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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.

Петък, 10 юли 2020 г. ,  бр. 97 /6930/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Св. 45 мчци в Никопол
Арменски

Изпусната
работа

Коронавируса може и да го изпуснахме,
ама екшъните - не. И никога няма да ги из-
пуснем. Борбата с коварната болест се
води  така - с шумни прокурорски акции в
центъра и по места. Гешев е като много-
ръкия  Шива - вършее от президентство-
то до Габрово и обратно. Наминава и към
резиденцията на Доган в Росенец.

А иначе с коронавируса се развиваме
добре. Свикнахме на сто и кусур регис-
трирани заразени дневно, сега опипваме
почвата за от двеста нагоре. Справяме се
успешно поне на първо четене. Разхлабва-
нето на мерките бе изтълкувано  като
разхлабване на устата. Не спират да прог-
нозират цифри, които само до преди два
месеца щяха да звучат като погребална
музика. Днес на фона на проверките в пре-
зидентството и битовата престъпност
в Габрово короната бледнее. Бедна ни е
математиката, щом шокиращият анти-
рекорд от вчера минава като сводката за
нивото на река Дунав от близкото мина-
ло. Кадри от болниците няма, но за смет-
ка на това ни залива мътен информацио-
нен порой за два кабинета на "Дондуков" 2
и цветисти коментари на новите класици
в литературния жанр - магистрати и по-
добия на магистрати. И всичко това - в
деня на 170-годишнината на Вазов, който
не е за изпускане.

СЪПЕРНИК

130 / 300

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
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
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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
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ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

Óâàæèõà èñêàíåòî íà êìåòà çà çàïëàòàòà
Зам.кметът Стефан Кръстев към ГЕРБ: "Престанете да произвеждате фалшиви новини!"
Любомира ПЕЛОВА

На проведената в
следобедните часо-
ве завчера извънред-
на сесия, пернишки-
те съветници гласу-
ва заплата в размер
на 4 200 лв. на кмета
Станислав Владими-
ров. Минипарламен-
таристите прераз-
гледаха първоначал-
ното си решение, в
което бяха опреде-
лили максималното
възнаграждение от
5 072 лв. за градона-
чалника, след като
той го върна обрат-
но. Според кмета
увеличението на не-
говата заплата е об-
вързано с възнаг-
раждението на пред-
седателя на Общин-
ския съвет и двама-
та му заместници и
води до дефицит от
83 570лв. в общин-
ския бюджет.

До окончателното
решение обаче се
стигна, както се и
очакваше со остри
сблъсъци в пленарна-
та зала "Панорама".

Повод за бурните
дебати даде изказва-
нето на съветника
от ГЕРБ Андрей Пав-
лов. "Свидетели сме
на безпрецедентен
политически сюжет,
в който главните ге-
рои са кметът на
Община Перник - г-н
Станислав Владими-

ров и неговата пар-
тийна свита общин-
ски съветници от
Българската социа-
листическа партия.
За гражданите и ко-
легите, които не са
разгадали същнос-
тта на политичес-
кия сценарии, ще се
върна назад във вре-
мето и ще припомня
хронологията на съ-
битията и движе-
нието на админис-
тративните доку-
менти. Беше внесена
докладна от кмета
на общината с иска-
не за увеличение на
основната заплата
на кмета на 4200 лв.
Докладната беше
разгледана на Пос-
тоянна комисия
"Икономически въп-
роси, стопанска по-
литика и инвести-
ции", на която по
предложение на съ-
ветници от БСП ,
подчертавам дебело
съветници от БСП,
сумата за възнаг-
раждение на кмета
беше увеличена до
максималния размер
допустим, съгласно
действащата норма-
тивна уредба, по
точно около 5600 лв.
Същата сума беше
ревностно защита-
вана от същите те-
зи съветници от
БСП в тази зала на
заседанието на 2

юли и последствие
приета." Според Пав-
лов до връщането на
решението за запла-
тата от страна на
кмета се стигнало
заради шумния ме-
диен отзвук.

Последва остра
реакция от страна
на групата съветни-
ци от БСП, които оп-
ровергаха твърде-
нието, а за да докаже
правотата в твър-
денията на колегите
си от групата на
ГЕРБ, Денислав Заха-
риев поиска да се
представи стеногра-
мата от заседание-
то на комисията.

И се наложи да от-
тегли искането си,
след като бившият
кмет на Перник
инж.-Андрей Андреев
заяви категорично:
"Предложението в
комисията беше
мое, аз стоя и сега
зад него, защото
съм убед9ен - кме-
тът и председа-
телят на ОбС съвет
трябва да получа-
ват максималните
заплати заради от-
говорностите, кои-
то носят. Не съм
член на БСП отдав-
на, в групата съвет-
ници аз съм пред-
ставител на граж-
данската квота."

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10
Тел. : 02 862 0192
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COVID 19 Â "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

Поредно нарушение
на домашна карантина

Любомира ПЕЛОВА
Досъдебно производство за неспазване

на домашна карантина е започнато от слу-
жители на Второ районно управление на
МВР.

Във вторник полицаи проверили 42-го-
дишна перничанка, която била в района на
голям магазин в пернишкия квартал "Из-
ток". Справката показала, че жената е с на-
ложена карантина от органите на РЗИ във
връзка с пандемията от коронавирус, която
трябва да изтърпява на домашния си ад-
рес.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 355, ал. 2 от Наказателния кодекс.

Разследването продължава под надзора
на прокуратурата.

На страница 3
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Общинските съветници излязоха с нарочна декларация, адресирана до държавната власт

Любомира ПЕЛОВА
Общинският съвет

в Перник гласува еди-
нодушно декларация,
в която изразява заг-
риженост и солидар-
ност с жителите на
община Радомир, кои-
то са на воден режим.
Изхождайки от гор-
чивия опит, който
натрупахме, знаем, че
решението не е по си-
лите на една община,
заявяват пернишки-
те съветници. В до-
кумента те призова-
ват държавните ин-
ституции да пред-
приемат необходими-
те законови дей-
ствия преди пробле-
мът да стане крити-
чен.

Съветниците дек-
ларираха готовност
да окажат съдей-
ствие при необходи-
мост, съгласно ком-
петентността си.

Общинският съвет
в Перник днес разгле-
да искане на Общин-
ския съвет в Радомир
и кмета Пламен Але-

"Орфей" закрива сезона със
заключителен концерт

Светла ЙОРДАНОВА
Камерен оркестър "Орфей" ще закрие

творческия си сезон със заключителен кон-
церт на 16- ти юли от 19 часа в Малкия салон
на Двореца на културата. Солисти на концер-
та ще бъдат двама млади виртуози-Ясен Ка-
лайджиев - пиано и Кай Орлинов- цигулка.

Ясен Калайджиев бе отличен с награда-
та на института "Сервантес" в 13-то изда-
ние на Международния конкурс за млади
изпълнители на класически и музикални
инструменти през 2018г. в Перник.

Кай Орлинов започва да свири на цигул-
ка едва на 7-годишна възраст, но се раз-
вива много бързо и в момента е определян
за един от най-талантливите цигулари в
България. Учи в Национално Музикално
Училище "Любомир Пипков" - София, в
класа на Благородна Танева по цигулка.

В заключителния концерт на КО "Ор-
фей" ще прозвуча ти творби от Хаджиев,
Сен- Санскрит, щраус, Манчестър и др.

Цените на билетите са от 5 и 4 лева за
ученици и пенсионери.

Силвия ГРИГОРОВА
Трима заразени с

коронавирус  от
Перник се лекуват в
момента в Белодроб-
ната болница в Пер-
ник- двама мъже и
една жена.

Това поясни дирек-
торът на здравно-
то заведение д-р Ве-
личка Кадийска.

"Единият ни па-
циент е по-отдавна,
а другите двама са
от тази седмица.

За сега състояние-
то им е стабилно,
но винаги може да се
появят усложнения,
всичко е строго ин-
дивидуално и зависи

от придружаващите
заболявания, които
има болният", поя-
сни д-р Кадийска.

На въпроса, имат
ли медиците от бол-
ницата необходими-
те предпазни средс-
тва, д-р Кадийска
поясни:

"Да, за сега сме
осигурили, но имай-
те предвид, че днев-
но ни трябват по
около 20 гащеризо-
на, поради налагащи-
те се извънредни
посещения на болни-
те.

За момента имаме
около 80 гащеризона
за многократна упо-

Трима заразени с COVID 19
се лекуват в Белодробната

Правят филм по разказа
"Кръв от къртица"

на Здравка Евтимова
Светла ЙОРДАНОВА

Националният филмов център щe
финaнcирa 25-минутнa eкрaнизaция нa
нaшумeлия рaзкaз нa пиcaтeлкaтa перни-
чанка Здрaвкa Eвтимoвa "Кръв oт кър-
тицa". Рeжиcьoр и cцeнaриcт нa къ-
coмeтрaжнaтa лeнтa щe бъдe Милeнa
Aндoнoвa. Oбщият бюджeт нa "Кръв oт
къртицa" зaeднo c oщe двa клacирaли ce
филмa e 150 000 лeвa, кaтo кoй кoлкo
пoлучaвa oт държaвaтa щe cтaнe яcнo
cлeд рeшeниe нa финaнcиcтитe в НФЦ, пи-
ше "Уикенд".

Кръв от къртица" е история за болката и
отчаянието на една майка, опитваща се да
спаси умиращия си син.

С този свой разказ Здравка Евтимова
влезе в учебниците по литература в САЩ.
Произведението на перничанката ще се
изучава от осмокласници. Разказът бе
включен в учебник, чиято цел е да запоз-
нае учениците с образци от световната ли-
тература.

