху-
дожник да посети Париж през 1969 г. Там
той се запознава със световното и евро-
пейско съвременно изкуство. Това дава
съвсем нова насока на творческите му
търсения. Първата му самостоятелна из-
ложба е през 1971 година в Клуба на кул-
турните дейци в Перник, а до момента те
са вече около 30.

През 2014 година на Седмото биенале
на малките форми в Плевен печели награ-
дата за живопис, през 2018 год. за уча-
стието си в изложбата "Струма 2018"
Кюстендил, получава Голямата награда
на СБХ. Двата пъти е номиниран за награ-
ди в Национален конкурс за живопис,
скулптура и графика "Алианц - Бълга-
рия".

През периода 1989-90 год. художникът
разработва своя уникална техника и ори-
гинален стил. Това внася допълнителен
колорит в живописта му, характерна с бо-
гатство на цветовете. Така с картината
"Море" , създадена по този начин, той уча-
ства в представителната изложба на бъл-
гарското изкуство в Парламента на Евро-
па в Страсбург, Франция през 1993 г.

Негови творби са притежание на НХГ,
Градската художествена галерия-София
и други галерии в страната. Творби на ху-
дожника притежават частни колекции в
Австрия, Белгия, Гърция, САЩ, Сърбия,
Кипър, Франция, Полша, Корея.

Цените на АПИ за освобождаване
от винетни такси са високи
Любомира ПЕЛОВА

Възможности за ос-
вобождаване на път-
ни участъци от ви-
нетна такса бяха об-
съдени на работна
среща между зам.-об-
ластния управител на
Перник Иво Иванов,
кметове и представи-
тели на общините и
директора на Облас-
тно пътно управле-
ние Емилия Ваклинова.

С писмо на Агенция
"Пътна инфраструк-
тура" се дава възмож-
ност на общи-
ните да от-
правят пред-
ложение до
АПИ за изваж-
дане на уча-
стъци от ре-
публиканската
пътна мрежа
от списъка на
р е п у б л и к а н -
ските пъти-
ща, за които
се събира ви-
нетна такса.
Финансиране-
то на ремонта

пуляризира Конвен-
цията на ЮНЕСКО за
опазване на немате-
риалното културно
наследство и нейно-
то прилагане на на-
ционално ниво, както
анализите и наръчни-
ците, разработени в
рамките на проекта.

Организатори са
Община Перник, РИМ -
Перник и Регионал-
ният център за опа-
зване на нематериал-
ното културно нас-
ледство в Югоизточ-
на Европа под егидата
на ЮНЕСКО. Семина-
рите са част от
проекта "Опазване на
нематериалното кул-
турно наследство
чрез повишаване на
гражданското уча-
стие в процесите на
формулиране, изпъл-
нение и мониторинг
на политики и законо-
дателство".

Основната цел на
проекта е повишава-
не на гражданското
участие при провеж-
дането на политики и
е насочено към актуа-
лизиране на законода-
телната рамка и по-
литики в областта
на опазването на не-
материалното кул-
турно наследство
чрез открито и отго-
ворно управление,
съвместна дейност
между гражданите,
бизнеса и админис-
трациите и разра-
ботване на механи-
зъм за осъществява-
не на граждански мо-
ниторинг на нацио-
налните и локалните
политики.

Двудневни семинари
се провеждат в пет
града в България. Пер-
ник е последният
град, в който се прави
такова обучение.

и поддържането на
изключените участъ-
ци ще бъде за сметка
на общините.

В тази връзка по
време на срещата ди-
ректорът на ОПУ
Емилия Ваклинова,
направи разяснение,
че ако такова спора-
зумение бъде подписа-
но от община, то тя
ще дължи такси за те-
кущ ремонт и за зим-
но поддържане. Теку-
щото поддържане на
I, II и III клас ще бъде в

Поредна кражба на ток
Любомира ПЕЛОВА

Кражба на ток е ус-
тановена в Перник.

Миналата седмица
служители от Първо
районно управление
на МВР и представи-
тели на електрораз-
пределителното дру-
жество извършили

проверка на имот в
пернишкия квартал
"Рудничар". Конста-
тирано е неправомер-
но присъединяване
към елктропреносна-
та мрежа с което се
създавали условия за
непълно отчитане на
консумираната еле-

размер на 5 000 лв./км.
Зимното поддържане
за I клас ще бъде
съответно 3 000 лв./
км. (приведена дължи-
на), за II клас - 2 000
лв./км. (приведена
дължина) и за III клас -
1 000 лв./км. (приведе-
на дължина).

Представителите
на общините изразиха
становище, че при те-
зи предложени цени
от АПИ не могат да
се възползват от да-
дената възможност.

ктрическа енергия.
Започнато е разслед-
ване по чл. 234 "в", ал.
1 от Наказателния ко-
декс и работата про-
дължава. Законът
предвижда до 5 годи-
ни лишаване от сво-
бода и глоба до 15 хил-
яди лева.
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Отлично взаимодействие имат с МВР областна и общински управи, ведомства и фирми

Любомира ПЕЛОВА
На над 1600 произ-

шествия са реагирали
служителите от пер-
нишката РД "Пожарна
безопасност и защи-
та на населението"
през миналата годи-
на. Те отчетоха, че
взаимодействието
със структурите на
МВР, областната ад-
министрация, органи-
те на местно самоуп-
равление, добровол-
ните формирования
и различните ведомс-
тва и фирми на тери-
торията на облас-
тта е отлично.

На годишния анализ
за дейността на
РДПБЗН през 2019 го-
дина присъстваха ди-
ректорът на ГДПБЗН
гл.комисар Николай
Николов, областният
управител на Пер-
нишка област
инж.Емил Костадинов
и зам.-директорът на
ОДМВР - Перник коми-
сар Сашко Христов.
Ръководството на
Главната дирекция
даде много добра оце-
нка за работата на
пернишката дирек-
ция.

Директорът на

РДПБЗН  - Перник ко-
мисар Борис Борисов
посочи, че през 2019
година са регистри-
рани общо 1668 броя
повиквания. През
2018 година те са би-
ли 1233, през 2017-
1363 броя, за 2016 го-
дина броят е бил
1208 и за 2015 гозива
- 1371. Преобладават
пожарите без мате-
риални загуби - 942,
като същите са 57
процента от общия
брой на произшес-
твията, а пожарите
с материални загуби
са били, което пред-
ставлява 14 процен-
та.

Увеличен е броят
на загиналите при по-
жари, както и броят
на пострадалите в
сравнение с предход-
ните години, като
през 2019 година са
загинали 7 граждани,
а пострадалите са 10.
Цифрите за 2018 го-
дина са 3 загинали и 6
пострадали. През
2017-та жертвите са
2, пострадалите - 19.
Двама са загиналите
и през 2016 година,
10 са били пострада-
лите, през 2015 годи-

37 ВУЗ-а ще приемат с резултатите
от държавните зрелостни изпити

Светла ЙОРДАНОВА
Оценките от матурите по български език

и литература, по математика, по история и
цивилизации, по география и икономика,
по биология и здравно образование, по хи-
мия и опазване на околната среда, по чужд
език и по някои от останалите матуритетни
предмети ще могат да се използват за
вход в 37 висши училища за учебната
2020-2021 година, съобщават от пресцентъ-
ра на Министерство на образованието и
науката.

В по-големите университети с оценката
по български език и литература може да се
кандидатства за повече от 20 специалнос-
ти. Такива са Софийският университет "Св.
Климент Охридски", Великотърновският
университет "Св.св. Кирил и Методий,
Пловдивският университет "Паисий Хилен-
дарски", Русенският университет "Ангел
Кънчев", Тракийският университет в Стара
Загора, Шуменският университет " Еписко-
п Константин Преславски" и Югозападният
университет "Неофит Рилски" в Благоев-
град.

В Стопанската академия "Димитър А. Це-
нов" в Свищов с оценките от всички дър-
жавни зрелостни изпити (ДЗИ )ще може да
се кандидатства за всички специалности
на академията. В Химико-технологичния и
металургичен университет в София с ре-
зултатите от изпитите по химия и опазване
на околната среда, по математика, по физи-
ка и астрономия и по български език и ли-
тература зрелостниците ще могат да кан-
дидатстват за по 25 различни специалнос-
ти. Техническите университети във Варна,
Габрово и в София също ще приемат сту-
денти с оценките от матурите по български
език и литература, по математика и по фи-
зика и астрономия в повечето от своите
специалности. Изключение правят спе-
циалностите "Индустриален дизайн", "Еле-
ктрообзавеждане на кораба", "Корабни
машини и механизми" и "Корабоводене" в
ТУ - Варна, за които ДЗИ не заменя конкур-
сния изпит, но участва в балообразуването.

