
гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
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Трелеборг Сийлинг Солюшънс Перник ЕООД
2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4

Телефон: 076-68 64 68
e-mail: tsspernik@trelleborg.com

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.71 лв.
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Преп. Теофан. Св.
Григорий Двоеслов.

Преп. Симеон

Бай
Ганьо

Някак кофти се получи съвпадението,
че по време на засилени екшън планове
покрай коронавируса един гръцки изда-
тел трябваше да се обяснява на премие-
ра Борисов, че по невнимание е сложил не-
говия лик като илюстрация върху кори-
цата на гръцкия превод на "Бай Ганьо".
Вярно, има монтаж, ама има и символика.
Не е в дневния ред на  България тая изда-
телска издънка, ама като се замислим
по.дълбоко, няма и грешка. Всичко е точ-
но като по поръчка.

Та какво друго, ако не образа на Бай Ган-
ьо виждаме надлъж и нашир из цяла Бъл-
гария днес. Кой опразва рафтовете за
хранителни стоки, ако не Бай Ганьо? Кой
пълни моловете с малолетни по време на
грипна ваканция? Кой разнася кихавицата
си на всички възможни обществени мес-
та? Кой пише постове некролози в со-
циалните мрежи? Отвсякъде ни се зъби
или се хили Бай Ганьо. Просто живеем в
такова време, че без Алековия герой не
можем. Даже коронавирусът няма да го
унищожи. Ширнал се е из цялата ни тат-
ковина, а противоепидемичните мерки
само го размножават. Ето отговор на
вечния въпрос социален или национален
тип е Бай Ганьо. Национален, разбира се!
А премиерът е прав да приема с чувство
за хумор илюстрацията.

СЪПЕРНИК

30 / 190

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

Променлива
облачност

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

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

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

www.vento-k.com

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

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

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÍÎÈ Ñ ÌÍÎÃÎ
ÎÍËÀÉÍ ÓÑËÓÃÈ
ÑÒÅÔÀÍ ÊÐÚÑÒÅÂ ÇÀ
ÁÚÄÅÙÅÒÎ ÍÀ ÁÑÏ Â ÏÅÐÍÈÊ
„ÑÒÐÓÌÑÊÀ ÑËÀÂÀ”
ÂÇÅ ÍÎÂ ÃÎËÌÀÉÑÒÎÐ

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
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В региона тя ще продължи до 16-ти март включително
Силвия ГРИГОРОВА

Регионалната здрав-
на инспекция в Перник
е изпратила до Регио-
налното управление по
образованието в Пер-
ник предписание дните
от 12 март до 16 март
включително да бъдат
обявени за неучебни.
Според здравната ин-
спекция, през 10-та
седмица на 2020 г. е ус-
тановено увеличаване
на броя на заболелите
от остри респиратор-
ни заболявания лица
във всички възрасто-
ви групи. През периода
са регистрирани 158
заболели, като заболе-
ваемостта е 216,11%
(при средна за страна-
та 110,92% към
09.03.2020 г.)

С оглед на това и с
цел ограничаване ин-
тензивността на епи-

демичния процес  РЗИ
Перник връчи предпи-
сание на РУО на МОН
за периода 12.03-
16.03.2020 г. включи-
телно да не се провеж-
дат учебни занятия
на територията на
област Перник. Оста-
ват в сила и всички
мерки при грипна епи-
демия за лечебните за-
ведения на терито-
рията на областта.

Началникът на РУО
в Перник Ваня Коконо-
ва увери, че директо-
рите на всички учили-
ща в областта са ин-
формирани за предпи-
санието на РЗИ и уче-
бните занятия са
преустановени.

Препоръчително е
детските градини да
останат отворени,
при задължително
изискване за медицин-

ски преглед на входа,
както и при засилени
мерки за почистване
и дезинфекция на по-

Всички детски градини и училища въвеждат режим за дезинфекция
Светла ЙОРДАНОВА

Всички детски гра-
дини, училища и вис-
ши училища ще въ-
ведат режим за де-
зинфекция - първо
на ръцете, после на
подовите повър-
хности.