Доброволци зарадваха с
храна стари хора в Гълъбник

Любомира ПЕЛОВА
24 социално слаби възрастни хора от ра-

домирското село Гълъбник бяха зарадва-
ни с пакети със стоки от първа необходи-
мост. Инициативата е на доброволци от
фейсбук общността "Задруга 1.11". Със
свои лични средства в кампанията се
включи и кметският наместник на селото
Диана Борисова.

Пакетите с храна, които включваха олио,
брашно, ориз, захар, леща, фиде, юфка и
макарони, бяха раздадени от кметския на-
местник Диана Борисова на самотно жи-
веещи възрастни и трудноподвижни хора,
които получават минимални пенсии и сре-
щат трудности със закупуването на храна.

"Трогната съм от вниманието към мен,
трудно се придвижвам и не мога да си па-
зарувам сама. Пожелавам на кметския на-
местник Диана Борисова да продължи да
бъде все така добра с хората. Нека тя да
продължава да ни пазарува храна и ле-
карства и да помага в чисто човешки план
на хората от селото", заяви 74-годишната
Теменужка Друганска. Тя добави, че от-
както Борисова е заела този пост, през зи-
мата улиците в селото вече се чистят от
сняг с трактор и се вижда промененият в
положителна насока облик на селото.

"Тази храна ще ни бъде от помощ, защо-
то с нашите малки пенсии се живее труд-
но", зарадваха се на даренията Кириянка
Благоева (79 г.), Гюла Друганска (90 г.) и
Лиляна Благоева (90 г.). Възрастните жени
са работили дълги години в селското сто-
панство. Те се радват, че им се обръща
внимание и нуждите им не са забравени.

Фейсбук общността "Задруга 1.11" е
спонтанно формирала се група от съмиш-
леници с добри сърца, които със свои лич-
ни средства и доброволен труд помагат на
хора в неравностойно положение, рестав-
рират църкви, подпомагат каузи в сферата
на образованието и извършват други бла-
городни дела в полза на обществото. Иде-
ята е общността да прерастне в сдружение
с нестопанска цел в обществена полза,
което с труда и даренията на своите члено-
ве и симпатизанти да допринася за съх-
раняването и укрепването на българския
дух, традиции и православна вяра.

Идеята за дарението на хранителни про-
дукти в село Гълъбник се е родила спон-
танно, когато член на организацията минал
през селото и лично се запознал с потреб-
ностите на самотно живеещите хора. В мо-
мента доброволците от "Задруга 1.11" ор-
ганизират кампания за възстановяването
на разрушена църква в село Попско, об-
щина Ивайловград. Всеки, който иска да
подпомогне благородните инициативи на
"Задруга 1.11", може да се свърже с гру-
пата чрез нейната страница във Фейсбук.

ксиев за възстанов-
яване на резервното
водоснабдяване от
помпената станция
"Крапец" за града.

Декларацията има
само морална стой-
ност, коментира ди-
ректорът на "ВиК"
Борислав Иванов. По
думите му Софий-
ският общински съ-
вет е гласувал разре-
шение за Перник, но
там тръбите са пуб-
лична общинска собс-
твеност. Тук всички
съоръжения са пуб-
лична държавна собс-
твеност и думата на
Общинския съвет
няма тежест относ-
но експлоатацията
на съоръженията,
заяви Иванов. Той по-
сочи, че 19,2 млн. куб.
м е годишната консу-
мация от язовир
"Студена" за населе-
нието на Перник. За
Радомир са необходи-
ми 1,5 млн. куб. м го-
дишно, и също толко-
ва, ако се пусне вода
за "Стомана индъс-

три" и "Топлофика-
ция".

Поне 70 л/сек. са
необходими на Радо-
мир, защото в момен-
та имаме разширена
зона, която през нощ-
та е без вода, за да се
снабдява водопрово-
да от помпената
станция "Крапец" от
Радомир към Бата-
новци, махалите "Ан-
дрейна", "Арбанас",
сeло Копаница и пре-
чиствателната стан-
ция за отпадни води
в Батановци, поясни
кметът на Радомир
Пламен Алексиев.

От 12 декември м.г.
живеещите във висо-
ката зона на Радомир
са на режимно водос-
набдяване.

Общинската съвет-
ничка от БСП Ралица
Андреева и колегата
й от дясното поли-
тическо пространс-
тво Милан Миланов
припомниха, че Об-
щинският съвет
няма правомощията
и не може да разреша-

ва евентуалното въз-
становяване на водо-
подаването от пом-
пена станция "Кра-
пец". Това трябва да
се разреши от съот-
ветните държавни
институции, бе зая-
вено на извънредно-
то заседание в сряда,
на което присъства-
ха кметът на Радо-
мир Пламен Алексиеви
председателя на та-
мошния ОбС Светос-
лав Кирилов, зам.кме-
тът на Перник Сте-
фан Кръстев, зам.об-
ластният управител
Иво Иванов, управи-
телят на ВиК-Перник
Богомил Иванов.

Пламен Алексиев из-
рази възмущението
си и обвини в лъжа
екоминистъра Емил
Димитров. Водоиз-
точниците за град
Радомир са четири, а
не 24. Това е общата
бройка за цялата об-
щина, уточни радо-
мирският кмет, из-
казвайки възмущение-
то си, че с тази неис-
тина се противопос-
тавят интересите
на Перник срещу тези
на бедстващите хора
от съседната общи-
на. Той припомни, че
построеният с ме-
тални тръби водоп-
ровод от помпена
станция "Крапец" е
бил именно за резер-
вно захранване с пи-
тейна вода на Радо-
мир. Алексиев подчер-
та, че Общината по-
лага усилия да изгра-
ди водопровод от во-
доизточника в Старо
село, който бил с дъл-
жина 15 км. Председа-
телят на Общинския
съвет в съседната
община Светослав

треба, при положе-
ние, че те издържат
по не повече от 50
пранета.

В момента цената
на един варира от
55лв. до 85 лева.

Поради недостига
на средства ни е
трудно да закупим
по-големи количес-
тва, което е проб-
лем за нас.

Затова с радост
бихме приели помощ
в тази посока.

От РЗИ-Перник ни
осигуриха маски, но
облекла нямат", поя-
сни директорът на
Белодробната болни-
ца.

Кирилов пък напомни,
че през 2012 година
двете общини пос-
традаха тежко при
разрушителното зе-
метресение. Тогава
бяхме заедно в беда-
та и с помощта мес-
тната власт и на
държавата успяхме
да се съвземем. Сега
сме изправени пред
нова криза - безводие-
то. Благодарение на
активната и упорита
работа на местната
власт и с помощта на
държавата, Перник
излезе от тази криза,
морално е да се по-
могне на радомирци,
заяви Кирилов. "Дока-
зали сме, че когато
работим заедно, мо-
жем да се справим.
Днес искаме вашата
институционална и
човешка подкрепа.
Нужна ни е вашата
с ъ п р и ч а с т н о с 8 т " ,
заяви в емоционално-
то си обръщение към
пернишките минипар-
ламентаристи Све-
тослав Кирилов.

В приетата от пер-
нишкия законодате-
лен орган декларация
се казва:"Всички ние
призоваваме и умо-
ляваме държавната
власт в лицето на ин-
ституциите да си
свършат работата
оттук насетне и да
се произнесат със
становище, с което
бедственото положе-
ние в съседен на Пер-
ник град да не се до-
пусне."

Излизайки от зала
"Панорама", кметът
на Радомир благодари
на пернишките съ-
ветници за оказаната
подкрепа и съдей-
ствие.
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Зам.кметът Стефан Кръстев към ГЕРБ: "Престанете да произвеждате фалшиви новини!"

С присъщото му
чувство за хумор, за-
местник-кметът на
Община Перник Сте-
фан Кръстев оприли-
чи случващото се на-
последък в пленарна-
та зала на минипар-
ламента с вица на
Мирча Кришан за
краставицата - "как-
вото и да говорим,
накрая стигаме до
извода - краставица-
та съдържа 98 % во-
да. Така и от ГЕРБ -
каквото и да се гово-
ри за общината, как-
вото и да коментира
- всички коментари
се свеждат до запла-

Взето е решение  за удължаване
на извънредната епидемична

обстановка до 31 юли
Силвия ГРИГОРОВА

В писмо до всички областни управители,
кметове на общини, директори на РЗИ, ди-
ректори на РЗОК и министри, министърът
на здравеопазването, съобщава за взето
решение за внасяне на предложение в Ми-
нистерския съвет за удължаване на срока
на обявената извънредна епидемична об-
становка до края на месец юли 2020 г. Ре-
шението е взето на заседание при минис-
тър председателя на Република България,
в присъствието на министъра на здравео-
пазването и на Националният оперативен
щаб.

Удължаването на извънредната епиде-
мична обстановка е мотивирано от продъл-
жаващата тенденция на завишаване броя
на дневно регистрираните случаи в стра-
ната с доказан коронавирус. Едновремен-
но се констатира, че контролът върху спаз-
ване на определените със заповеди на ми-
нистъра на здравеопазването противоепи-
демични мерки е недостатъчен и неефек-
тивен, на този етап.

Необходимо е да се предприемат спеш-
ни и незабавни контролни мерки на терито-
рията на цялата страна, като усилията на
всички областни щабове, кметства и ин-
ституции да бъдат насочени към задължи-
телно прилагане и спазване на валидните
към момента противоепидемични мерки.
Напомня се, че мерките изискват и са
свързани с правилна хигиена на ръцете,
изолиране на лица с оплаквания за остро
респираторно заболяване, физическо дис-
танциране, в т.ч. дистанционна форма на
работа, задължителното използване на за-
щитни лицеви маски в закрити обекти, в
т.ч. търговски и транспортни средства. Раз-
чита се, инициирането и провеждането на
всички масови събития и сбирки да се ана-
лизират предварително с оглед оценка на
необходимостта от провеждане, както и
във връзка с прогнозата за риска от за-
разяване и разпространение на СОVID-19.
Същите да се организират при условия на
засилен предварителен и текущ контрол.