В ТУ - София, изключение правят спе-
циалностите "Инженерен дизайн", "При-
ложна математика и информатика" и "Ком-
пютърно и софтуерно инженерство".

Няма да може да се кандидатства само с
резултатите от ДЗИ в останалите 14 от 51 ак-
редитирани висши училища, поради специ-
фични изисквания към приема в тях. Такива
са Националната академия за театрално и
филмово изкуство "Кръстьо Сарафов", На-
ционалната художествена академия, На-
ционалната музикална академия "Проф.
Панчо Владигеров", Театрален колеж "Лю-
бен Гройс"- София, и Академията за музи-
кално, танцово и изобразително изкуство
"Проф. Асен Диамандиев" в Пловдив. Не се
използват за прием оценките от ДЗИ и за
Академията на МВР, Военната академия
"Георги Стойков Раковски", Американския
университет в Благоевград, Нов български
университет, Европейското висше училище
по икономика и мениджмънт в Пловдив, Ко-
лежа по маркетинг, търговия и мениджмънт
в София и Европейския политехнически
университет в Перник.

Кандидат-студентите в медицинските уни-
верситети във Варна, Плевен, Пловдив и Со-
фия полагат задължителни изпити по биоло-
гия и химия за специалностите "Медицина",
"Дентална медицина" и "Фармация". Час-
тично оценките от държавните зрелостни
изпити по биология се използват при фор-
миране на състезателния бал при специал-
ностите "Здравен мениджмънт" "Логопе-
дия" и "Медицински оптик" в Медицинския
университет във Варна. В Медицинския уни-
верситет в Плевен в балообразуването с оп-
ределен коефициент участва оценката по
биология от матурата, но само за определе-
ни специалности. Това са: "Медицинска ре-
хабилитация и ерготерапия", "Опазване и
контрол на общественото здраве", "Социал-
ни дейности в здравеопазването", "Меди-
цинска сестра", "Акушерка", "Медицински
лаборант", "Рентгенов лаборант", "Помощ-
ник фармацевт", "Медицински козметик" и
"Социални дейности".

на пак има 2 жертви,
но пострадалите са
били 15.

Дейността по лик-
видирането на пожа-
ри и преодоляване на
последиците от бедс-
твия, аварии и катас-
трофи през 2019 го-
дина е осъществена
при добро взаимодей-
ствие със структу-
рите на МВР, облас-
тната администра-
ция, органите на мес-
тно самоуправление,
доброволните фор-
мирования и различ-
ните ведомства и
фирми на територия-
та на областта.

Пожарите със загу-
би са най-много в от-
расли "Жилищно сто-
панство"-89 или 39%,
в "Транспорт и скла-
диране"-43 пожара,
което 19 процента, и
в отрасъл "Енергети-
ка" -17 пожара, което
е 7%. Там са горели
предимно ел.табла на
жилищни сгради.
Преобладаващите ог-
нени инциденти са в
отрасли, в които не
се осъществява пряк
държавен противопо-
жарен контрол.

В зависимост от
причините преобла-
дават пожари, въз-
никнали поради неб-
режност при бораве-
не с открит огън. То-
ва са 80 случая или
35%. 35 пожара са
предизвикани от къ-
со съединение в
ел.мрежата - 35 броя
и поради техническа
неизправност инци-
дентите да 23. Лъж-
ливите повиквания се
запазват през изми-
налия петгодишен пе-
риод. В процес на ус-
тановяване са голям

брой пожари - 52 сре-
щу 48 за  2018 година
и с един по-малко през
2017, за  които са об-
разувани досъдебни
производства в ра-
йонните управления
към ОДМВР - Перник
и са изготвени пожа-
ро-технически експер-
тизи.

Сравнително малко
на брой са пожарите,
възникнали в отрас-
лите "Образование",
"Търговия и ремонт",
"Хотелиерство и рес-
торантьорство" и
"Административни и
спомагателни".

През 2019 година
чувствително е уве-
личен броят на
п р о и з ш е с т в и я т а
сравнено с предходни-
те четири години.

В изпълнение на
изискванията на зако-
на за защита при
бедствия през 2019
година са извършени
168 проверки в обе-
кти на територията
на област Перник. Из-
вършени са и 33 про-
верки в обекти за
контрол по изпълне-
нието на дадени пред-
писания по чл. 89 от
ЗЗБ. В резултат на
тях са съставени 4
констативни акта с
10 броя предписания
и 197 констативни
протокола.

През 2019 година са
извършени общо
1653 броя проверки
на обекти в експлоа-
тация, като са връче-
ни 198 броя разпоре-
дителни документи с
668 броя предписани
мероприятия за из-
пълнение и са наложе-
ни 18 броя админис-
тративно-наказател-
ни мерки. Издадени са

513 броя констатив-
ни протоколи, като
са изготвени 83 броя
докладни записки за
преустановена дей-
ност, замразен обе-
кт, ремонт и др.

       През годината
са извършени най-
много проверки, в
сравнение с последни-
те пет години (2019
г. - 1653 броя, 2018 г.
- 1520 броя, 2017 г. -
1613броя, 2016 г. -
1528 броя и 2015 г. -
1246 броя).

       Връчените раз-
поредителни доку-
менти през последна-
та година в сравне-
ние с последните пет
години са най-малко
(2019 г. - 198 броя,
2018 г. - 322 броя,
2017 г. - 265 броя,
2016 г. - 320 броя и
2015 г. - 221 броя),
както и предписани-
те мероприятия
(2019 г. - 668 броя,
2018 г. - 1053 броя,
2017 г. - 786 броя,
2016 г. - 1056 броя и
2015 г. - 722 броя).

       Съставените
актове за установ-
яване на администра-
тивно нарушение
през последната го-
дина в сравнение с
предходните пет го-
дини също са най-мал-
ко (2019 г. - 18 броя,
2018 г. - 19 броя, 2017
г. - 21 броя, 2016 г. -
24 броя и 2015 г. - 13
броя).

Прави впечатление,
че се увеличава броя
на извършените про-
верки и се намалява
броя на връчените
документи, което е
показател за подобр-
яване на противопо-
жарното състояние
в обектите.

Наши съветници
"забравили" да пуснат

данъчните си декларации
Любомира ПЕЛОВА

Общо 374 кметове и общински съвет-
ници в страната са изпуснали срока или
въобще не са подали декларациите за
имущество и интереси, съобщават от
Антикорупционната комисия.

Сред тях в списъците, публикувани
преди дни има и представители на об-
щински съвет Перник.

Списъците са явни и могат да се
видят от всички.

Общият брой лица, подали встъпител-
ни декларации в резултат на избор в
местни органи на власт е 5116.

От тях 374 души не са го направили в
съответния срок. Това нарушение се на-
казва с глоба в размер от 1000 до 3000
лв.

В случаите на неподаване на декла-
рация, за тези лица започва и проверка
за установяване на незаконно придоби-
то имущество.

Ясен слоят "Площи, допустими
за подпомагане" за 2019 година
Силвия ГРИГОРОВА

В СЕУ на Държавен
фонд "Земеделие" е
визуализиран оконча-
телният слой "Пло-
щи, допустими за под-
помагане" за Кампания
2019.

В публичната част
на Системата за еле-
ктронни услуги (СЕУ)
на ДФ "Земеделие"
всеки стопанин може
да се запознае с обхва-
та на специализира-
ният слой.

Посредством лични-
те си профили в сис-
темата, регистрира-
ните земеделски сто-
пани, които са подали
възражения от 2 до

13 декември 2019 сре-
щу проекта на слой
"Площи, допустими за
подпомагане", през
следващата седмица
ще могат да се инфор-
мират в детайли (за
всеки парцел) за резул-
татите от тяхното
разглеждане.

На база данните от
окончателния слой
ПДП, след извършване
на задължителните
кръстосани проверки
на подадените през
2019 заявления за
подпомагане, пред-
стои да се извърши
окончателна оториза-
ция по схемите и мер-
ките на площ за мина-

логодишната кампа-
ния.