Това обяви прос-
ветният министър
Красимир Вълчев ка-
то една от мерките
за ограничаване на

разпространението
на коронавируса у
нас.

По думите на об-
разователния минис-
тър това ще бъде
лесната част.

,,По-трудното е да
осигурим доставка
на дезинфектанти
за всички детски
градини, училища,
ВУЗ-ове, поради кое-
то се надявам още

днес да направим
среща с производи-
телите на всички
компании и до чет-
въртък-петък да
сме готови'', допъл-
ни министър Въл-
чев.

,,Направени са
приблизителни раз-
чети и се надявам
до утре да организи-
раме логистиката'',
каза още той.

мещенията. По пре-
ценка на родителите
и семействата деца-
та може да не посеща-

ват детска градина в
определения преван-
тивен ограничителен
период до 16 март.
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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

Посещението в офисите е само в краен случай

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с епиде-

миологичната об-
становка в страна-
та от Териториално-
то поделение на На-
ционалният осигури-
телен институт
призовават всички
свои клиенти да се
въздържат от лично
посещение в офиси-
те на институция-
та, освен в случаи на
реална неотлож-
ност. Това съветват
от ТД на НОИ в Пер-
ник.

От институцията
напомнят, че на раз-
положение на граж-
даните са алтерна-
тивните форми за
контакт с НОИ: над
70 електронни услу-
ги, Контактен цен-
тър (0 700 14 802),
писма или електрон-

Започна дезинфекцията на
возилата в транспорта

Любомира ПЕЛОВА
От вчера вече всички автобуси на

градския транспорт в Перник се дезин-
фекцират, съобщиха от общинската ад-
министрация. Третирането ще се извър-
шва четири пъти на ден с безопасни за
хората дезинфектанти, закупувани от
сертифицирани фирми.

Пътниците посрещат с разбиране про-
веждането на необходимите мерки,
които се извършват по заповед на ми-
нистъра на здравеопазването и РЗИ.

Силвия ГРИГОРОВА
Сериозно са се уве-

личили болните от
остри респираторни
заболявания през из-
миналата седмица,
констатира Регионал-
ната здравна инспек-
ция в Перник. Регис-
трираните случаи са
158,  при 95 за пред-
ходната седмица. За-
болеваемостта през
периода е 216,11 %oo,
при средна за страна-
та 110,92 %oo към
09.03.2020 г.

Незначително уве-
личение има и при бол-
ните от заразни за-
болявания. Те са 16,
при 15 за предходната
седмица.

Няма увеличаване
на болните от вари-
цела. Те са 5. Заболели-
те са от Перник. Най-
много са болните де-
ца на възраст от 5 до
9 години-4.  Засегнати
са организирани ко-
лективи: ДГ 8 "Извор-
че".

Двойно са се увели-
чили заболелите от

морбили през минала-
та седмица. Регис-
трираните случаи са
7, при 3 за предходна-
та седмица. Заболе-
лите са от  Перник и
Радомир. Най-много
са болните деца на
възраст от 10 до 14
години-3. Болните са
хоспитализирани  в
Инфекциозно отде-
ление на МБАЛ "Р. Ан-
гелова". Според
здравната инспек-
ция, има епидемична
връзка между регис-
трираните случаи.
Взети са противое-
пидемични мерки
спрямо контактни-
те лица.

Сред като две сед-
мици нямаше регис-
трирани болни от хе-
патит, през миналата
са установени 4 бол-
ни. От хепатит B - 2 и
от хепатит C - 2. За
всички болни са из-
вършени епидемиоло-
гични проучвания, об-
работени са огнища-
та и са взети проти-
воепидемични мерки

Увеличават се острите
респираторни заболявания

Започва приемът по схемата
за доилна техника

Силвия ГРИГОРОВА
Животновъдите могат да кандидатстват

от 25-ти март до 15-ти април 2020 г. за под-
помагане по схемата "Инвестиции за заку-
пуване на съоръжения за добив и съхране-
ние на сурово мляко и съоръжения за из-
хранване на новородени животни с
мляко". Документи ще се приемат в облас-
тните дирекции на ДФ "Земеделие" по
място на осъществяване на дейността по
проекта.