В тази връзка, за пореден път министъ-
рът на здравеопазването моли за съдей-
ствие в рамките на функционална компе-
тентност за създаване на необходимата
организация за повишаване ефективнос-
тта на спазване на противоепидемичните
мерки от институциите на територията на
страната, като напомня и за техните право-
мощия да въвеждат допълнителни проти-
воепидемични мерки на територията на об-
ластта, чрез РЗИ, в случай на необходи-
мост, при отчитане на конкретната специ-
фика и данни за областите, които ръко-
водят и наблюдават.

Органите на държавния здравен контрол
да продължат при пълна натовареност и
ангажираност да изпълняват функциите си
на първа линия, но без съдействието на об-
ластните и общински администрации,
структурата и броят на персонала в систе-
мата на МЗ няма да е достатъчен за реали-
зиране на ефикасен и ефективен контрол
върху разпространението на СОVID-19.

Две отклонения от
качеството на водата

Силвия ГРИГОРОВА
Отклонения от качеството на питейната

вода, съгласно изискванията записани в
Наредба  №9,  установи Регионалната
здравна инспекция в Перник за периода
22.06.2020 г. - 05.07.2020 г на територията
на област Перник.

 През този период е изследвана  водата
в 10 населени места, в областта. Това ин-
формираха от РЗИ.

От там поясниха, че са изследвани 31
проби от питейна вода при консуматорите
от централно водоснабдените населени
места по показателите, включени в постоя-
нния мониторинг (група А) и други показа-
тели от приложение №1 от Наредба №9/
2001 г. за качеството на водата, предназ-
начена за питейно-битови цели, за които е
установено, че са от значение да бъдат мо-
ниторирани. От тях не отговарят на Наредба
№9/2001 г. на МЗ за качеството на водата,
предназначена за питейно-битови цели -
2проби. От здравната инспекция не конкре-
тизираха населените места, където са уста-
новени отклоненията от качеството на во-
дата, но информираха, че са връчени пред-
писания на "В и К" ООД, гр. Перник за
предприемане на хигиенни и противоепи-
демични мерки.

От здравната инспекция уверяват, че
както водата, предназначена за питей-
но.битови нужди както от язовир "Студена"
отговаря на всички изисквания на Наредба
№9 и е напълно годна за пиене.

Според РЗИ,всички издадени предписа-
ния са изпълнени.

Снабдяването с питейна вода на с. За-
бел, общ. Трън се осъществява чрез дос-
тавяне на бутилирана вода.

5 000 души ще останат с платена
инвалидна пенсия само до 13 юли!
Силвия ГРИГОРОВА

Удълженият срок на
инвалидните пенсии
във връзка с извън-
редното положение
изтича на 13 юли, ка-
то пенсиите са изчис-
лени до тази дата. То-
ва информират от
Националния осигури-
телен институт.

Съгласно закона, с
който бе регламенти-
рано извънредното
положение в страната
от 13.03.2020 г. до
13.05.2020 г., дей-
ствието на експер-

тата на кмета! Раз-
берете го това вече
и престанете да
произвеждате фал-
шива новина след
фалшива новина.
Престанете да гово-
рите неистини! Зап-
латата на кмета не
идва от общинския
бюджет. Дефици-
тът, който ще се
получи в общинския
бюджет идва от то-
ва, че заедно със зап-
латите на кмета ще
се повиши и заплата-
та на председателя
на общинския съвет
и неговите замес-
тници. Повишение-
то на заплатите на
зам.кметовете ще

увеличи чисто ста-
тистически средно-
то възнаграждение в
администрацията,
което ще доведе и
до повишение на зап-
латите на общински-
те съветници. " - ка-
за Кръстев на съ-
ветниците в дясно в
залата.

 И тъй като имаше
въпроси за цифри и
как предишното ръ-
ководство не си е
вдигало заплатите,
мисля, че е добре да
запознаем обществе-
ността с тези циф-
ри.

Първо - спестени-
те пари за първите 6
месеца на тази годи-

тните решения на
ТЕЛК и НЕЛК за опре-
деляне на трайно на-
малена работоспособ-
ност, беше продълже-
но с два месеца след
отмяната на извън-
редното положение,
т.е. изтича на 13 юли
тази година, уто-
чняват от НОИ.

Ситуацията засяга
около 5000 души, като
за тях служебно е удъ-
лжен срокът за изпла-
щане на пенсиите им
за инвалидност и на
добавките за чужда

помощ. Когато не се
изплащат пенсии за
цял месец, а за част
от него, НОИ изпраща
до пощенските стан-
ции, банките и други-
те доставчици на пла-
тежни услуги отделни
пенсионни записи за
дължимите суми.

С оглед на това, по
силата на действаща-
та към момента нор-
мативна уредба, пър-
воначално пенсионери-
те ще получат чрез
пощите и по платеж-
ните си сметки плаща-
не, което обхваща пе-
риода от началото на
месеца до 13-о число.

Националният оси-
гурителен институт
има готовност да из-
плати сумите за пен-
сии и добавки за оста-
налата част от юли
на пенсионерите от
посочената група, в
случай че бъде приет
и влезе в сила норма-
тивен текст, който
предвижда удължава-
не на действието на
съответните експер-
тни решения на ТЕЛК и
НЕЛК след 13.07.2020 г.

на от фонд работна
заплата, сравнено с
миналата година в
същия период са 80
000 лева.

Второ - месечният
фонд работна запла-
та на предишното
ръководство на об-
щина Перник е бил в
размер на близо 14
775 лева. Месечният
фонд работна запла-
та сега СЛЕД предло-
женото увеличение
на кмета е 12 634 ле-
ва. Месечният фонд
на председателят на
общински съвет и

зам-.председателите
ще стане 10 168 лева,
а месечната заплата
на съветниците 26
330 лева.

Добре е да се съпос-
тавят не само циф-
рите, но и отговор-
ностите за определе-
ните длъжности"
заключи Кръстев.

В крайна сметка, с
25 гласа "за", 3 "про-
тив" и 6 "въздържал
се" бе гласувана зало-
жена в първата док-
ладна на градоначал-
ника заплата от
4200 лева.

от страница 1



Съперник4 10 юли 2020 г. ОБЩЕСТВО

2020 ãîäèíà ñå î÷åðòàâà êàòî ìíîãî òðóäíà çà áèçíåñà
Георги Милев - председател на КРИБ Перник, пред в. "Съперник"

- Г-н Милев, седем- Г-н Милев, седем- Г-н Милев, седем- Г-н Милев, седем- Г-н Милев, седем
години след създава-години след създава-години след създава-години след създава-години след създава-
нето на КЛИБ Пер-нето на КЛИБ Пер-нето на КЛИБ Пер-нето на КЛИБ Пер-нето на КЛИБ Пер-
ник, колко са фирми-ник, колко са фирми-ник, колко са фирми-ник, колко са фирми-ник, колко са фирми-
те, които членуват вте, които членуват вте, които членуват вте, които членуват вте, които членуват в
организацията?организацията?организацията?организацията?организацията?

.- За седма поредна
година правим общо
събрание, на което
анализираме изминала-
та година, състоя-
нието на бизнеса в ре-
гиона и проблемите,
пред които е бил из-
правен. Преди седем
години започнахме
със 7 фирми, а сега са
42. Сумарно като
брой не изглеждат
кой знае колко, но в
тези фирми работят
около 25 000 човека. В
КРИБ Перник члену-
ват както фирми от
нашия регион, така и
от Петрич,  Сливен,
Русе, Плевен. Развива-
ме дейности и на те-
риторията на други
области. Нашите
фирми работят в раз-
лични сектори на ико-
номиката: от ресто-
рантьорство до теж-
ката индустрия- ми-
ни, топлоцентрали,
промишлени пред-
приятия и други.

- Какъв е анализът,- Какъв е анализът,- Какъв е анализът,- Какъв е анализът,- Какъв е анализът,
който прави КРИБкойто прави КРИБкойто прави КРИБкойто прави КРИБкойто прави КРИБ
Перник за изминалатаПерник за изминалатаПерник за изминалатаПерник за изминалатаПерник за изминалата
2019 г. за бизнеса?2019 г. за бизнеса?2019 г. за бизнеса?2019 г. за бизнеса?2019 г. за бизнеса?