При необходимост
Разплащателната аге-
нция ще извърши ко-
рекции в направените
до момента плащания
по схемите и мерките
за подпомагане на
площ. Допълнителни
субсидии ще бъдат
изплатени на земедел-
ските стопани, на
които първоначално е
изплатена по-малка
сума, а на стопаните,
при които се устано-
ви, че е изплатена по-
голяма сума ще се
предприемат стъпки
за нейното възста-
новяване.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси, преустр. - 70 000 лв.
5. Двустаен, Ид.център, ет. 5(6), 68 м2, ТЕЦ, тер. - 48 000 евро
6. Двустаен, Пазара, ет. 5(5),ТЕЦ, 2 тер., с обзав. - 95 000 лв.
7. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
8. Тристаен, Ид.център, ет. 4, 98 м2, ТЕЦ, 4 тер., таван 28 м2

   над апартамента - 62 000 евро
9. Мезонет, Ид.център, 107 м2, нов, ТЕЦ, лукс, с обзавеждане - 68 000 евро
10. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер., 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
11. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 73 000 лв.
13. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
14. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
15. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
16. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
17. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
18. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
19. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
20. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
22. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
23. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2 - 83 000 евро
24. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
25. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро
26. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.

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

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

- 31 000 евро
НАЕМ

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

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

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,
    бърз достъп до  София - по договаряне
2. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.
4. Къща, с. Владимир, общ. Радомир, 2 ет., ЗП: 50  м2,
    двор: 320 м2, ток, вода, кладенец, артистична - 16 000 евро
5. УПИ, 700 М2 , НА ГАРА "АЛ. ДИМИТРОВ", НА 10 КМ. СЛЕД РАДОМИР   - 6 000 ЛВ.
6. УПИ, 900 М2 , НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ЗА КЮСТЕНДИЛ - 12 000 ЛВ.
7. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова,
    двор: 200 м2 (облагороден) - 32 000 лв.
8. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда,
    двор: 550 м2 - 16 000 лв.
9. 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

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

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

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

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

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

тел. 0359 894 83 43 71
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка.
Тел.: 0896 820 636

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

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

Търсим продавач-косултант
за нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920
171, Павлов

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

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

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

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

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

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

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

Продавам к-кти обективи за
смартфони (широкоъгълен,
макро и обектив рибешко око,
и телеобектив HD12X Zoom).
Тел. : 088 594 9293

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

Купувам къща в с. Кладница,
Рударци, Драгичево или кв.
Църква, може и за ремонт. Тел.:
0878 852 300

Купувам къща в селата около
Перник, Брезник, Радомир, може
и за ремонт. Тел.: 0878 852 300

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

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към 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. Место-
положението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание от
панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата пос-
редством 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 по-
мещения, за офис в гр. Перник,
кв. Хр. Смирненски и гараж в
района на печатницата. Тел.:
0888 137 885

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

Продава:

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

80 000 лв.

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

0887 884 095
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Върху вкуса на храните и на-
питките влияят не само под-
правките или хранителните до-
бавки, а формата и цветът на
опаковката, размерът на съдо-
вете и даже музиката, под чии-
то звуци се яде и пие.

Преди няколко години фи-
зиолози от университетите в
Брюксел и Оксфорд направили
необичаен експеримент. На
триста доброволци било съоб-
щено, че ще опитват различни

видове бира – светла 4,5 гра-
дуса, 8-градусов „трипъл“ и 6-
градусов английски ейл.

Всеки от участниците трябва-
ло да опита по два пъти пред-
ложената напитка и да оцени
вкуса й. И двата пъти бил пред-
ложен един и същ сорт бира,
за което участниците в експе-
римента не знаели. Когато
дошло време да се поставят
оценки, практически всички
доброволци били убедени, че

са дегустирали различни видо-
ве бира.

Тайната се оказала проста –
всяка чаша с пенлива течност
била предлагана под звуците
на различна музика. В резултат
на това вкусът на бирата се
променял – на доброволците
тя се струвала по-кисела, по-
горчива или дори по-силна, от-
колкото била в действител-
ност.

Този трик „работел“ не само
по отношение на алкохола. Ко-
гато учените предложили бон-
бони с карамел, в зависимост
от музикалния съпровод учас-
тниците споделили, че ядат
бонбони със съвършено раз-
лични вкусове. Ниските тонове
„правели“ бонбоните горчиви,
а високите – по-сладки, въпре-
ки че всъщност били абсолют-
но еднакви.

Авторите на експеримента
обясняват различните вкусови
възприятия с пластичността на
мозъка. Съзнанието ни пос-
тоянно се опитва да се застра-
хова от едни чувства за сметка
на други.

Учените предполагат, че сил-
ните звучи въздействат меха-
нически на барабанната струна
– част от нерва, отговаряща за
предаването на информация
до разположените на езика ре-
цептори.

Пречи ли чаят на съня
повече отколкото кафето?

Може ли чаят да пречи на
съня повече отколкото кафе-
то?

Пречи ли чаят на съня пове-
че отколкото кафето?

Едно кафе на вечеря не ви
пречи да спите после спокой-
но, докато един чай, изпит
към 17 часа, определено се-
риозно смущава заспиването
ви?

В кафето кофеинът е по-
„свободен”, отколкото в чая,
където той е свързан с тани-
ните и формира сложен ком-
плекс, който се разгражда от
храносмилателните ензими
много по-дълго.

Действието на кофеина в ка-
фето е почти мигновено, дока-
то това на теина в чая отнема
часове, тъй като теинът се раз-
гражда по-бавно в организма.

Повечето от нас, когато пъту-
ват се опитват по всякакъв на-
чин да се чувстват комфортно.

Но колкото и да е удобно лег-
лото, човек подсъзнателно ще
се опита да легнете така, че кра-
ката му да не сочат към вратата.
Дори да е на гости и да лежи на
нечие друго легло, той би пред-
почел да премести леглото или
просто да сложи краката си вър-
ху горната страна. Защо?

Основната причина за появата
на това суеверие е погребалния
обред, по време на който почи-
налият се изнася с краката нап-
ред. Затова по време на сън
мнозина се опитват да положат
краката си далеч от вратата.

По-любознателните могат да
зададат още един въпрос - защо
мъртвите се изнасят по този на-
чен?

Разрешаване на мистерията от-
криваме в древните норвежки
митове.

Фактът, че крака, сочещи към
вратата по време на сън са на-
пълно неприемливи, се откриват
в митовете на древна Скандина-

Защо не бива да спим с крака към вратата?
вия. Според идеите на древните
светът се състои от 3 части. Пър-
вата - Мидгард представляваше
света на хората, който е заоби-
колен от Утгард - светът на ужас-
ни чудовища, несигурност и
опасност. И, разбира се, има тре-
та част от света – тази на божес-
твата, която се нарича Асгард.

Д р е в н и т е
вярвали, че
домът им е
Мидгарт, който
е защитен от
околния Утгар-
дт от стени и
врати. Ето за-
що вратата се е
свързвала дос-
тъпа до отвъд-
ното, опасен
свят, в който
душите на мър-
твите намират
убежище.

Самото със-
тояние на сън
се е считало в
древни време-
на за идентич-

но с това на смъртта. Хората, не
разбирайки как се обяснява
състоянието на съня, са го смя-
тали за „ кратка смърт”. Смятало
се е, че по време на сън душата
се отделя от тялото и се премес-
тва в друго пространство. Зато-
ва хората се страхували, че ко-
гато спят с крака към вратата,

душата, излизаща от тялото, ще
отиде направо към другия свят
и връщането оттам би било труд-
но. И традицията тялото на по-
чиналия да се изнася с краката
напред също се свързва с това
вярване, тъй като душата на по-
чиналия няма смисъл да остава
в света на живите.

Съвременната интерпретация
на суеверието

Разбира се, мисълта за прехо-
да на душата към подземния
свят по време на сън днес не е
реалистична. Но, колкото и
странно да изглежда и в днешно
време възникват както нови тъл-
кувания на стари суеверия, така
и напълно нови предразсъдъци
- например, че човек не бива да
се снима в огледало.