Целта на държавната помощ е да стиму-
лира земеделските стопани да направят
инвестиции за подобряване на общата
производителност и устойчивост на сто-
панствата си и по-специално - да намалят
производствените разходи.

По схемата се възстановяват до 50% от
извършените разходи за инвестиции, като
максималният размер на помощта е не по-
вече от 25 хил. лева. Подпомагането се
предоставя под формата на субсидия за
покриване на част от разходите за реали-
зация на инвестиции в стационарни и мо-
билни доилни съоръжения, оборудване за
съхранение на мляко и съоръжения за из-
куствено изхранване на новородени жи-
вотни с мляко.

Кандидати по схемата могат да бъдат зе-
меделски стопани, регистрирани по реда
на Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. за пе-
риод от най-малко 3 (три) години назад,
считано от датата на кандидатстване, как-
то и организации и групи производители,
признати със заповед на министъра на зе-
меделието, храните и горите.

Утвърденият от  Управителния съвет на
ДФ "Земеделие"  бюджет на помощта за
2020 г. е в размер на 2 000 000 лв., който
ще се разпределя до изчерпването му по
реда на кандидатстване. В бюджета на по-
мощта се включват и поетите ангажименти
по сключени договори за 2019 г., които
предстои да бъдат изплатени през 2020 г.

Средствата ще се изплащат по банкова
сметка на кандидата след доказване на
целевото изпълнение на инвестицията.
Схемата е разработена по предложение на
браншовите организации в сектор "Млеч-
но животновъдство" и ще се прилага за
втора поредна година.

на поща ( noi@nssi.bg
Този имейл адрес е
защитен от спам бо-
тове.

Както е известно,
персонален иденти-
фикационен код
(ПИК) на НОИ пре-
доставя удобен и
при сегашните об-
стоятелства особе-
но подходящ начин
за ползване на реди-
ца електронни, спра-
вочни и администра-
тивни услуги през
интернет страница-
та на института.
Притежатели на
ПИК към момента са
около 1,5 милиона
български граждани,
които чрез него и
без да посещават
офисите на инсти-
туцията могат да
получат персонални
справки, които са

свързани с достъп
до личните им дан-
ни. По интернет те
могат да следят оси-
гурителния си ста-
тус и дали работо-
дателят им начисл-
ява дължимите оси-
гуровки. Ако им
предстои пенсиони-
ране, потребители-
те могат да про-
верят наличната ин-
формация за натру-
пания си осигурите-
лен стаж и доход,
както и да изчислят
прогнозния размер
на пенсията си. В
случай че са остана-
ли без работа или са
в отпуск по болест
или по майчинство,
чрез своя ПИК лица-
та могат дистан-
ционно да следят да-
ли им е отпуснато
полагащото им се
обезщетение и дали
същото е изплатено.
Освен това имат
възможността да
проследяват постъ-
пилите данни за из-
дадени болнични лис-
тове и кои докумен-
ти за тяхното из-
плащане са вече на-
лични в НОИ. С ПИК
може да се подаде
заявление по еле-
ктронен път за из-
вършване на редица
а д м и н и с т р а т и в н и
услуги, да се зададе

актуален въпрос или
да се подаде сигнал
или жалба, изисква-
щи достъп до лични
данни, чрез контак-
тните форми.