- Имаше ръст на
производството поч-
ти във всички фирми,
който, за съжаление,
се "стопи" през 2020
г., въпреки мерките,
които предприеха как-
то фирмите, така и
бизнеса и държавата.
Няма как неработещо
предприятие да на-
вакса изоставането и
да го компенсира. Да
се надяваме, че панде-
мията ще отмине и
бизнесът ще започне
да работи на по-бързи
обороти. От начало-
то на появата на пан-
демията от COVID 19
на всички ни, като че
ли, ни се струваше, че
това е нещо нормал-

но, което бързо ще
отмине. Имахме усе-
щането дори, че едва
ли не нещата се преек-
спонират, че ни пла-
шат излишно. Наблю-
давайки предприети-
те превантивни мер-
ки от съседните ни
държави, то пред-
приетите от нашето
правителство мерки
бяха навременни и аде-
кватни. Сега всички
осъзнахме, че пробле-
мът с коронавируса е
наистина много се-
риозен. Затова сме
длъжни да бъдем по-
дисциплинирани и от-
говорни както към се-
бе си, така и към око-
лните. В резултат от
тази пандемия, около
20% от работните
места в региона се за-
губиха. Благодарение
на мярката 60:40, ус-
пяхме да запазим око-
ло 20% от работните
места, макар че иска-
нето на нашата рабо-
тодателска организа-
ция бе мярката да бъ-
де 80:20. Дори искахме
мярката 60:40 да се
прилага не само към
неработещите фир-
ми, но и към работе-
щите, които полагат
огромни усилия да
оцелеят. Но явно ре-
публиканският бю-
джет не може да из-
държи мярката 80:20.
За нас  предприетите
мерки от правителс-
твото са навременни
и ефективни за бизне-
са. В тази връзка мога
да кажа, че работим
много добре с Дирек-
ция "Бюро по труда в
Перник. От там неп-
рекъснато ни инфор-
мират за възможнос-
тите, които държа-
вата предоставя на
бизнеса, което ни по-
мага много. Въпреки
това,  проблемите за
бизнеса, освен с пан-
демията, са свързани
с пазарите. Повечето
от нашите фирми са

Проектът на ЧЕЗ Разпределение
"Живот за птиците" грабна

приза "Energy Globe"
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ Разпределение България е нацио-
нален победител за България на най-
значимите екологични награди в свето-
вен мащаб - "Energy Globe". Проектът на
дружеството "Живот за птиците" впечат-
ли престижното жури с изпълнените дей-
ности и внедрени мерки за свеждане до
минимум на неестествената смърт на
застрашени птици, причинена от сблъсък
с електроразпределителната мрежа.

Избран сред проекти със -  според ор-
ганизаторите на конкурса - "завладява-
щи качество и разнообразие", "Живот за
птиците" за пореден път оправда усилия-
та на своя екип. Изпълняван съвместно с
Българско дружество за защита на пти-
ците, в неговите рамки експерти анали-
зират кои са най-рисковите за птиците
електропроводи, като определят и из-
пълняват необходимите мерки за тяхното
обезопасяване.

Само за 2019 г. на територията на За-
падна България са монтирани 355плат-
форми за повдигане на щъркелови гнез-
да, обезопасени са 459 стълба и са пос-
тавени138 маркиращи елементи по мре-
жата. Работи се и за създаването на про-
тотип за безопасен за птиците стълб,
който ще бъде предоставен за ползване
и от други оператори на електроразпре-
делителни мрежи.

Световните награди за устойчивост
"Energy Globe" днес са най-известното
отличие в световен мащаб според проуч-
ване на американската агенция Arthur D.
Little. През 2020 г. участници с 2500 реа-
лизирани проекта от над 180 държави се
включиха в  престижната надпревара.
Могат да участват всички проекти, чиято
кауза е защитата на околната среда. Ка-
тегориите са Живот, Земя, Огън, Вода,
Въздух и категория Младеж, ориентира-
на към бъдещето.

ЧЕЗ Разпределение подобрява
електроенергийната сигурност

Силвия ГРИГОРОВА
"ЧЕЗ Разпределение България" АД

стартира мащабен проект от ключова
важност за електроенергийната сигур-
ност на столицата. Компанията ще под-
мени кабел 110 kV с дължина 1,2 км,
част от критичната инфраструктура на
София, като ще бъдат реконструирани и
прилежащите две подстанции.

Това е най-мащабният и отговорен
проект на ЧЕЗ Разпределение за 2020
г., като в него компанията ще вложи 4.2
млн. лв. Съоръженията, които подлежат
на модернизация, касаят пряко електро-
захранването на над 85 000 клиенти на
дружеството в централните и югоизточ-
ните части на София, като имат отноше-
ние и към електроразпределителната
мрежа на повече от половината столица,
включително редица административни
сгради и важни институции.

Проектът стартира на 01 юли и се оча-
ква да продължи до края на септември
2020 г. Моментът за извършване на клю-
човия ремонт е внимателно подбран -
ще се работи през активния летен се-
зон, когато консумацията на електри-
чество традиционно е най-ниска. По то-
зи начин ще се избегне претоварване
по мрежата, която ще осигурява алтер-
нативно електроенергия на клиентите по
време на реконструкцията.

В рамките на проекта ще се подменя
стар, маслен кабел с нов, сух, произве-
ден по модерна технология и с много
по-сигурна изолация.  Подмяната ще се
извършва в непроходим колектор, което
налага съответните изкопни дейности в
неговия сервитут. Трасето преминава
през  районите "Сердика" и "Оборище".
Разделено е на части и ремонтът ще се
осъществява на етапи.

експортно ориенти-
рани. Тези, които реа-
лизират продукцията
си основно на българ-
ския пазар, не почувс-
тваха толкова нега-
тивно сривът на ико-
номиката. Сега паза-
рът се раздвижи за
тях и те постепенно
ще могат да наваксат
изоставането в
производството. До-
като експортът
трудно се наваксва,
защото все още стра-
ните от Евросъюза,
пък и тези извън не-
го, са предпазливи и
не са започнали ак-
тивно да работят.
Притеснението ни е,
че пандемията в
страна-
та се
р а з р а с -
т в а .
О п а с е -
н и е т о
ни е да
не се
п о в т о -
ри си-
туация-
та през
а п р и л ,
к о г а т о
бяха въ-
в е д е н и
р е с -
т р и к -
т и в н и
мерки, с цел превен-
ция срещу разпрос-
транението на коро-
навируса. Наред с то-
ва остава проблемът
с недостига на квали-
фицирани кадри. Наис-
тина, по време на пан-
демията се върнаха
хора от чужбина, но
те получават осигу-
ровки и някакво запла-
щане от държавата, в
която са работили,
което не ги мотивира
да търсят работа в
нашата страна.

- Какво, според Вас,- Какво, според Вас,- Какво, според Вас,- Какво, според Вас,- Какво, според Вас,
би могла да направиби могла да направиби могла да направиби могла да направиби могла да направи
държавата, за да под-държавата, за да под-държавата, за да под-държавата, за да под-държавата, за да под-
помогне бизнеса непомогне бизнеса непомогне бизнеса непомогне бизнеса непомогне бизнеса не
само да оцелее, но исамо да оцелее, но исамо да оцелее, но исамо да оцелее, но исамо да оцелее, но и
да продължи да седа продължи да седа продължи да седа продължи да седа продължи да се

развива.развива.развива.развива.развива.
- Мярката 60:40 да

се прилага и към рабо-
тещите фирми, а на-
ред с нея да се прило-
жи и мярката 80:20
към неработещите
фирми, за да оцелеят
и да не фалират.
Трябва да се предос-
тави възможност на
работодателите за
почасово заплащане
на труда. Да не се при-
теснява работода-
телят, че наема човек
за 4-5 часа, а да има
правото да наема за
толкова, колкото му е
необходимо. Трябва
бизнесът да може да
работи спокойно.
Инициативите от ра-
ботодателите да се
подкрепят и от пра-
вителството, и от
синдикатите. Никой
не е по-заинтересован
от работодателите,
работещите във фир-
мата му да са добре и
да са мотивирани да
работят качествено,
за да върви произ-
водството.

- Какво е мнението- Какво е мнението- Какво е мнението- Какво е мнението- Какво е мнението
Ви, г-н Милев, има лиВи, г-н Милев, има лиВи, г-н Милев, има лиВи, г-н Милев, има лиВи, г-н Милев, има ли
чуваемост от страначуваемост от страначуваемост от страначуваемост от страначуваемост от страна
на правителствотона правителствотона правителствотона правителствотона правителството
за проблемите на биз-за проблемите на биз-за проблемите на биз-за проблемите на биз-за проблемите на биз-
неса у нас?неса у нас?неса у нас?неса у нас?неса у нас?

- Това, което съумя
да направи правителс-
твото през последни-
те години бе да осигу-
ри достъп на работо-
дателите до съот-

ветните институции
при  решаването на
възникнали проблеми.
Искам да подчертая,
че няма поставен
проблем от работода-
телите, на който да
не е обърнато внима-
ние  и да не са пред-
приети мерки от
страна на държавата
в лицето на нейните
институции. Това се
отнася и за държав-
ните институции на
местно ниво. Имаме
чуваемост и от стра-
на на Общинския съ-
вет и трупите съ-
ветници. Знаете, че
КРИБ излезе с предло-
жение по време на пан-
демията да се от-

менят тротоарните
такси и да не се обла-
гат с данъци нерабо-
тещите заведения,
което веднага беше
прието.

- На фона на тежка-- На фона на тежка-- На фона на тежка-- На фона на тежка-- На фона на тежка-
та ситуация презта ситуация презта ситуация презта ситуация презта ситуация през
първото полугодиепървото полугодиепървото полугодиепървото полугодиепървото полугодие
на  тази година, как-на  тази година, как-на  тази година, как-на  тази година, как-на  тази година, как-
ви са изгледите зави са изгледите зави са изгледите зави са изгледите зави са изгледите за
2020 г за бизнеса?2020 г за бизнеса?2020 г за бизнеса?2020 г за бизнеса?2020 г за бизнеса?

- Много трудна го-
дина ще е тази. Не ис-
кам да съм песимист,
но има опасност да се
върнем към 1990-97
година, дано да не съм
прав. Трябва да се
справяме с много нет-
радиционни проблеми,
с пандемия. Затова
ще се налага да взема-
ме и нетрадиционни
решения, за да оцелее
бизнесът и да съхра-
ним работните мес-
та.

- На фона на тази- На фона на тази- На фона на тази- На фона на тази- На фона на тази
ситуация, проявяваситуация, проявяваситуация, проявяваситуация, проявяваситуация, проявява
ли бизнесът солидар-ли бизнесът солидар-ли бизнесът солидар-ли бизнесът солидар-ли бизнесът солидар-
ност, помагат ли синост, помагат ли синост, помагат ли синост, помагат ли синост, помагат ли си
фирмите в този тру-фирмите в този тру-фирмите в този тру-фирмите в този тру-фирмите в този тру-
ден момент или всекиден момент или всекиден момент или всекиден момент или всекиден момент или всеки
се спасява поединич-се спасява поединич-се спасява поединич-се спасява поединич-се спасява поединич-
но?но?но?но?но?