Всъщност дискомфорта да
спим с крака към вратата има
психологическо обяснение – ня-
кои хора подсъзнателно се чув-
стват в тази поза по-незащите-
ни. Ето защо някои хора в това
положение спят много неспо-
койно, което може да доведе до
кошмари, умора и слабост.
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Планирани прекъсвания за Област Перник
за периода 09-13.03.2020
Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за

подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва
дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на
електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,
присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната
реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на
електрозахранването за периода 09 – 13 март 2020 г., включително:

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене   Засегнат район /улица, квартал,  УПИ, ПИ/
Област Перник
Община Брезник  
На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Бегуновци:   Къща
На 09.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Горни Романци
На 11.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Гърло
На 13.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Долна Секирна:   МТП Д.Секирна;
На 11.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Станьовци:   Яничова Махала
На 10.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Ярославци
Община Перник  
На 10.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Боснек:   070008  , Iv-

189,Кв. 15  , V-90  , Ален Мак  8,5,9,4,7,10,1,3, Бор  7,2,5,1,3, В.Левски  12,14,27,6,23,8,17,10,
Грамаге  3 А,5,2,6,5а,1,8,10,3.,4,9,3, Духлата
20,15,13,14,12,23,9,29,36,24,18,3,30,10,17,25,11,34,22,33,8,19,21,7,32,5,38,28,26, Жива Вода
11а,23,31,17,14,1,7,28,25,24,9,3,27,5,26,2,30,29,34,22,20,16,36,11, Игличе  1,1а, Извора
6,19,15,3,1,13,17,16,9,21, Клен  8,6,4,3, Кокиче  5, Ливаге  6,1,10,2,8,7,4, Махала Джамбазка  6,
Могиля  5,11,12,7, Момина Сълза  10,5,1,12,4,9,7,3,2,8,14, Н.Й.Вапцаров  5,7,11, Незабравка
13,21,17,15,19, Петрус  4,7,9,3, Ракита  4,4 А,6,2, С.Боснек  , Стефан Караджа  9,8а,1,3,2,8б,4,8,6,5,
Струма  7,15,9,13,62,11,21,23,19, УПИ ²-536, Кв.43  , Х.Димитър  11,11а,9,3,7, Христо Ботев  21а,
Чакова  13,5,8,1,7,2,15,10,6, Явор  7, Ясен  2,1,   10,14,2,12,11

На 13.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Дивотино:   34069  , Втора  5,2,7,1,10,8,2а,6,
Двадесетичетвърта  6, Девета  4, Деветнадесета  2,6, Махала Ливаге  22,5,8,25, Миньор
22,68,25,62,15,23,70,35,17,58,51,31,37,14,27,41,66,19,2,60,64,8,10,3,33,52,18,46,28,9,38,56,35,62,54,86,16,68,5,27.,11,47,32,15,12,1,4,40,29,32
А,20,7,42,33,53,53,32,7,30,Къща,39,26,11,13,6,49,24, Първа
8,28,34,12,20,11,26,.11,26,10б,24,16,13,113,7,18,1,11е,11б,5,22,11,2,14,10а,10, Тридесетипета
13,11,13,6,1,3,17, Тридесетиседма  5, Тридесетичетвърта  25,1,7,27,41,1
В,6,45,20,43,19,39,33,3,37,31,5,24,11,21,13,47,23,9,15,17, Тридесетишеста  5,7, Шеста  3,   3

На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Лесковец, Общ. Перник:   Бившо Ткзс
На 09.03.2020 Г. /12:30 - 13:30 Ч. По Искане На “Есо” Еад; 15:00 - 16:00 Ч. По Искане На “Есо”

Еад/ -  Перник:   603  12, 609  3,12, 616-Та  1, Балканджи Йово
19,28,25б,23а,20,29,14,17,25,23,22,12,18,21,27, Блокове На Р-К Тева  42, Велчова Завера
4,7,2,11,5,9,1, Кв. Тева  43 И 44, Кв. Тева, УПИ Xi, Кв.193  , Крали Марко  16, Крушовска
Република  14, Освобождение  3,13,1,1.,8,11,28,12,5,2,9,11.,6,10,4,14,23, Парижка Комуна  2,
Петко Ефтимов  7,9,11,31,23,21,29,3,17,15а,27,19,25,15,5,1,13, Радомирска Република  12,
Разпределителна  152,146,153,147,154,156,148,150, Република
20,4,44,28,12,15,18,36,48,14,40,30,13,34,38,42,16,7,10,7г,1.,8,20.,11,22,3,46,24,24.,17,32,1,3.,25,9,26,
Сини Вир  6а,4,5а,5,Газостанция,144,151,157,156,УПИ V³-2610 Кв 601,155,1, Тева
79,107,27,80,Пред Бл.77,60,61,На Колелото,62,До Бл.40,Магазин  82,194,30,101,31,16,18,102 С/
У Пощата На Спирката,17,89,85,92,90,87,88,93,86,91,52,59,55,54,56,49,М/У Бл.46 И
42,48,50,53,47,45,46,51,19,13,22,24,27,189.,До Бл.1,До Училището,23,11,С/У
Фламинго,Магазин,40 40,До Бл.22,Пазара,25,Магазин И Фото,105,26,110,29,12,10,103 С/У Блок
10,Училище,28,1,6,До Бл.8,Зад Бл.2,5,4,7,9,8,2,3,37,36,Кафе,19,1,35,42,Пред Бл.18,40
40,43,41,40,44,59,83,82,57,С/У Рест.Фламинго,84,80,58,108,81, Урса  6,14., Чипровско Въстание
2,1,3а,   До Винпром

На 10.03.2020 Г. /08:00 - 09:00 Ч. По Искане На “Есо” Еад/   На 13.03.2020 Г. /15:00 - 16:00 Ч. По
Искане На “Есо” Еад/ -  Перник:   V-502.1010  Кв.1, Братя Миладинови
36,41,23,2,33,15,25,12,20,14,39,6,29,16,24,22,17,7,40,18,16а,19,11,3,1,45,28,34,38,32,5,9,46,8,4,47,27,13,10,37,35,39.,26,44,48,
Брегалница  10,12,6,6,13,6,Строителен Обект, Булаир  8,1,10,12,9,7,3,4,6, Владислав Граматик
25,1,5,1а,15,9,13-15,7,3,17,11,21,16,18,83.,85,81,89,75,83, Войниковец  , Габрово
10,6а,14,6,1а,1б,2,1,5,3а,2а,12,8,7,4,3, Ген Владимир Вазов  3,1,5, Гергина  5,4,3, Гоце Делчев
23,17,7,10,15,26,13,12,25,24,18,4,11,1,14,23,8,3,31,9,16,21а,20,27,19,21,22,2, Гр. Перник, Кв. 4
УПИII  , Граово
19,25,25.,13,2,24,8,17,14,27,30.,6,22,30,21,8а,25.,16,1,10,12,29,26,31,15,20.,5,3,24.,9,7,14.,4, Григор
Парличев  2, Даме Груев
11,23,33,35,2,28,13,1,7,30,25,12,34,21,15,3,17,6а,14,9,18,6,5,19,31,22,2а,27,20,4,37,32,24,26,36,10,38,39,
Димитър Талев  1,5,4,3,7, Добри Чинтулов  29,19,23,22,35,18,14,30,28,16,30,37,20,27,17,25,33,
Драгановец  4,215,216,Зад Стрелбището,245,247,244,248,211,206,205,204,208,213,207,31,199,218,
Драгановец Залес.Пояс  248, Екзарх Йосиф
33,37,30,25,38,54,36,48,50,39,23,46,32,41,29,34,42,27,35,31,40,21,44,3,22,1,6,17,8,15,28,26,18,14,16,7,11,20,9,10,24,4,12,19,5,
Златни Мостове  6,20,9,5,12,6а,11,10,14,13,1,16,7,3,2,18,9.,8, Знеполе
16,27,17,25,3,75,8,27,2,7,23,14а,4,11,9,19,1,5,13, Иван Рилски  4, Илинден
29а,2,18,17,23,9,14,15,31,5,7,13,1,21,4,13,6,27,12,10,20,29,11,16,2а, Илия Бешков  7,1,12,3,9,5,20,
Инженерна  4, Инжинерен  3,4,3, Искър  , Калиманци  3,6,5,8,1.,9,4,1,10,2,7, Кино Салон  А,
Китка  6,1,5,7,9,8,3,16,14,2,12,4,10, Константин Величков  1,2, Косово Поле  9.,1,2, Кракра
3,2,15.,4.,8.,4,15,8.,15,4,3.,8,4.,Лавка,15,Павилион,2, Кракра Пернишки  17,До Гум,17.,3.,17,15,3.
До Чочи,3,8.,До Гум, Кресна  2,4,4.,8.,2,4,6.,6.,6,2,2.,2а,До Гум, Крушовска Република
5б,6,10а,8,3,10,11,2,9,4,7, Кръстю Асенов  4,2,5,6,3,2.,1, Ловеч  2,8,7,12,3,4,5,1,6,10, Мах.Зарина
/И.Р./  218, Михаил Георгиев  1,4, Михаил Герджиков
3,23,20,19,21,17,16,9,5,15,1,22,14,6а,2,10,12,11,21а,6,7, Никола Карев
3,9,10,3а,12,1,4,14,8,6,7,1.,5, Омуртаг  2, Пере Тошев  1,4,4., Петко Каравелов  Спорт Тото,
Погреби  11,3,4,13, Поп Пейо  1,6,9,7,3,2,8а,4,8, Презвитер Козма