Електронизирани
са и услугите:

·  Изчисляване на
прогнозна пенсия;

·  Изчисляване на
прогнозен размер на
парично обезщете-
ние за бременност и
раждане;

·  Справка за ста-
тус на социално оси-
гуряване от 1997 г.
насам; Справка за
осигурителен стаж
и доход при пенсио-
ниране;

·  Справка за подаде-
ни декларации за со-
циално осигуряване
за осигурено лице за
периоди след 2004 г.;

·  Справка по ЕГН за
изплатени чрез НОИ
парични обезщете-
ния и помощи от
ДОО;

·  Справка за пред-
ставени в НОИ доку-
менти и изплатени
обезщетения и помо-
щи от ДОО;

·  Справка за пос-
тъпили данни от из-
дадени болнични лис-
тове в Електронния
регистър на болнич-
ните листове и ре-
шенията по обжалва-
нето им;

·  Въвеждане/пром-
яна на координати
за получаване на
съобщения от НОИ
за изплатени парич-
ни обезщетения и
помощи от ДОО;

·  Справка за изпла-
тени парични обе-
зщетения за безра-
ботица;

·  Справка за регис-
трирани заявления
за отпускане на па-
рични обезщетения
за безработица;

На разположение
на гражданите е и
Контактният цен-
тър на НОИ, като на
единния телефонен
номер (0 700 14 802)
постъпват от пор-
ядъка на 5000 оба-
ждания на ден. Тари-
фата за разговори
от фиксираната мре-
жа е на цената на
един градски разго-
вор за цялата стра-
на. За разговори от
мрежата на мобилни
оператори, включи-
телно и международ-
ни, се заплаща цена-
та на разговора в за-
висимост от абона-
ментния план. При
ограничения на мо-
билния оператор
към телефонни номе-
ра 0700* гражданите
може да се свързват
и чрез телефон +359
2 902 0506.

спрямо контактните
лица.

През седмицата ин-
спекторите на РЗИ -
Перник са извършили
99 проверки. От тях
31 са свързани със
забраната за тютю-
нопушене в заведе-
нията за обществено
хранене. Направени са
и 4 проверки по сигна-
ли на граждани. В ре-
зултат на извърше-
ния контрол, през сед-
мицата са издадени 3
предписания за от-
страняването на кон-
статирани наруше-
ния.

И през изминалата
седмица здравната
инспекция продължи
ежедневния монито-
ринг на питейните
водоизточници. Взе-
ти са 281 проби от
водоизточници в раз-
лични населени райо-
ни, за да се установи
дали подаваната от
тях вода за питейно-
битови цели отго-
варя на изискванията
на Наредба №9.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,
ПРЕДВИД ЕПИДЕМИОЛОГИЧНАТА

ОБСТАНОВКА В СТРАНАТА СЕ НАЛАГА
ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА РАБОТОДАТЕЛСКА ОРГАНИЗАЦИЯ
"КРИБ ПЕРНИК", КОЕТО БЕШЕ
ПРЕДВИДЕНО ЗА 30 МАРТ 2020 Г., ДА
БЪДЕ ОТЛОЖЕНО.

ДНЕВНИЯТ РЕД И МЯСТОТО НА
СЪБИТИЕТО НЯМА ДА БЪДАТ
ПРОМЕНЯНИ.

СЪЖАЛЯВАМЕ ЗА ПРИЧИНЕНОТО
НЕУДОБСТВО И БЛАГОДАРИМ
ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА РАЗБИРАНЕТО.

11 март 2020Г.
УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА РО

"КРИБ ПЕРНИК"
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Äà îòâîðèì ÁÑÏ êúì áóäíèòå ãðàæäàíè è ìëàäèòå!
Това заяви новия лидер на пернишката общинска организация на БСП Стефан Кръстев

Любомира ПЕЛОВА
Много ми се иска да

успеем да отворим
партията на социа-
листите в Перник

към будните гражда-
ни и гражданските ор-
ганизации, които са
много активни по
проблемите на града

ни в момента. Това ка-
за новият лидер на
БСП в Перник Стефан
Кръстев в ефира на
Българска Свободна
Телевизия. Гражданска-
та енергия трябва да
бъде канализирана,
смята той.

"Подмладяването на
партията и вкарване-
то на нова идея в нея
е въпрос от първос-
тепенна важност.
Иначе след няколко де-
сетилетия няма да
има за какво да си при-
казваме.