- Да, мога да кажа, че
въпреки проблемите,
бизнесът се подкрепя
помежду си, когато
възникнат проблеми,
които можем да ре-
шим с взаимни усилия.
Всички фирми в КРИБ
Перник си помагат
при нужда, което ме
радва.

В началото на всяка
година, КРИБ-Перник
организира общо съб-
рание за членовете на
бизнес-организация-
та. На него се прави
анализ на изминалата
година, отчитат се
проблемите и се на-
белязват целите и за-
дачите за предстоя-
щата година. Тази го-
дина, обявяването на
извънредното поло-
жение в страната на-
ложи отлагането на
общото събрание, ка-
то превантивна
мярка срещу разпрос-
транението на коро-
навируса.

Интервюто взеИнтервюто взеИнтервюто взеИнтервюто взеИнтервюто взе
Силвия ГРИГОРОВАСилвия ГРИГОРОВАСилвия ГРИГОРОВАСилвия ГРИГОРОВАСилвия ГРИГОРОВА



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 - 49 000 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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www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

26 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

    бърз достъп до  София           - по договаряне

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

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

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

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

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

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

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

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

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

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

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

16 000 лв.

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

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

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

Продавам Еднофамилна къща
с три спални, разположена в
луксозния и реномиран ком-
плекс от затворен тип Делта
Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съ-
четание от панорамни гледки,
свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до
столицата посредством автома-
гистрала Люлин. Тел.: 0882 817
442

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

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

обзав., климатик
- 49 000 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.
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Успокояващ и освежаващ ге-
лът от алое вера е чудесен
природен козметичен продукт
за чувствителна кожа и не са-
мо.

Ето 10 идеи как да използвате
гелът от алое като козметичен
продукт.

Алое като средство за премах-
ване на грим

Гелът от алое вера се нанася
върху памучен тампон, с който
почиства лицето. Хубавото е, че

Как гелът от алое може да замени скъпата ви козметика?

след процедурата усещате кожа-
та си свежа, мека и без омазня-
ване.

Маска за чувствителна кожа с
алое

Смесете в съотношение 1:1 гел
от алое, кокосово олио и сок от
лимон, разбъркайте и нанесете
върху лицето.

Тази маска идеално почиства
лицето и намалява усещането за
парене и сърбеж.

Гелът от алое премахва акнето

Разрежете листо от алое и на-
несете директно гела от него
върху лицето, след което изча-
кайте кожата да го абсорбира.

Антибактериалните и успокоя-
ващи свойства на алое вера ще
помогнат на кожата ви много
по-бързо да се справи с нежела-
ните пъпки.

Алое вера като ексфолиант
Може да смесите гелът от алое

с кафява захар или сода, след
което да нанесете сместа върху
лицето с кръгови движения, та-
ка че да усетите триене, след
което отмийте с хладка вода.
Накрая кожата става гладка и
добре хидратирана, без излиш-
но омазняване и запушени по-
ри.

Гел от алое при ухапване от
комари и слънчево изгаряне

Сърбежът и възпалението са
неща, с които чистият гел от
алое се справя чудесно. Нанесе-
те директно върху засегнатото
място и ще усетите незабавно
успокоение и усещане за хлади-
на.

Алое вера вместо пяна за
бръснене

Мнозина използват много ус-
пешно гела от алое вместо пяна
за бръснене. Ако имате чувстви-
телна кожа и възпалението и па-
ренето след бръснене е нещо
обичайно за вас, то гелът от
алое е нещо, което определено

Всички сме чували за алфа мъжа, защото точно както в природа-
та – той ще направи всичко възможно, за да се открои достатъчно
и да бъде забелязан. Какъв обаче е омега мъжът? Научете повече
за него в следващите редове.

Терминът „омега мъж“ се отнася до онези представители на сил-
ния пол, които не смятат за правилна конвенционалната идея, че
мъжете винаги трябва да бъдат с доминиращото влияние както в
семейството, така и на работното място. Омега мъжът се противо-
поставя на всички стереотипи и няма желание във всеки един мо-
мент да поема водещата роля.

Една от типичните омега мъжки черти е засиленият интерес към
определено хоби. Омега мъжът е способен да отдели голяма част
от своето време и енергия на въпросното хоби. Това е механизъм
той да се отдалечи от приетите за традиционно важни неща в жи-
вота като работа и романтични отношения.

Обикновено омега мъжът е забавен, уверен в себе си, но далеч
не толкова  амбициозен. Той сякаш не желае да порасне напълно
и да се впише в класическите социални норми, включващи създа-
ване на семейство и обвързване с една единствена работа.

Може да се каже, че омега мъжът предпочита да следва и да жи-
вее живота си по свои собствени правила. Често той има по-мал-
ко, но верни приятели, защото по-скоро е интровертен. В женски-
те очи омега мъжът е интересен в ролята си на дързък бунтовник,
който няма нуждата да бъде център на вниманието – нещо типично
за алфа мъжа.

Омега мъжът не се страхува да покаже своята уязвима страна,
нежен е и предпочита смислените връзки с дълбочина, вместо
кратките авантюри. Той е добър събеседник, защото може да гово-
ри по много теми, а в случай на нужда със сигурност би се отзовал
и помогнал.

Какъв е омега мъжът и кои са неговите качества?

трябва да пробвате при епила-
ция.

Гел от алое при напукани пети
Да, и този проблем е решим с

алое. Само след няколко дена
мазане с гел от алое ще усетите
огромна промяна, като петите ви
ще станат значително по-меки и
не така рошави.

 Алое за приготвяне на дома-
шен дезинфектант

Смесете 1/2 гел от алое с 1/4
алкохол и добавете няколко
капки от любим аромат масло.
Наличието на алое ще предот-
врати изсушаването на ръцете
ви дори при многократна упот-
реба.

Маска за увредена и мазна ко-
са с алое

Нанесете чист гел от алое вър-
ху косата, разнесете с гребен и
втрийте добре в кожата. Изча-
кайте 30 мин, след което измий-
те с хладка вода. Гелът от алое
има способността да се справи с
пърхота, сърбящата кожа, сухи-
те краища и мазните корени.

Алое като стилизант за къдра-
ва коса

Ако имате естествени къдрици,
гелът от алое ще оформи идеал-
но косата ви.

След баня нанесете гел от алое
като балсам без отмиване.

Усещането накрая е за подре-
дени къдрици, мека и лъскава
коса.

При омега
мъжът егото
не е толкова
силно изяве-
но, както при
алфа мъжа,
което го пра-
ви прекрасен
приятел – спо-
собен да въз-
приема чуж-
дата гледна
точка и дър-
жащ на думата
си. Често оме-
га мъжете са
пренебрегва -
ни от жените,
защото те не
се открояват
толкова сил-
но, не са най-шумните в компанията и не биха се правили на клоу-
ни, само за да впечатлят някого.

Омега мъжът няма нужда от одобрението на другите, за да се
чувства добре в собствената си кожа. Той преследва собствените
си мечти и живее със страст и по начин, който самият той смята за
правилен. Омега мъжът не проявява типичното „мъжкарство“ и
трудно може да се отдаде на агресия. Омега мъжът едва ли ще
разбие сърцето на една жена, защото предпочита да е искрен и не
приема хората за даденост.
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Грешно взета проба не може да доведе до
фалшив положителен резултат за COVID-19

"Всяка положителна проба за Covid-19 трябва да доведе до някак-
ви мерки. Ако не е съвсем правилен начинът на вземане на една
проба, това може да доведе до фалшива отрицателна проба, но не и
до фалшива положителна".

Това каза пред БНР доц. д-р Росен Михайлов, управител на верига
лаборатории, които правят тестове за Covid-19, включени в предста-
вителния списък на лаборатории, чиито данни се отчитат от Нацио-
налния оперативен щаб. Той уточни, че за да излезе нещо положи-
телно, трябва да го има.

"Дори да има съмнение, по-добре да се приеме, че пробата е поло-
жителна и да се ограничат контактите, докато се направи втора",
обясни доц. Михайлов.

Той посочи, че дори веднага след положителен резултат от тест да
се направи втора проба, която да е отрицателна, това ще е за успо-
коение на пациента, но две седмици след първата положителна про-
ба трябва да се направят две проби и те трябва да са отрицателни, за
да се счита, че няма инфекция.

Доц. Михайлов акцентира върху личната отговорност на хората при
спазването на противоепидемичните мерки, за да не се разпростра-
нява вирусът.

Какво да направим ако изгубим
регистрационния номер на колата

След поройните дъждове и наводнения последните дни в София,
въпросът за това какво да правим, ако номерът на колата ни изчез-
не в бурята, стана изключително належащ и актуален поради зачес-
тилите такива сигнали.

В столичния КАТ само днес са върнати пет регистрационни табе-
ли, намерени на улицата. Органите на реда се свързват със собстве-
ниците и им ги предават. В социалните мрежи също се публикуват
снимки на намерени табели.

"При нас днес бяха донесени пет номера от граждани, които бяха вър-
нати на техните притежатели. Така няма нужда от пререгистрация на
автомобила, иначе правилото е щом го няма единия номер, да се обяви
в районното за изгубен или откраднат и съответно да дойде при нас, за
да му бъдат издадени нови регистрационни номера и нови талони".

Това заяви пред журналисти началникът на отдел Пътна полиция
ком. Любомир Костадинов по повод случаите на увредени или изгу-
бени при урагана в столицата регистрационни табели на МПС.

"При нас за момента няма официално подаден сигнал, че някой си
е изгубил номера. Но по принцип това се прави в районните управ-
ления", доппълни той.