17,13а,25а,28,19,24,25,34,23,27,32,17а,20,15,26,21,38,21,30,22,36,17а,8,7,9,10,13,11,12,20,16,18,14,
Райна Княгиня  10,24,2,18,22,4,16,12,8,16а,14,28,20,64,1,9,3,11,5,7, Розова Долина
3,1,3.,2,2.,1,1.,7, Руй  1,6,2,3,8,5а,4,5,3а, Русалка  3,6,5,1,10,4,8,1а, Самоков
27,20,22,26,14,5,13,8,11,10,18,6.,23,21,13а,28,3,15,6,9,25,3а,16,4а,24,7,25а,19,12, Сандански
28,18,14,17,15,19,22,12,24а,21,16,24,20,8,34,26,32,4,6а,6,7,9,5а,5,1,2, Св.Иван Рилски
2,19.,1,17,17, Св.Св.Кирил И Методий  5,10,2.,2,4,9,1,7, Стримон  Кв.Варош, Струма
53,45,39,47,21,37,27,23,До Бенз.Титан,47.,43,31,51,13,35,3,41,19,29,25,33,54.,54,До Кино
Кракра,33. До Кино Кракра, Тодор Влайков  2,8,12,6,4,5,3,10,1,11,15,7, Трявна
5,10а,6а,3,13,8,15,1,7а,17,12а,12,11а,2,8а,11,7,9,10,5а,6, Физкултурна  2,10,2,2,70,1,2., Хайдут
Велко  22,20,18,16,1а,6,5,2а,12,2,1,14,7,15,9,3,11,13,4,10,6а,3а,8,14а, Христо Ботев
23,3,16,25,12,14,9а,2,7а,18,19,9,15а,6,17,13,10,11,4,7,15,21,15а,1, Цанко Церковски
15,21,8,2,3б,14,31,16,6,18,25,27,28,4,3б,1,3,29,29.,13,17,10.,5,12,9,20,22,19,10,3а,23,11, Централна
Градска Част  , Черноризец Храбър  32, Чичо Стоян  3,13.,15,13,9,1,5,17,11,4,7, Яне Сандански
32,7

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 12:00 Ч./ -  Перник:   Владислав Граматик  16,18, Войниковец  , Габрово
10,6а,14,6,1а,1б,2,1,5,3а,2а,12,8,7,4,3, Граово
19,25,25.,13,2,24,8,17,14,27,30.,6,22,30,21,8а,25.,16,1,10,12,29,26,31,15,20.,5,3,24.,9,7,14.,4, Григор
Парличев  2, Димитър Талев  1,5,4,3,7, Драгановец  215,216,Зад Стрелбището,245,247,244,248,
Драгановец Залес.Пояс  248, Илия Бешков  7,1,12,3,9,5,20, Ловеч  2,8,7,12,3,4,5,1,6,10, Омуртаг
2, Поп Пейо  1,6,9,7,3,2,8а,4,8, Райна Княгиня  64,1,9,3,11,5,7, Самоков
27,20,22,26,14,5,13,8,11,10,18,6.,23,21,13а,28,3,15,6,9,25,3а,16,4а,24,7,25а,19,12, Тодор Влайков
2,8,12,6,4,5,3,10,1,11,15,7, Трявна  5,10а,6а,3,13,8,15,1,7а,17,12а,12,11а,2,8а,11,7,9,10,5а,6, Цанко
Церковски  15,21,8,2,3б,14,31,16,6,18,25,27,28,4,3б,1,3,29,29.,13,17,10.,5,12,9,20,22,19,10,3а,23,11

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 10.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 -
16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 13.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Перник:   Железни
Заводи  90б,15а,36,27,58,43,87,45,61,73,8,76,67,29,50,59,37,79,33,52,55,44,Кафе-
Аперитив,82,42,.61,65,66,9,74,70,81,46,75,62,78,34,40,68,28,84,30,9а,89,14,43,35,31,53,31а,86,80,77,71,
Караманица  87

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 10.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 11.03.2020 Г. /09:00 -
16:00 Ч./   На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./   На 13.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Рударци:   1452
, XvIIi-1965,1967 Кв.127  , Арда  1, Бели Брег  4, Бистрица  1, Божур  2,7,5,3, Божур
19,11,14,15,13,14а,12, Бор  4 Къща,1,2, Вардар  18,19,4,13,27,3,9,10,7,12,16,25, Ген.Столетов
6,15,3,8,2,4,2а,209а, Гоце Делчев  3, Гурко  11,12,2,Тп Минерал Ст.29
Кл.Г,16,17,22,10,9,13,15,4,6,14,18,7,20,19,8, Добрич
6,5,63,28,2,36,13,28а,22,14,38,7,26,21,15,34,18,12,40,32,59,24,20,17,25,16,19,44,8,9,10,1,4,42,23,
Добрич  2, Драва  1 А, Дренов Дол  13,11,3 Къща, Дунав, Ехо, Загарица  7, Захари Зограф  23,6,
Иван Вазов  19,8,7,15,10,3,5,1,17,6,4,2,9, Йовчова  37, Кало, Кирил Пчелински  22, Кракра  ,
Кракра  35,12,31,25,26,17,19,36,30,2,34,7,11,1,3,38а,18,27,32,28,9,8,40,29,16, Кривуля  12,15,2,Тп
Ехо Ст.22 Кл.Б,53,45,55,47,29б,31,М.Кривульо,44,11,41,13,10, Лом
6,32,7,8,23,30,10,28,16,26,48,19 Къща,14,44,17,1,2,15,20,13,9,2.,12,4,50, Лопянска Гора  2,3, Мария
Луиза  4,15,13,11,6,7, Места  5,10, Москва  , Несебър  3,9,19,22,25,11а,2,6,1 Къща, Никола
Вапцаров  27, Никола Вапцаров  7, Опълченска  8, Опълченска
32,20,12,22,5,38,2,34,7,25,11,17,13а,1,3,15,46, Отец Паисий
19,6,12,3,23,4,15,5,21,.8,14,11,25,10,1,17,13, Перник  6,7,8,4,1,5, Поморие  7, Презвитер Козма
51,17,3,22,25б,53,55,20,25,16,23,11, Презвитер Козма  4,2,14,9,13,6,10,15,1,5,8, Пчелинска  1,3,6,8,
Рено  , Рудничар  2, Св. Иван Рилски  1,2,11,3, Силистра  15,7,10,1,9а,16,17,13,11,18,14,12,5,4,
Скобелев  4,9, София  25,2,3,5,6,14,11,23,1,27, Стримон  16,8,6,9,10, Струма
1,26,51,№27,7,3,30,22,13,12,20,4,10,29,32,6,42,2,38,27,19,9,18,21,39,16,37,24,5,10а,17,15,34,5а,11а,33,
Темелко Ненков  3, Тинтява  1,3,2,4, Ул.Вардар/Ул.Силистра  , УПИ ²-1427 Кв.80б  , Христо
Ботев  16,12 А,18а,20,3,13,11,14,26,8,12,9,5, Цветaна Живкова  10,3,8, Черни Връх  93,76б,97 А,
Черни Връх  133,111,123,143а,80,135,113,109.,119,61,105,131
А,149,131а,125а,147,145,163,155,88,109,127,107,139,103,99а,143,157,111.,167,137,129,90,157.,184,125,141,161,82,159,151,121,162,101,
Янтра  35,28,14,16,18,10

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Васил Левски  4,3,3,1,2,
Георги Бенковски  2,4,3,6, Георги Раковски  1,5, Горска Поляна  8,1,2,4,9,6,7,3,5, Капитан
Петко Войвода  11 ,21 ,20 ,2 ,13 ,22 . ,23 ,27 ,33 ,18 ,  Крайречна  3 ,  Лъката
15,27,7 ,37 ,11 ,45 ,9 ,114,21,17 ,25  А,33,35 ,13 ,23 ,25 ,29 ,5 ,  Люлин  8 ,10 ,5 ,3 ,4 ,  Незабравка
9,3,7,10,11, Панайот Волов  1,3,4,6, Панайот Хитов  3,5, Райна Княгина  4, Стефан Караджа
5,7,3.,6,2, Тодор Каблешков  4, УПИ II-456 Кв.39  ,  Хаджи Димитър  3,8,6,2,1,4, Христо
Б о т е в
106,111,108,88,86,122,83,89,78,94,103,92,74,95,82,105,109,78.,99,76.,84,76,102,85,118,80,100,98,96,81,112,79,110,113,97,204,104,90,93,116,9,
Шийница  46,38,132,28,26,20,34,42. ,43,39,37,2,42,31,23,33,25,36,35,    Автосервиз