Това е стъпка номер
едно - отваряне към
младите хора. Което
не мисля, че ще бъде
толкова трудно, за-
щото в цял свят леви-
те политически пар-
тии са естествен

Уроци по Skype, уебинари…
заради грипа и COVID-19

Светла ЙОРДАНОВА
Българските образователни институ-

ции да използват всички възможности
за онлайн обучение на учениците при
създалата се повишена епидемиологич-
на обстановка, предлага синдикат "Обра-
зование" при КТ "Подкрепа".

Според профсъюза училищата в обла-
ка, които използват office 365, G- suite,
могат да използват приложенията като
виртуални класни стаи, групи, качване на
материали от учителите във виртуалния
хард диск, виртуална тетрадка /onenote /
office 365/.

Напълно приложими са Skype уроци, за
тези които не са в G suite и hang up, както
и провеждането на уебинари. Могат да се
използват и съществуващите електронни
учебници, смятат от синдиката.

В платформата "Уча се" има голям ре-
сурс от учебни клипове, обхващащ мате-
риала, който се изучава в училище.

Подобна платформа на "Уча се" е
"Khan academy", която предоставя ог-
ромна база от учебни клипове на англий-
ски език. Недостатък е, че платформата
има много малка част преведена на бъл-
гарски език.

Майкрософт предоставя възможности
за онлайн обучение чрез Microsoft
Teams, където учители и ученици могат
да работят съвместно. Има поредица от
уебнинари, които могат да се използват.

Училищата, които са инсталирали Moo-
dle могат да използват платформата за
дистанционно обучение. Тези образова-
телни институции, които все още нямат
достъп до горецитираните онлайн ресур-
си могат да използват за учебна комуни-
кация служебни мейли. Ако има училище
без служебни мейли те биха могли да из-
ползват официалната поща на училище-
то, сайт на училището, като учителите по-
дават информация за дейностите, които
трябва да изпълняват учениците.

Наложително е обсъждането на работ-
ния режим на учителя, който не корес-
пондира с хипотезата учител да провеж-
да обучения в платен отпуск.

Синдикат "Образование" е убеден, че
политиката за онлайн обучения в образо-
вателната система трябва да бъде прио-
ритет на МОН и да бъде планирана създа-
дена и интегрирана своевременно за да
се превърне в ефективна и действаща
система за образование.

Изплащат субсидиите
в птицевъдството

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд "Земеделие" преведе

близо 10,5 млн. лв. ( 10 497 922 лв.) на 20
птицевъди  по схемата "Помощ за реа-
лизирането на доброволно поети анга-
жименти за хуманно отношение към пти-
ците" за 2020 година. Приемът беше
осъществен в периода от 10 февруари
до 28 февруари 2020 г. в областните ди-
рекции на ДФ "Земеделие". Максимал-
ният размер на финансовата подкрепа
за настоящата година, определен от УС
на ДФ "Земеделие" е 34 560 000 лева.

Помощта се предоставя годишно за
покриване на допълнителни разходи или
пропуснати доходи, свързани с изпълне-
ние на доброволно поети ангажименти
за период най-малко 5 години. Допусти-
ми за подпомагане са следните видове
и категории птици: кокошки - носачки
(от 16-та до 78-ма седмица); родители от
всички видове (от 18-та до 60-та седми-
ца); бройлери; пуйки; гъски и патици (до
12-та седмица).

КНСБ:Бизнесът и синдикатите
имат място в Националния

кризисен щаб за коронавируса
Любомира ПЕЛОВА

Смятам, че
трябва да има
реалистични
мерки срещу
коронавируса
- нито да са
прекалени, ни-
то да са под
необходимото.
Мисля, че в

Нациоалния кризисен щаб трябва да има
по-широко представителство - бизнесът
вече поиска представителство за еве-
нтуални мерки, мисля, че и ние би трябва-
ло да имаме представителство. Заради
рисковете, които имат едно или друго ре-
шение към хората. Това заяви по телефо-
на президентът на КНСБ Пламен Димит-
ров в предаването "Денят на живо" по Ка-
нал 3 за евентуално включване на рабо-
тодатели и синдикалисти в Националния
кризисен щаб.