"Срещу една разписка получава номера си и няма нужда от пре-
регистрация на автомобила. Ако обаче номерът е смачкан или пов-
реден, но все пак се вижда и може да се идентифицира автомоби-
лът, фирмата BMW извършва такава услуга – отива се там на място и
се изважда нов номер", каза още той и добави, че пререгистрацията
струва около 30-40 лева.

Комисар Костадинов посъветва водачите да закрепват номерата
на автомобилите си с рапиди.

Обявена за невалидна лична карта
няма да се възстановява

Открадната или изгубена лична карта, която е била обявена за не-
валидна, няма да може отново да се обяви за валидна.

Това предвижда проект за допълнение на Закона за българските
лични документи, приет от Министерски съвет.

Промяната се налага, за да спре практиката по ревалидиране на
обявени за невалидни български документи за самоличност, които
преди това са декларирани като изгубени или откраднати.

Взет е предвид и регламентираният обмен на обявени за невалид-
ни у нас български лични документи в информационните масиви на
Интерпол и Шенгенската информационна система.

Целта от една страна е да се преустанови практиката веднъж обя-
вени за невалидни български документи за самоличност, отразени
в информационната система, поддържана от МВР, да бъдат възста-
новявани като валидни след отпадане на причината, поради която
са били обявени за невалидни.

По този начин се постига и съответствие на информацията за докумен-
тите, налична както в информационната система на вътрешното минис-
терство, така и на Интерпол и на Шенгенската информационна система.

От друга страна осигуряването на възможността за обявяване на
невалидни на документи за самоличност по причини, които до мо-
мента не са били предвидени, ще доведе до правилно отразяване
на данните в информационните системи, както и получаване на по-
точни данни при извършване на справка за конкретен документ за
самоличност.

Регламентира се и възможността по искане на гражданите доку-
ментите за самоличност да бъдат обявявани за невалидни в случаи-
те на съмнения за злоупотреби с лични данни, както и когато пред-
ходният документ не е върнат от лицето, а новият се получава от
упълномощено лице.

Защо почти половината от мерките
за членството ни в ЕС не са изпълнени

Министерският съвет прие доклад
за изпълнението на Плана за дей-
ствие за 2020 година с мерките, произ-
тичащи от членството на Република
България в Европейския съюз, към 30
юни 2020 година.

Общо 122 мерки са със срок на из-
пълнение до края на месец юни, като
от тях са изпълнени 69 мерки. Неиз-
пълнените мерки са 53, което представ-
лява 43,4 % неизпълнение. В края на

първото тримесечие процентът неизпълнени мерки беше 42,5 %.
Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на извън-

редната ситуация в условията на COVID-19, но ведомствата трябва
да положат усилия за преодоляването на закъсненията, поради
опасността от стартиране на нови процедури за нарушение.

От неизпълнените мерки 20 са свързани със стартирали процеду-
ри за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Ев-
ропейския съюз.

В Приложение № 2 към доклада са посочени 23 директиви на Ев-
ропейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market
Scoreboard), със срок за въвеждане до края на месец ноември 2020
г. На 11 от тях срокът за въвеждане е бил 31 май 2020 г. и те ще бъдат
включени в Таблото за Вътрешния пазар на ЕК, издание месец ноем-
ври 2020 г.

Австрия с предупреждение
да не се пътува до България
Австрия предупреди своите граждани да не пътуват до България

заради случаите на коронавирус, предаде Ройтерс.
Освен за нашата страна предупреждение е издадено и за Румъния

и Молдова.
Всеки пристигащ от тези държави, трябва да се подложи на дву-

седмична карантина или да покаже отрицателен PCR тест. Провер-
ките за пристигащите от балканските страни ще се засилят по ав-
стрийските границите с Унгария и Словения.

Правителството призовава австрийските граждани да не предприе-
мат пътувания в тези страни, а онези, които вече са там, трябва да се
свържат с австрийските представителства и да се приберат възмож-
но най-бързо.

Причина за крайната мярка, каза на пресконференция министърът
на външните работи Александър Шаленберг, е големият брой ново-
заразени в тези страни.

„Който се завръща в Австрия от тези държави, трябва да спазва
14-дневна карантина. Този, който не я спазва, извършва сериозно
нарушение. То ще се наказва с глоба до 1450 евро“, заяви канцле-
рът Себастиан Курц.

Удвоени ще бъдат и граничните контроли по границите с Унгария
и Словения, контролирани ще бъдат без изключение и всички авто-
буси, влизащи в Австрия.

"Особено стриктно ще бъде контролиран потокът от балканските
държави", заяви Шаленберг.

Съветът на ЕС вчера съгласува препоръки за постепенното пре-
махване на ограниченията за пътувания в ЕС, приемайки списък със
страни, за които границите да започнат да се отварят.

Шаленберг заяви, че Австрия от самото начало е била концентри-
рана върху вътрешноевропейската зона. Решението на Съвета на ЕС
се приема само като препоръка.

„Мерки по отношение на трети страни засега не се планират“, каза
той, добавяйки, че правителството води постоянни консултации по
този въпрос.

Къде е най-висок рискът да
се заразим с коронавирус

Учените определиха местата, които са най-високорискови за зара-
зяване с коронавируса.

Според вестник "Известия" експертите единодушно са определи-
ли помещенията с лоша вентилация като най-опасни.

Вирусолозите са на мнение, че важна е не толкова големината на
помещението, колкото начина, по който работи вентилацията в него.

„Ако въздухът циркулира лошо, всяко затворено пространство ще
представлява опасност", обясни пред вестника Павел Волчков, ръ-
ководител на лаборатория по геномно инженерство.

На второ място в класацията са помещенията, в които хората об-
щуват отблизо за дълъг период от време.

По-специално, тези места включват обществения транспорт, мага-
зините и аптеките, посещавани от по-голям брой клиенти.

Третата позиция в списъка на най-опасните места заемат баровете,
дискотеките и нощните клубове.

Експертите предупредиха да бъдем с повишено внимание, когато
посещаваме места, където се извършва интензивна физическа дей-
ност като фитнес клубове и танцови зали.
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Днес ще сте толкова добродушни и искрени, че
други ще ви сметнат за Робин Худ. Опитайте се
да наблегнете на изпълнението на непосредстве-
ните си задължения на работното място. Ако ня-
кой се опита да ви включи в интрига, е по-добре да
се отдръпнете. Дори незначително изкушение,

може да бъде катастрофално за отношенията с избраника.

Днес трябва да сте старателни и прилежни, ка-
то ученици. Колкото по-уверено се заемете с
всичко ново и обещаващо, толкова по-бързо ще
напреднете в кариерата. Възможна е любов от
пръв поглед, която ще се случи далеч от дома.
Отдавна сте мечтали за подобна среща и днес ня-

ма да повярвате на това което се случва.

Очаква ви успешен ден, ако не започнете да по-
дозирате всички наоколо в лъжи и измама. Не
прехвърляйте финансовите си проблеми на други
хора. Вие сами може да си върнете това, което
сте разпилели на вятъра по време на развлечения
с приятели. Щастие чака онези, които неотдавна

са сключили брак. Възможно е скоро да станете родители!

Днес избягвайте съмнителни операции свързани
с пари. Но ако имате загуби, те едва ли ще са зна-
чителни, така че не се притеснявайте. Има въз-
можност да се запознаете с лице, което ще ви ха-
реса. Дългосрочни планове не трябва да изгражда-
те, но може да си помечтаете. Ако се потопите

във фантазии, не го правете по време на работа.

Креативните от вас, ще се впуснат в проекти,
които в близко бъдеще ще ги направят известни
и успешни. Лесно може да се измамите в любимия
човек, така че не правете предположения за това,
което за сега е само фантазия. Ако имате жела-
на цел в професията, тогава трябва да я постиг-

нете. Между другото, стар приятел ще ви помогне.

Откажете се от тежките и сложни задачи, осо-
бено ако силата и енергията не са ви достатъч-
ни. За да постигнете велики дела, трябва да нат-
рупате опит. Едно събитие, ще ви отвори очите
за някои неща, които не сте забелязвали преди.
Оказва се, че ръководите процесите прекрасно,

ако никой не ви дава инструкции от горе.

Ще събирате плодовете на упоритата си рабо-
та. Вашата естествена целеустременост, ще
ви помогне да решите много проблеми, както и да
привлечете интересни личности. Ако сте се ска-
рали с някого, трябва да направите първите
стъпки към сдобряване. В любовта, приятел ще

ви помогне, като по ваша молба, ще предаде нещо.

Вгледайте се добре в човека, когото наричате
"любим". Може би не трябва да бързате с предло-
жението за брак? Проверка на силата на чув-
ствата, на никого не е навредила. Просто не пра-
вете сцени на ревност. Вечерта, ако ви предло-
жат нова работа, не е нужно да отказвате. Но

сто пъти обмислете всичко, преди да вземете решение.

Ще искате да оставите на заден план всичко,
което някога е било приоритетно. Причината за
това поведение е елементарна-мързел и апатия.
Кога за последен път сте почивали и отделяли
време за себе си? В любовта, ще се държите
твърде независимо. Внимавайте, само избрани-

кът ви да не сметне, че това е отчуждение и безразличие.

Възможно е, леко неясно положение на работно-
то място. От една страна, всички ви уважават и
ценят, от друга - всички зад гърба ви обсъждат
личния ви живот. Поради невниманието си във фи-
нансите, може да попаднете в кризисна ситуация.
Но вечерта, ще берете плодовете от всичко, за

което преди време сте положили максимални усилия.