На 09.03.2020 Г. /09:00 - 16:00 Ч./ -  Студено Буче:   Стефан Караджа  2
Община Радомир  
На 09.03.2020 Г. /09:00 - 15:00 Ч./   На 10.03.2020 Г. /09:00 - 15:00 Ч./ -  Радомир:   Арката

28,32,29,30,27,34,26,33,31,25, Бачо Киро  16,14,12,11,19,27,13,17,15,9,21,23, Захари Кръстев
6,12,14,4,8,10,1, Кракра  14,28,22,20,5,8,7,26,18,17,12,16,6,24,10,   6

Община Трън  
На 11.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Долна Мелна:   НУПИ 12
На 12.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./   На 13.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Долна Мелна
На 09.03.2020 Г. /09:15 - 16:30 Ч./   На 10.03.2020 Г. /09:00 - 16:30 Ч./ -  Пенкьовци
Подробна информация за засегнатите райони можете да намерите на сайта на ЧЕЗ

Разпределение в секция „Графици“, на адрес http://www.cez-rp.bg/bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-
remontI/. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и
планирани прекъсвания“ на www.cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за
всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването и за очакваното време
за възстановяване. Освен посочените по-горе срокове, с цел обезопасяване на съоръженията
за работа, осигуряване на алтернативно захранване и последващо включване на съоръженията,
върxу които са извършвани планирани дейности, се налагат кратковременни оперативни
превключвания на електрозахранването, чиято продължителност е под 5 минути.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените
неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.

ОБЯВЛЕНИЕ
Собственика на поземлен имот с

идентификатор 55871.511.5037 по
Кадастралната карта и кадастралните регистри
на гр.Перник, кв.Църква, попадащ в кв.142,
УПИ II-"За спортен комплекс" и III-"За
озеленена защитна зона" и на основание
чл.62а, ал.1 и 3, във връзка с чл.127, ал.1 от
ЗУТ, СЪОБЩАВА на заинтересованите лица,
че ще се проведе обществено обсъждане на
проект за изменение на подробен устройствен
план, план за регулация и план за застрояване.

Общественото обсъждане на проекта ще се
проведе на 06.04.2020 год. от 15:00 часа в
сградата на общинската администрация
гр.Перник, пл.''Свети Иван Рилски" № 1А, ет.12,
стая 1

От възложителя на проекта на ПУП - ПРЗ

Oтново спипаха нелегални складове за храни
Още три нерегламентирани склада за хранителни про-

дукти са били затворени от Българската агенция по бе-
зопасност на храните /БАБХ/. Те са собственост на фир-
мата, чиито обекти бяха запечатани по-рано тази годи-
на.

Повторното нарушение е установено при съвместна
проверка на инспектори от ОДБХ - Плевен и служители
от Икономическа полиция.

Складовете се намират на територията на неработе-
що предприятие.

Помещенията са отдадени под наем, като наемате-
лят ги е използвал за съхранение на хранителни про-
дукти, без регистрация по Закона за храните.

30 460 кг месни продукти, 4516 кг млечни такива и 1432 кг храни от неживотински произход ще бъдат унищожени.
В търговска мрежа няма установени стоки от затворените складове. На собственика им ще бъде съставен акт по

Закона за храните. По случая работи и прокуратурата.
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Препоръчително е да се заредите с търпение и
да усилите волята си, в противен случай вашето
самочувствие, ще е на нула. А това засяга всичко,
което правите. За нови проекти не е най-добрият
ден, но е време да завършите старите дела. В
личния живот, трябва да си поставите приорите-

ти. И по-малко слушайте, какво говорят вашите близки.

Ще е добре, да изоставите лошите си навици,
да се почувствате по-уверени, и морално, и физи-
чески. Възможно е не само кавга, а истински скан-
дал в семейството. Ако си затворите устата,
тогава всичко ще се размине, без последствия.
Между другото, не се захващайте с няколко зада-

чи наведнъж. Вечерта, посветете на любимия човек.

Не се препоръчва да разпръсквате енергията си,
за несъществени задачи. Освен това, днес ще е
необходимо да решите битови, технически и фи-
нансови проблеми. Отлично ще се проведат, прав-
ни консултации, инвестиции в бизнеса и подписва-
не на документи за недвижими имоти. Може да

промените не само прическата, но и цвета на косата си.

Днес, ще трябва да се съгласявате с всичко,
което шефовете ви кажат. Основното е, да не
спорите, а само да кимвате с глава. Подобно пове-
дение, ще бъде ефективно и безобидно. За да пред-
пазите нервната си система от стрес, трябва
добре да се наспите и да се храните с нискокало-

рични храни.

Очаква ви прекрасен ден, но от възпитателни-
те процеси няма да може да избягате. Вярно е, че
вие няма да се занимавате с тях, а колегите, кои-
то ще ви критикуват. Не се обиждайте, а изслуш-
вайте всяка дума с подчинен израз. От финансо-
вите загуби, ще трябва да избягате, а не да се

оттеглите. Бъдете колкото е възможно, по-икономични.

Трябва да мислите и грижите повече за близки-
те си, вместо да преследвате големите пари. В
противен случай, ще загубите цялата си духов-
ност. Домашните задачи трябва да бъдат на пре-
ден план, както и грижата за здравето. Възможно
е да имате проблеми, със ставите. Вечерта по-

добре прекарайте със семейството, а не с приятелите.

Днес може съзнателно да се уедините, за да не
си навличате много проблеми. Общуването и за-
познанствата, днес не са за вас, те само ще вло-
шават ситуацията и настроението ви. От спо-
мени за минала любов, ще ви разсее близък прия-
тел. Той ще ви покани на разходка из града или на

кино. Не се отказвайте от нищо.

Днес, ще бъдете олицетворение на учтивост-
та, при това искренна, а не престорена. Към вас,
ще се обръщат за помощ, дори онези, които преди
не са се осмелявали да го направят. По време на
спортни или активни игри, трябва да бъдете по-
внимателни. Има шанс за наранявания или трав-

ми. По-добре, прекарайте деня у дома.

Трябва да сте изключително внимателни при
избора на съюзници. Това се отнася и за прияте-
лите, вярвайте само на проверените. Внимател-
но обмисляйте предстоящите инвестиции, за да
не останете без нищо. В любовта може да се поя-
ви съперник. Колкото и странно да изглежда, то-

ва само ще ви провокира. Само не действайте твърде наивно.

Днес, ще сте заобиколени от хора с най-добри
намерения. Това може да са очарователни непозна-
ти, нови колеги и дори съседи. Всички, ще се рад-
ват да подкрепят и споделят най-съкровените си
мисли. Необходимата информация за творческа-
та ви работа, ще откриете на сайтове в мрежа-

та. Само не оставайте в интернет до сутринта.

Днес са възможни, много неочаквани събития и
приятни мигове. Не е изключено пристигането на
гости от далеч, скъп подарък и покана за среща.
Новини, касаещи любимия човек, също ще ви доне-
сат ярки емоции. Само финансовата сфера, уви,
ще остане непроменена. Е, време е да потърсите

нова работа или да започнете свой бизнес.

Ще е добре, да закалите тялото си, като прие-
мате повече витаминни. Яжте повече зеленчуци
и плодове, така че да не се разболеете преди ва-
канцията си. Много ценна информация, ще научи-
те от човек, с когото много години не сте се
виждали. Това ще ви тласне към нови постижения

и ще ви зареди с оптимизъм. Особено в работната сфера.
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Радомирца надделяха минмално, но достатъчно над "Нефтохимик"

В хладния и дъждо-
вен матренски след
обед едва около 200
зрители дойдоха на
стадиона в Радомир,
за да наблюдават
двубоя между
"Струмска слава" и
"Нефтохимик". През
есента в Созопол
символичните дома-

кини от Бургас над-
деляха с 3:0 и сега
футболистите на
Влади Димитров жа-
дуваха за реванш.
Срещата започна по-
вече от успешно за
тях след като още в
3-та минута след
пряк свободен удар
от около двайсети-

ВТОРА ЛИГА
22-РИ КРЪГ

Резултати:
Септември (София) - Черноморец (Бал-

чик)                   4:0
  [1:0 Спас Георгиев 15'-д, 3:0 Преслав

Йорданов 36',81'-д; 4:0 Иван Тилев 85']
Струмска слава 1927 (Рад) - Нефтохимик

1962 (Бургас)      2:1
  [1:0 Димитър К.Петков 3', 2:0 Андриан

Чаволи 9', 2:1 Иван Колев 20']
Спартак (Плевен) - Локомотив София

1929 (София)           0:2
  [0:1 Денислав Станчев 33', 0:2 Илиян

Стефанов 90'+1']
  [чк: Преслав Антонов (С) 65', Кристиян

Григоров (С) 88']
7 март 2020 г., събота, 17:00 ч / XXII кръг:
Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч)