"Освен това смятам, че и работодатели-
те, и ние имаме своите браншови структу-
ри, и трябва да ги активираме, картината
е специфична навсякъде. Мерките трябва
да имат и регионален характер, по секто-
ри, фабрики", подчерта още Пламен Ди-
митров.

По думите му в Северна Италия "фабри-
ките работят все още, независимо от дра-
матичната ситуация". "Очевидно има ре-
шения, изключително тежки - в столовата
по един на маса, по двама да влизат в лав-
ките, разстояние между хората и т. н. - това
са решили хората на място в дадената фаб-
рика. Защото ако фабриката не работи, то-
ва не е добре и за работодателя, и за ра-
ботниците", посочи президентът на КНСБ.

"Смятам, че всичко, което би дало
някаква сигурност и на хората, и на об-
ществото в тази психоза, би било полез-
но. И на бизнеса му е нужна сигурност,
защото и пазарите, и заплатите са под
въпрос. Все пак имаме осигурителна сис-
тема, която би трябвало да поеме допъл-
нителните рискове", завърши Пламен Ди-
митров.

Мерки срещу коронавируса и
в общинската администрация
Любомира ПЕЛОВА

В изпълнение запо-
ведта на министъра
на здравеопазването
за постоянна дезин-
фекция на обществе-
ните места, общин-

съюзник на младите,
прогресивните, на
търсещите справед-
ливост и нов начин на
упражняване на влас-
тта. Развитието на
младите кадри на пар-
тията, естествено с
нужното уважение на
нашите беловласи
другари е въпрос от
първостепенна важ-
ност за нас." - сподели
Кръстев.

"В организационно
отношение има още
какво да се желае и в
пернишката структу-
ра. Може би трябва да
има процес на обратно
социализиране на
някои членове на пар-
тията обратно в нея".

Кръстев коментира
и предстоящия пряк
избор за лидер на сто-

летницата:
"В по общ план искам

да кажа, че това, кое-
то се случва в БСП е
немислимо да се случи
в която и да е от дру-
гите основни полити-
чески сили. Този де-
бат, правото на из-
бор, който имаме в
БСП не е слабост, а на-
шата сила.Приветс-
твам преките избори,
които ще се проведат
за национален лидер.
Това ще помогне да со-
циализираме обратно
към партията някои
наши другари.Всеки
партиен член да се
чувсва включен в пар-
тийния живот и да
има право да изрази
своя глас пряко. БСП
има избор и това е чу-
десно."

ската управа започна
дезинфекциране на по-
мещенията в сграда-
та, в които постоя-
нно се работи с граж-
дани. Рано сутринта
с дезинфектанти

Продължава маркирането
на старите коли в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Продължава марки-
рането на автомоби-
ли, които не са в дви-
жение и стоят по ули-
ци, тротоари и меж-
дублокови пространс-
тва.

Общинските служи-
тели предупреждават
собствениците, че в
определен срок
трябва да ги премах-
нат, защото в проти-
вен случай ще бъдат
санкционирани, а ав-
томобилите - прину-
дително иззети.

"Приканваме граж-
даните, които прите-
жават такива авто-
мобили, да ги премах-

нат, за да се осво-
бодят паркоместа за
колите в движение.
Не е маловажен и въп-
росът, че част от
въпросните возила

бяха третирани пар-
терът на общинска-
та сграда, деловодс-
твото, столът, аса-
нсьорите, отдел
"Гражданска регис-
трация", дирекция
"Местни приходи и
такси", ОП "Общин-
ско обслужване". По-
мещенията ще се де-
зинфекцират всеки
ден, докато е необхо-
димо.

Във връзка със запо-
ведта на министъра
на здравеопазването
Кирил Ананиев, вчера
бе отменен и прием-
ният ден на общин-
ската администра-
ция.