Трябва да оставите на заден план, своята гор-
дост и свободолюбие. Ако искате да укрепите
отношенията си с любимия човек, такова поведе-
ние е неподходящо. На работния фронт всичко,
ще е наистина войнствено. Но, новите задачи, ще
ви изглеждат толкова леки и лесни. Въпреки че да

получи за тях твърде бързо пари, не разчитайте.

Очаквайте, не просто събития, а истински сен-
зации в живота. Може да създадете силна и хар-
монична връзка с човек, когото отдавна виждате
като свой спътник в живота. Късмет, ще имате
на път, ако тръгнете рано сутринта. Необвърза-
ните трябва да са по-взискателни в интимните

си отношения или няма да може да избегнете интригите .
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11 çàðàçåíè îò Covid 19 â "Ìèíüîð"
Няма носители на заразата в щаба на отбора

След като един от
пернишките футбо-
листи вдигна темпе-
ратура и показа поло-
жителен резултат за
коронавирус вчера,
бяха тествани и ос-
таналите момчета
от отбора.

11 от тях вчера  са

Забраниха публиката
по стадионите

Министърът на здравеопазването Кирил
Ананиев обяви доста неприятна новина за
българския спорт. С издадена заповед, от
утре, българският спорт остава без публи-
ка заради нарастването на заразените от
коронавирус. По-рано вчера лидерът на
НФСБ Валери Симеонов обяви, че ще бъ-
де забранено присъствието на публика по
стадионите на футболните мачове, като се
очакваше новината да бъде обявена офи-
циално. Също така се забранява работата
и нощните заведения и дискотеките, както
и събирането на големи групи хора.

Борислав Цонев може
да се върне в „Пирин”
Халфът Борислав Цонев вече е свободен

агент. Юношата на Пирин (Бл) и Левски раз-
трогна договора си с Интер Запрешич по вина
на клуба. Цонев изигра силен сезон за хърват-
ския клуб, въпреки че тимът изпадна от ели-
та.Полузащитникът записа 23 мача и четири
гола. Борислав е третият най-фаулиран футбо-
лист в местния шампионат. Към полузащитни-
ка има интерес от два хърватски клуба. Не е
изключено обаче той да се завърне и у нас. От
последния му роден тим Берое са се поинте-
ресували от ситуацията около играча. Именно
заралии продадоха Цонев на Интер Запрешич
през 2019 година.Той изкара три години под
Аязмото, като записа 69 мача и 13 гола. В Бе-
рое премина през 2016-а, след като се оказа
ненужен на "Герена". Апетити към халфа има
и родният му клуб Пирин (Благоевград). Име-
нно от школата на "орлетата" Боби Цонев пре-
минава в тази на Левски. "Зелените" са готови
да удовлетворят финансовите претенции на
играча. До момента Пирин вече си върна куп
бивши футболисти като Бодуров, Манолев, Ка-
рачанаков, Дюлгеров и др. Освен ударната
селекция клубът от Благоевград прави доста
подобрения и по стадион "Христо Ботев", въп-
реки че той е общински.На съоръжението се
поставя ново LED информационно табло за
следващия сезон във Втора лига. До края на
месеца се очаква и монтирането на повече от
1000 нови седалки на стадиона. Направени са
и куп подобрения в административната сгра-
да. Планира се козирка на сектор "А".

В Англия биели
гимнастичките с пръчки
Няколко бивши състезателки от национал-

ния отбор по спортна гимнастика на Великоб-
ритания се оплакаха, че са били системно
малтретирани от треньорите си.Бившата евро-
пейска шампионка за девойки Катрин Лайънс
твърди, че наставникът й я биел с пръчка и не й
е давал храна една седмица, за да може да
отслабне. Също така непрекъснато й крещял и
за наказание я заключвал сама в килер. По-
ради стреса Лайънс била принудена да прек-
рати кариерата си. Шампионката на Игрите на
Британската общност Лиса Мейсън, която иг-
ра за Великобритания на Олимпиадата през
2000 година в Сидни, заяви, че е била физи-
чески малтретирана от 10-годишна възраст.
Треньорите я принуждавали да тренира и уча-
ства в състезания, въпреки че била контузена,
давайки й силни болкоуспокояващи. Веднъж
Мейсън дори трябвало да играе със стрес
фрактура на крака."Психическото и физичес-
кото насилие бяха ежедневие за нас", каза
друга гимнастичка, чието име не се съобщава.

Двама перничани –
шампиони на кикбокс

Перник има двама
шампиони в най-теж-
кия кикбокс стил К-
1, съобщи до
zaPernik.com треньо-
рът на пернишкия
клуб Боец –  Венелин
Анков.

Георги Христов и
Рандъм Иванов са
новите шампиони на
България, съответ-
но в юношеска въз-
растова група и ка-
дети до 14 годишна
възраст.

И двамата станаха
шампиони на Бълга-
рия и през месец

март, като сега зат-
върдиха успеха си.
Финалът на Георги
беше, изключително
интересен защото
отново игра с про-
тивника си от фина-
лите на Държавно-
то първенство в гр.
Шумен през месец
март – Даниел За-
ревски, чиито тре-
ньор е национал-
ният селекционер
Владимир Вълев –
Питбула.

Денис Лилов, Але-
ксандър Рангелов и
Ясен Борисов напра-

виха невероятни ма-
чове, но загубиха
своите полуфинали
и останаха трети.
Спортен клуб Боец-
Перник се нареди на
9-то място в стил
К-1 от 42 клуба. От-
ново сме в топ 10 на
клубовете в Бълга-
рия. Въпреки слож-
ните обстоятелс-
тва, пред които
бяхме изправени пос-
ледните месеци, ра-
ботим упорито и в
правилната посока и
това ме радва, каза
още Анков.

Управителният съ-
вет на БФС "Миньор"
претърпя известни
промени . Това се слу-
чи на проведеното в
сряда вечерта общо
събрание в зала "Бо-
рис Гюдеров". Стана
ясно,че двама от до-
сегашните членове -
Румяна Гьорева и Иво
Савов са подали молби
за освобождаването
им от този орган. На
тяхно място бяха из-
брани заместник-кме-
тът Стефан Кръс-
тев и  служителят
във  общината Иво
Симеонов, син на из-

вестния волейболист
на "Миньор" Георги
Георгиев.

Разгледан беше и
бюджетът на клуба
през отчетния пе-
риод. Парадоксалното
е,че в годината,в коя-
то отборът е разпо-
лагал с най-голям бю-
джет, който пак е на
светлинни години от
парите, с които раз-
полагат водещите
клубове в страната,
отборът изпадна от
Суперлигата. В нея
пък се е влязло със
смешната сума от 35
000 лева, похърчени за

цялата година. Наско-
ро тимът е получил
покана за попълване
на състава на първия
волейболен ешелон,
след като е станало
ясно,че той се раз-
ширява на 16 отбора.
Само че пернишкото
ръководство на тима
е отказало, тъй като
не подхожда на отбор
с името "Миньор" да
се състезава с еднич-
ката цел да не изпад-
не. Ще се изгражда
нов отбор, като ще се
акцентира върху рабо-
тата в детско-юно-
шеската формация на

Нови попълнения в УС на ВК "Миньор"

отбора с цел изграж-
дане на боеспособен
тим, който със сигур-
ност през 2022 годи-
на, когато ще се чус-

дали положителни
проби.Ковачевци ,къ-
дето се намира отбо-
ра в момента .

Те ще се лекуват в
домашна обстановка
под лекарски предпи-
сания . Ситуацията
във вчерашния след
обед беше доста объ-

ркана. Стана ясно,че
футболистите все
още бяха на лагера в
Ковачевци и чакаха
указанията на РЗИ.

Другата подроб-
ност е, че от спор-
тно-техническия щаб
няма зарадени, поне
такава беше последна-

та информация.
От заразените

футболисти пък има-
ше такива, които
нямаха никакви сим-
птоми. Ръководство-
то на отбора се
страеше да раздели
футболистите на
две - на такива с оп-

лаквания и на такива,
които се чувстват
здрави. Едно обаче е
ясно. Тази зараза ще
нанесе доста сериоз-
ни поражения върху
подготовката на от-
бора, който тъкмо бе-
ше започнал да влиза
във форма.

Припомняме,че бе-
ше отложена и кон-
тролата на тима с
отбора на ЦСКА 1948,
която трябваше да се
играе в Разлог.При
всички положения и
други контроли ще
бъдат отложени до-
като футболистите
от отбора се възста-
новят и станат год-
ни да водят трени-
ровки.