0:0
8 март 2020 г., неделя, 14:00 ч / XXII кръг:
Поморие (Поморие) - ФК ЦСКА 1948 (Со-

фия)                  0:3 сл.
в Балчик, Градски стадион:
Спартак 1918 (Варна) - Ботев (Гълъбово)
9 март 2020 г., понеделник, 16:00 ч / XXII

кръг:
Монтана 1921 (Монтана) - Лудогорец

1945 II (Разград)
9 март 2020 г., понеделник, 17:30 ч / XXII

кръг:
Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър

1918 (Пазарджик)
Класиране:
1. ФК ЦСКА 1948 59:18   55
2. Септември 47:19   52
 3. Монтана 38:17   39
 4. Локомотив(Сф) 34:18   39
 5. Нефтохимик 35:29   33
 6. Хебър 34:24   33
 7. Литекс 29:15   32
 8. Кариана 30:24   32
 9. Локомотив (ГО) 26:29   26
10. Пирин 24:29   25
11. Ботев 22:31   24
12. Лудогорец  II 20:23   24
13. Струмска слава 21:34   22
14. Черноморец 15:27   22
15. Спартак(Вн) 5:41    9
16. Спартак (Пл) 10:41    7
17. Поморие Изваден
--. Верея Изваден

Борисов нареди:
Затваряйте стадионите!

Футболните срещи в България ще се
играят пред празни трибуни за неопре-
делен срок от време.Това беше предло-
жено от Ген. - майор проф. д-р Венцис-
лав Мутафчийски и разпоредено от пре-
миера Бойко Борисов по време на
днешния министерски съвет.

Взетото решение е след четирите по-
ложителни проби от коронавирус у нас
и мерките, които трябва да бъдат взети,
за да не бъде разпространен вирусът.

 "Затваряйте всичко", заяви Бойко
Борисов по време на заседанието на
МС. "Ако така върви светът, съм убеден,
че ще отложат и Олимпиадата", каза
още Борисов.В последствие беше нау-
чено, че поне следващите два кръга от
efbеt Лига ще са без публика. Тoва оз-
нача, че и дербито между Левски и Лу-
догорец ще се проведе пред празни
трибуни. "Сините" ще приемат разград-
чани на 14 март на стадион "Виваком
Арена - Георги Аспарухов".

Перничанка стана първа на "Млад олимпиец"
Перничанка стана шампионка на финала на турни-

ра "Млад олимпиец" до 12 години. Третият финален
етап във Варна събра най-добрите 16 въ възратова
група до 16 години.

В нея Нина Николова от СКТМ "Металик" с тре-
ньори Емил и Емилия Михайлова спечели петнадесет
победи без да загуби нито една сруща. Един от най-
интересните и мачове беше срещу Деа Милтенова
от СКТМ "Дупница".

При резултат 2:2 Нина е губела с 4:10 преди да нап-
рави обрата и да спечели мача с 3:2 гейма. Сега на пер-
нишкото момиче му предстоят подготовка за уча-
стие в най-добрите 16 на същия турнир, но във въз-
растова група до 15 години и за финалите на държав-
ното първенство в нейната възрастова група.

на метра Димитър
Петков откри резул-
тата. След още
шест минути играе-
щият трети мач за
новия си отбор се-
верномакедонец Ад-
риан Чаволи вкара
чудесен гол с удар
от около 17-18 мет-
ра. Въпреки крайно

Резултат: Струмска слава - Нефтохимик
2:1

Голмайстори: 1:0 3-та Д.Петков, 2:0 9-та
Адриан Чаволи, 2:1 20-та Иван Колев

Състави: Стр.слава: Др.Петков, Буров,
Д.Петков, Костов, Петров, Тунгаров, Танев,
Стоянов, Матадос (46 Кал.Евгениевв),
Чаволи (81 Борисов), Кирев (61 Калдерон)

Нефтохимик: Здравков, Ташолов, Али,
Молдованов, Манев, Цачев, Колев Тенев,
Апостолов(74 Костов), Филипов, Цонков (58
Ж.Петков)

Жълти картони: Д.Петков (Стр.слава),
Цачев, Колев (Нефтохимик)

Главен съдия: Благой Манов, асистенти:
Петър Рангелов, Кирил Чакъров, четвърти
съдия:Димитър Димитров

Стадион "Христо Радованов" 200 зрители

негативния развой
за тях, гостите от
Бургас не се преда-
доха. В 20-та минута
Драгомир Петков с
мъка изби хубав уда-
р на Иван Цачев.В
следващата минута
обаче вратарят на
"Струмска слава" ка-
питулира след удар
отблизо на Иван Ко-
лев, който засече
центриране отляво
на свой съотборник

от ъглов удар. До
края на мача заваля
и спира дъжд, време-
то се променя на
няколко пъти, но не
и съотношението
на терена , което
позволи на домаки-
ните да запишат но-
ви три точки в ак-
тива си, а това  ги
прави сигурни уча-
стници и догодина
във втория футбо-
лен ешелон.

Надделяхме убедително над Коста Рика
България се наложи

с 4-1 победи при гос-
туването си на Кос-
та Рика в среща за ос-
таване в група II на
купа "Дейвис".Дими-
тър Кузманов осигу-
ри победата нашите
с успех в четвъртата
среща. Мико се нало-
жи с 6:4, 6:3 над Хесе
Армандо Флорес за 74
минути игра.Кузма-
нов спечели първата
част с пробив в гейм
номер 10 с 6:4. Във
втория сет Мико на-
вакса пасив от 0-2 за

да триумфира с 6:3.
Така Кузманов вече е
състезателят с най-
много победи на син-
гъл за България на Ку-
па "Дейвис" - 19. В пос-
ледната среща Але-
ксандър Донски се на-
ложи с 6:2, 6:4 над Род-
риго Пиедра.В първа-
та среща за ден номер
2 Александър Лазаров
и Адриан Андреев от-
стъпиха драматично
по двойки с 6:7(11),
6:4, 6:7(10) от Хесе Ар-
мандо Флорес и Пабло
Нунес.Нашите момче-

та поведоха с 3:0 в
първата част, но до-
пуснаха изравняване
за 3:3.

До края на сета но-
ви пробиви нямаше и
така се стигна до
тайбрек. В него бълга-
рите изпуснаха чети-
ри сетбола и отстъ-
пиха с 9:11 точки. Ла-
заров и Андреев пове-
доха с пробив в нача-
лото на втория сет и
този път го задържа-
ха за 6:4. В третата
решителна част про-
биви нямаше и се

стигна до нов тай-
брек. В него българи-
те загубиха с 10:12
точки.В първите два
сингъла Димитър Куз-
манов се наложи над
Хулиан Саборио с 6:4
6:2, а Александър Лаза-
ров победи Хесе Ар-
мандо Флорес със 7:5,
4:6, 6:3.България се
представи в състав
Димитър Кузманов,
Александър Лазаров,
Адриан Андреев и Але-
ксандър Донски с ка-
питан Тодор Енев.На
нашите тенисисти

им предстои нова
битка - през септем-
ври, непосредствено
преди Sofia Open, като
потенциалният съ-
перник все още не е
ясен. Според новия
регламент в група II
са 24 отбора от це-
лия свят, които са
разделени на двойки,
играещи помежду си.
12-те победители от
тези дуели играят по-
късно през сезона пле-
йоф срещу 12-те загу-
били от мачовете от
група I.
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От 1-ви юни влиза в сила железопътна карта "възрастен"

НЕ ЕДИН, НЕ ДВА - ЦЕЛИ
ЧЕТИРИ СЛУЧАЯ НА КОРО-
НАВИРУС В БЪЛГАРИЯ - един
абсолютно нежелан подарък не

само за жените навръх Осми март, помрачи
вчерашния ден. Трябваше да сме готови за
подобна неприятна ситуация - в Европа сме,
очакваше се бедата не само до почука на
вратата ни, а просто да влезе, макар и некане-
на. Сега проблемът е да не изпадаме в пани-
ка и да спазваме всички указания на експер-
тите, за да не се разраства заразата. И да се
държим разумно, вместо да се хвалим с пъ-
тувания в най-опасните точки на стария конти-
нент. Защото макар и благословена от Бога,
страната ни не е изолирана от останалия свят
и зависи от нас самите, за да не се разраства
заразата у дома.