представляват и по-
тенциална опасност
за децата, играещи
около тях." - апелират
от общинската упра-
ва.
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Ìåäèè, êîïèðàëè èíôîðìàöèÿ çà "Ñòóäåíà", ñáúðêàõà
МРРБ с корекции във връзка с неточности в ресора на министерството в материал на OFFnews

Любомира ПЕЛОВА
Една любопитно и

пикантно звучаща
публикация на
OFFNews под заглавие
"Режимът в Перник
свършва. Виновните
си останаха ненаказа-
ни", бе тиражирана и
от много други ме-
дии, /б.р."Съперник"
не е сред тях/. Оказа
се, че в нея има много
допуснати доста фак-
тически неточности,
които станаха причи-
на пресцентърът на
Министерството на
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството да направи
съществени уточне-
ния, касаещи ресора
на МРРБ, които изпра-
ти до медиите.

"МРРБ не е собстве-
ник на язовири. Язови-
р "Студена" е публич-
на държавна собстве-
ност като правата на
държавата се упражн-
яват от областния
управител на Перник.
Месечните графици
за водните количес-
тва, които могат да
се използват от ком-
плексните и значими
язовири, се утвър-

ждават от министъ-
ра на околната среда
и водите. А ВиК дру-
жествата плащат на
Басейновите дирек-
ции към Министерс-
твото на околната
среда и водите
(МОСВ) такса "водов-
земане" за използва-
ния воден ресурс.

ВиК операторите не
са собственици на ВиК
инфраструктурата -
язовирни стени, во-
допроводи, канализа-
ции, помпени станции
и пр. Тя се стопанисва,
поддържа и експлоа-
тира от ВиК операто-
рите по реда на Закона
за водите и Закона за
регулиране на водос-
набдителните и кана-
лизационните услуги
чрез договори.

Конкретно за Пер-
ник - цялата инфрас-
труктура в областта
е собственост на об-
щините и на държава-
та, представлявана
от областния управи-
тел. Чрез Асоциация-
та по ВиК, в която об-
щините в област Пер-
ник са обединени и
чийто председател е
областният управи-

Правителството с допълнителни
мерки срещу разпространението

на коронавируса в страната
Любомира ПЕЛОВА

На извънредно заседание на Минис-
терския съвет бяха приети допълнителни
мерки относно заболяването COVID-19,
съобразно предложенията на Национал-
ния оперативен щаб с цел координира-
не, организиране на действията на ком-
петентните държавни органи във връзка
с обявената от Световната здравна ор-
ганизация спешност за общественото
здраве от международно значение по
отношение на заболяването COVID-19.

Правителството реши министърът на
здравеопазването, на основание чл. 63,
ал. 1 от Закона за здравето, да издаде
заповед за преминаване към каранти-
нен режим на работа на болничните за-
ведения с пациенти с установено нали-
чие на заболяването COVID-19, като за-
веденията приемат нови пациенти само
с необходимост от спешна хирургичес-
ка помощ и спешни случаи на сърдечно-
съдови и неврологични заболявания.

Министърът на здравеопазването чрез
главния държавен здравен инспектор
ще осигурява информиране на всички
болнични заведения в страната относно
нови клинични протоколи за лечение и
диагностика на заболяването COVID-19.

Министерството на здравеопазването
също така ще обезпечи доставянето на
предпазни средства на държавните ле-
чебни заведения за болнична помощ в
областите Габрово и Плевен и ще коор-
динира и създаде организация за оси-
гуряване на допълнителни болнични
легла за лечение на COVID-19 на терито-
рията на цялата страна при необходи-
мост.

На заседанието на кабинета беше одо-
брен и проект на договор с Република
Турция, за доставка на медицински из-
делия за предотвратяване, установява-
не и изолиране на вируса на заболява-
нето COVID-19.