тва сто години на во-
лейбола в Перник да е
сред добре представ-
ящите се отбори в
Суперлигата.
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Две десетилетия тя помага на пострадали от насилие

СИТУАЦИЯТА В ПЕР-
НИШКИЯ МИНИПАРЛА-
МЕНТ наистина започва да
напомня вица за крастави-

цата. Вари го, печи го - тя съдържа 98
процента вода. При нас - вари го, печи
го, каквито и да са фактите - ГЕРБ са
единствено прави ,даже велики, БСП -
криви евентуално и за Третата светов-
на война. Какво да каже човек? И има
ли смисъл да коментира? Добре все
пак, че последните две заседания се
предаваха пряко, да всеки можеше да
види, да чуе, да прецени. Питаме се
обаче, защо получават заплати нашите
местни избраници? За да скачат пред
микрофоните и гръмко да се самоафи-
шират - вижте ни, чуйте ни, не мислим и
работим за вас. Ама когато си се оп-
лескал, що пък не кажеш едно "изви-
нете"? Щото да тръбиш колко са дълго-
вете на общината, ама да не кажеш
собствената си вина за тях, да не приз-
наеш заслугата на кмета, който все
пак само за 7 месеца е успял да стопи
7 милиона от тях, си е малко баш като
във вица за краставицата…

РАДОМИР ПОВТАРЯ СЪДБАТА НА
ПЕРНИК ПО ОТНОШЕНИЕ НА БЕЗ-
ВОДИЕТО. Перник, в лицето на своите
съветници, даде моралната си подкре-
па на патещите съседи. Друг въпрос е,
че за тях трябва друга, държавна под-
крепа. Сиреч на един министър, който
обаче явно няма намерение да го нап-
рави. И който неколкократно изрича
неистини в публичното пространство.
Декларацията на пернишкия минипар-
ламент си е декларация. Изпатилите
перничани разбират мъката на съседи-
те от Радомир. Но това, пак повтаряме,
не стига. Освен в ръцете на Ревизоро,
решението е и  в ръцете на кмета, който
трябва да повтори действията на коле-
гата си Владимиров - да изтърка праго-
вете на всички държавни институции,
докато не ги накара да го чуят и да се
задействат. За да не се повтори в Ра-
домир взривоопасната ситуация, която
разбуни в края на миналата година
Перник. Защото идват сухи месеци, ид-
ва пикът на летните жеги и се знае, че
липсата на вода и невъзможната хигие-
на може да доведе до някоя епидемия.
А само нова зараза, като хепатит нап-
ример, който не случайно е наречен бо-
лест на мръсните ръце, при ширещия
се коронавирус ни липсва…

Десетокласничка от ГПЧЕ
 първа на Олимпиадата по

математическа лингвистика
Светла ЙОРДАНОВА

Александра Димитрова Найденова, ученич-
ка от Xв клас от ГПЧЕ "Симеон Радев" се кла-
сира на Първо място в Националната оли-
мпиада по математическа лингвистика, про-
ведена на 28.06.2020 г., съобщиха от училище-
то.В олимпиадата достойно са се представили
и Борислав Бориславов Митков - 12 клас ,
Ивета Ивайлова Георгиева - 11 клас , Миглена
Методиева Георгиев - 11 клас , Савина Све-
тославова Михайлова - 9 клас, Сабина Антоно-
ва Радулова - 12 клас.Техен преподавател е
Елизабет Игова."В тази толкова различна го-
дина сме горди с големия успех на Алексан-
дра Димитрова Найденова, ученичка от X "в"
клас от ГПЧЕ "Симеон Радев", град Перник,
която се класира на Първо място в Национал-
ната олимпиада по математическа лингвисти-
ка. Пожелаваме успехите да съпътстват Але-
ксандра и г-жа Игова във всичките им бъде-
щи начинания!"- написаха в сайта си от Регио-
нално управление на образованието в Перник.

Разследват случай с изоставен
след ПТП лек автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Служители от Първо районно управление на

МВР в Перник  изясняват случай с катастро-
фирал и изоставен лек автомобил. Около 1,30
часа миналата нощ е бил подаден сигнал в по-
лицията за катастрофирал и изоставен лек ав-
томобил "Волво" на първокласен път I-6, в ра-
йона на местността "Кървавото" посока Радо-
мир. Пристигналите на място служители на ре-
да открили катастрофиралия автомобил, уста-
новили и повреди по инфраструктурата - огъ-
нати мантинели. Изяснена е собствеността на
волвото и ползвателя му, който е заявил, че
колата е открадната.

Закопчаха перничанин,
трошил огледало на кола

Любомира ПЕЛОВА
25-годишен мъж е задържан за унищожа-

ване и повреждане на чуждо имущество,
съобщиха от пресцентъра на Областната ди-
рекция на МВР. В сряда, около 20,15 часа, по-
лицаи от Първо районно управление забел-
язали мъж, който чупи огледалото на лек ав-
томобил "Волво", паркиран в центъра на об-
ластния град. На място е задържан 25-годи-
шен перничанин. Наложена му е 24-часова
полицейска мярка и причините за случило се
са в процес на установяване.Образувано е
досъдебно производство по чл. 216, ал. 1 от
Наказателния кодекс.

Търсят кой разстреля
три крави край Кладница

Любомира ПЕЛОВА
П о л и ц и я т а

изяснява слу-
чай на убити
животни.

Във вторник,
около 15, 30
часа, във Вто-
ро районно уп-
равление се е
оплакал 54-го-
дишен жител
на село Клад-
ница. Мъжът заявил, че са застреляни три
крави негова собственост, който били на
паша в местността "Ширинье". Органите
на реда посетили местопроизшествието.
Животните са иззети за аутопсия, а причи-
ните за инцидента са в процес на установ-
яване.

Образувано е досъдебно производство
по чл. 325 "б", ал. 1 от Наказателния ко-
декс.

Свeтла ЙОРДАНОВА
Вече 21 години еки-

път на Фондация
"П.У.Л.С." предоставя
директна помощ и
подкрепа на хора, пос-
традали от насилие.
През целия период
от началото до
днешна дата психоло-
зи, социални работ-
ници, адвокати, педа-
гози и доброволци ра-
ботят в посока пре-
венция и рехабилита-
ция на хора, постра-
дали от насилие и
трафик.

Първият проект, с
който стартира ор-
ганизацията, е от
1999 г. когато три
дами (Татяна Арсова,
Екатерина Велева и
Яна Кацарова), специа-
листи в областта на
психологията, инвес-
тират цялата си
творческа енергия и
създават Програма
за рехабилитация и
овластяване на жени,
пострадали от наси-
лие.

Младежки клуб "Да
бъдем приятели"
стартира своята
дейност една година
след основаването на
Фондация "П.У.Л.С.".
От този момент доб-
роволци и професио-
налисти вървят ръка
за ръка в борбата с
насилието. Мисията,
която обединява мла-
дежи от различни по-
коления, е възможнос-
тта да помагат на
своите връстници да
изграждат хармонич-
ни отношения с око-
лните, изпълнени с
равнопоставеност,
разбирателство и
толерантност. Над
700 младежи и девой-
ки са били част от
клуба пред последни-
те 20 години.

Фондация "П.У.Л.С."
разработва и прилага
методики за обуче-
ние на деца в различ-
ни възрасти - детска
градина, училище, ро-
дители и бъдещи ро-

дители, специалисти.
През 2008 г. орга-

низацията разкри
Кризисен център за
работа със спешни
случаи и настаняване
на клиенти след пре-
живяно насилие. От
края на 2019 г. екипъ-
т на организацията
администрира и Кри-
зисен център за де-
ца, пострадали от
трафик.

През последните
две години Фондация
"П.У.Л.С." разшири об-
хвата на своите ус-
луги със създаване-
то на мобилни каби-
нети в градовете
Брезник и Кърджали,
към които регулярно
се обръщат за помощ
хора, пострадали от
насилие.

От началото на ме-
сец март 2020 г. еки-
път на организация-
та подкрепя активно
семейства, изпадна-
ли в безизходица,
вследствие на извън-
редната епидемична
обстановка в страна-
та. Подкрепата се
състои в предостав-
яне на на хранителни
продукти, почиства-
щи и дезинфекцира-
щи препарати и дру-
ги неща от първа
необходимост, даре-
ни от водещи компа-
нии, общественици и
организации.

Екипът на органи-
зацията продължи да
оказва денонощна
подкрепа на постра-
далите от насилие.
Над 260 човека по-
търсиха помощ през
месеците на извън-
редно положение.

През изминалите
години Фондация
"П.У.Л.С." участва в
обединяването на
усилията на десет
други организации в
Алианс за защита
срещу насилие, осно-
вано на пола. Органи-
зацията е член на На-
ционална Мрежа за
Децата (НМД), а от

Трети обвиняем заради потрошени
стъкла на автомобили в Радомир
Любомира ПЕЛОВА

Има трети обвин-
яем за унищожените
стъкла на три авто-
мобила и каравана в
Радомир, съобщиха от
пресцентъра на Об-
ластаната дирекция
на полицията..

Престъплението бе
извършено на 5 май

тази година, когато
са били счупени стък-
лата на три леки ав-
томобила и една кара-
вана, паркирани до жи-
лищен блок в града.
Часове след подаде-
ния сигнал били за-
държани извършите-
лите - трима местни
жители на 19, 20 и 46

2015 г. и Регионален
координатор за Юго-
западна България.
Фондация "П.У.Л.С."
влиза и в състава на
Консултативен съ-
вет за младежка по-
литика (КСМП), кой-
то е обществен кон-
султативен орган
към Кмета на Общи-
на Перник и работи
по въпросите на мес-
тната младежка по-
литика.

През всичките 21
години екип от спе-
циалисти неуморно
развива услугите и
програмите за хора-
та, както от града,
така постепенно и в
цялата страна. Към
днешна дата Фонда-
ция "П.У.Л.С." е нат-
рупала опит в адми-
нистрирането и
партньорството в
редица международни
проекти с партньори
от различни страни-
Великобритания, Гер-
мания, Сърбия, Испа-
ния, Португалия, Ки-
пър, Гърция, Ислан-
дия, Румъния, Слова-
кия и др.

Годишно към прог-
рамите на организа-
цията се обръщат
около 1000 човека на
различна възраст и с
различна потреб-
ност. Някои от
клиентите са от
дълги години, преми-
навайки през различ-
ни етапи от живота
си и възползвайки се
от различни услуги.

Насилието във
всичките му проявле-
ния е недопустимо
накърняване на чо-
вешките права и дос-
тойнство. Екипът на
Фондация "П.У.Л.С."
ще продължава и в
бъдеще да развива
своите програми и
услуги, както чрез
оказване на директна
подкрепа на постра-
дали, така и чрез осъ-
ществяване на пре-
венция с цел на елими-
ниране на насилието.

години. Първите два-
ма вече са привлечени
като обвиняеми, а с
46-тодишния мъж то-
ва е станало вчера.

Наложена му е мярка
за неотклонение "под-
писка" и работата
продължава съвмес-
тно с прокуратура-
та.
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