ВЧЕРА НАЙ-ОБОРОТНАТА СТОКА БЯ-
ХА ЦВЕТЯТА. Обяснимо е, всеки искаше да
зарадва майка, съпруга, сестра, дъщеря с
ароматна китка. Търговци - законни и не съв-
сем, заляха тротоари и пазари, магазини и хи-
пермаркети с ароматната си стока. Обясними,
за съжаление, бяха и цените, на които ни
предлагаха стрък цвете... Не просто надути, а
космически в повечето случаи. Не жалехме
парите, но остана горчивият привкус. Защото
логиката на българския пазар е точно обрат-
на на тази в държавите, които наричаме нор-
мални. Там по празници цените падат, а у нас
скачат до небесета. Защо бе, хора? Колкото и
да вдигате стойността на стрък цвете, няма
да забогатеете. Пък и не е ли време да бъде
бъде разбрана и прилагана на практика прос-
тата истина, че не високата цена, а оборотът
гарантира успеха. Защото за собствена ра-
дост можех да купя не един ароматен стрък
зюмбюл, а три, ако за пролетното цвете не ис-
каха майка си и баща си...

ЯЗОВИРЪТ ЗАПОЧНА ДА СЕ ПЪЛНИ
И ВЕДНАГА СЕ ЧУХА АПЕЛИ ЗА СМЕК-
ЧАВАНЕ НА РЕЖИМА. Дори за отмяната
му . Намесиха удобно и появата на корона ви-
руса. Да, хигиената е важна. Даже повече от
важна. Ама да припомним ли, че горе - долу
сегашното ниво отговаря на онова, при което
бе поставено началото на режима? Че няма
да вали непрекъснато половин година. Че ид-
ват горещите месеци на лятото. Нека се дър-
жим разумно - нека оставим единственият ни
водоем да се понапълни още малко. Нека ек-
спертите се произнесат може ли и кога да бъ-
де променен режимът. Щото ние лесно ще из-
точим "Студена", ама нека не забравям, че
после идва страшното. Има време за отмяна
и то ще дойде. Но не е днес. Една непремере-
на стъпка, повлияна и от страха от заразата,
която впрочем дойде от градове без режим,
може да доведе още по-голяма беда на пра-
га ни. А сапун и вода да измием ръцете си ви-
наги ще се намерят.

Тийнейджър "напушен"
зад волана

Любомира ПЕЛОВА
18-годишен радомирец се изправя пред

съда.
На 29 февруари, в гр. Радомир е проверен

лек автомобил  "Опел Корса", управляван от
18-годишен местен жител. При изпробването
му с техническо средство е отчетен положи-
телен резултат за употреба на канабис. Вода-
чът отказал кръвна проба за химичен анализ.

След проведено разследване е привлечен
като обвиняем по чл. 343 "б", ал. 3 от Наказа-
телния кодекс. При доказване на вината му
го грози лишаване от свобода от 1 до 3 годи-
ни и глоба от 500 до 1 500 лева. Работата по
случая продължава съвместно с прокурату-
рата.

Разследват палежа на
строителна техника

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи изясняват факти и об-

стоятелства около пожар, възникнал в някол-
ко моторни превозни средства.

В четвъртък през нощта, на тел. 112 е пода-
ден сигнал за горящи автомобили на улица
"Юрий Гагарин" в пернишкия квартал "Из-
ток". Три екипа на РС "Пожарна безопасност и
защита на населението" и полицейски авто-
патрули се отправили към местопроизшес-
твието. Пламъците били локализирани. Горели
са два товарни автомобила, два багера и фад-
рома. Причините за пожара не са установени.
Извършен е оглед от служители на Второ ра-
йонно управление. Работата по изясняване на
всички обстоятелства около случая продъл-
жава в рамките на започнато досъдебно
производство под ръководството  на прокура-
турата.

Перничанин крал кабели и
метални изделия от фирма

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще бъде съден за кражба. Сиг-

нал за извършеното деяние е подаден мина-
лата седмица от служители на частна охрани-
телна фирма. Гардовете алармирали, че са от-
краднати кабели и метални предмети от райо-
на на фирма в центъра на областния град.

Полицаи от Първо РУ предприели действия
за установяване на извършителите. Много
бързо белезниците щракнали около ръцете на
25-годишен перничанин, познат на органите
на реда. Задържан е за 24 ч. с полицейска
мярка. Започнато е досъдебно производство
и работата продължава под наблюдението на
Районна прокуратура - Перник.

Рецидивист отново
пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Р е ц и д и в и с т

ще бъде съден
за кражба.

П р е с т ъ п л е -
нието е извър-
шено на 3 фев-
руари тази го-
дина, когато 62-
годишен перни-
чанин открад-
нал от голям ма-
газин в областния град електрически вин-
товерт. След образувано досъдебно произ-
водство и проведено разследване, крими-
нално проявеният е осъждан неколкократ-
но за подобни престъпления е привлечен
като обвиняем по чл. 196, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс. Това е станало в затвора,
където той по настоящем изтърпява нака-
зание "лишаване от свобода".

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Перник.

Любомира ПЕЛОВА
От 1 юни 2020 г.

държавните желез-
ници спират да изда-
ват билети за въз-
растни хора срещу
пенсионно решение,
каквато е досегашна-
та практика. Вместо
това националният
жп превозвач ще про-
дава билетите с на-
маление само срещу
железопътна карта
"Възрастен".

От 1 март до 1
юни т.г. започва гра-
тисен период, през
който ще се издават
билети с 50% намале-
ние срещу пенсионно

решение.
Железопътна кар-

та "Възрастен" се из-
дава на граждани -
жени над 61 години и
4 месеца и мъже над
64 години и 2 месеца
от 2019 год., увели-
чавани ежегодно съг-
ласно Кодекса за со-
циално осигуряване
за придобиване пра-
во на пенсия за оси-
гурителен стаж и
възраст, до достига-
не на 65-годишна въз-
раст и за жените, и
за мъжете. Издава се
срещу лична карта
(паспорт), разпореж-
дане за получавана

пенсия и актуална
снимка. Картата е по-
жизнена и дава право
на закупуване на би-
лети и абонаментни
карти с 50% намале-
ние за 2-ри клас на
бързите и пътничес-
ки влакове. Цената
на картата е 1.00
лев.

Решението си от
БДЖ обосновават с
прословутия Регла-
мент на Европейския
парламент и Съвета
на Европа относно за-
щитата на физичес-
ките лица във връзка
с обработването на
личните данни.

По сигнал на горещия телефон на
общината загасиха голям пожар
Любомира ПЕЛОВА

Перничани продъл-
жават ежедневно да
подават десетки сиг-
нали до горещия теле-
фон на община Пер-
ник. Припомняме, че в
първите дни на ман-
дата бе открит дено-
нощен горещ телефон
за сигнали, жалби и
предложения - 0889
233 383. Ефективнос-
тта от вего е без-
спорна.

Поредното доказа-
телство е от минала-
та седмица, когато по
сигнал на граждани,
предаден на пернишка-
та РС "Пожарна безо-
пасност и защита на
населението", огне-
борците се справиха с
бързо разрастващ се
пожар в района на
квартал "Железни за-
води".  Тогава бур-
ният вятър буквално
за минути разнесе

огъня върху големи
площи сухи треви и
храсти и благодаре-
ние на експресната на-
меса на пожарникари-
те и бързата реакция
на гражданите, огъ-
нят не причини значи-
телни щети.

Отново по сигнал
на граждани бързо бе
изгасена купчина запа-
лени автомобилни гу-
ми в района на квар-
тал "Васил Левски".

Откриха откраднати
лек автомобил и кемпер
Любомира ПЕЛОВА

Краден лек автомо-
бил е открит от слу-
жители на радомир-
ското Районно управ-
ление на МВР. Поли-
цаите действали по
сигнал, според който
от района на столица-
та бил откраднат лек
автомобил "Нисан Х
Трейл". Колата била
установена в частен
имот в радомирското
село Прибой, обитава-

н от 34-годишен радо-
мирец.

Нисанът е иззет и
върнат на собствени-
ка му, а мъжът е за-
държан за 24 часа с
полицейска заповед.

Откраднат кемпер
е открит в пернишко-
то село Дивотино.
Автомобилът е про-
тивозаконно отнет в
периода от 2 до 4
март, от улица "Св.
Петка" в областния

град. След обявяване-
то му за издирване и
предприетите дей-
ствия от полицията,
кемперът е намерен
изоставен в дивотин-
ската махала "Брес-
та". За това е сигна-
лизирал собствени-
кът му, 35-годишен
перничанин.

При огледа е уста-
новено, че има интер-
венция на предна вра-
та.
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