Министерският съвет възложи на из-
вънредния и пълномощен посланик на
Република България в Република Тур-
ция да сключи договора от името на Ми-
нистерството на здравеопазването на
Република България.

На основание член 36 от Договора за
функционирането на Европейския съюз
и член 10 от Регламент (ЕС) 2015/479 се
забранява износът на наличните запаси
от предпазни медицински средства (ед-
нократни гащеризони, маски с филтър,
хирургични маски, защитни очила, ла-
тексови/нитрилови ръкавици и калцуни),
притежавани или дистрибутирани от фи-
зически и юридически лица, до осигур-
яване на наличните нужди на територия-
та на страната. Физическите и юриди-
ческите лица, притежаващи предпазни-
те средства, следва да съдействат при
условията на форсмажорни обстоятелс-
тва на основание чл. 34 и 35 от Закона
за защита при бедствия.

Правителство реши още министърът на
здравеопазването, на основание чл. 63,
ал. 1 от Закона за здравето, да издаде
заповед за: преустановяване на при-
съствените форми на учебни занятия и
извънкласните занимания в училищата,
университетите и другите обучителни
институции и организации в областите
Габрово и Плевен; преустановяване на
културни събития и мероприятия на зак-
рито и масови културни събития и ме-
роприятия на територията на страната;
преустановяване на всички спортни ме-
роприятия в областите Габрово и Пле-
вен; провеждане на спортни мероприя-
тия в страната само при закрити врати,
без публика.

тел, активите са пре-
доставени на ВиК Пер-
ник чрез договор да
стопанисване, под-
дръжка и експлоата-
ция. По силата на до-
говора между ВиК Пер-
ник и Асоциацията по
ВиК, операторът съ-
що така предоставя
ВиК услугите на тери-
торията на облас-
тта.

ВиК Перник е с 51%
държавно и 49% об-
щинско участие. То
подменя водопроводи
с цел намаляване загу-
бите на вода, но пора-
ди ограничения фи-
нансов ресурс не може
да реконструира из-
цяло мрежата. Факт
е, че община Перник е
една от малкото, кои-
то не реализираха
проект за воден ци-
къл с европейки средс-
тва в предишния
програмен период, в
който бенефициенти
бяха местните адми-
нистрации. В новия
програмен период бе-
нефициенти са ВиК
дружествата и сега
ВиК Перник ще из-
пълнява проект за
105 млн.лв. за рехаби-

литация на ВиК мре-
жата, финансиран по
Оперативна програма
"Околна среда 2014-
2020". Тази европей-
ска програма се уп-
равлява от МОСВ. Ин-
вестициите във вод-
ните цикли не са по
Оперативна програма
"Региони в растеж" на
МРРБ.

Във връзка с ремон-
та на стената на яз.
"Студена" трябва да
отбележим, че проек-
тът предвижда
строително-монтаж-
ните дейности да се
извършват при непре-
късната експлоата-
ция на язовира, като
дейностите по вод-
ния откос са изпълне-
ни от водолази и са
приключили през 2018
г. За ремонта на вод-
ния откос вода от
язовира не е изпуска-
на принудително. При
него са монтирани во-
донепропусклива сис-
тема, състояща се от
гоемембрана, дрена-
жен пласт, система за
отводняване зад гео-
мембраната и систе-
ма за закрепване към
стената и др. Дейнос-
тите по водния от-
кос на стената прик-
лючиха през 2018г.,
през 2019г. се завър-
ши сухият откос. Се-
га графикът за водна-
та кула е променен.

Прави се внушение-
то, че водната криза
в Перник ще бъде ре-
шена в резултат само
на благоприятните
метеорологични усло-
вия. Бихме желали да
напомним, че за това
допринася и добрият
синхрон в работата
на институциите. В

справянето с кризата
се включиха със своя
опит и експертиза
най-добрите специа-
листи в бранша - хид-
ролози, ВиК инженери,
хора с опит. Беше ока-
зана помощ от всички
ВиК дружества в
страната - както с
аварийни екипи, кои-
то помагаха за от-
страняване на зачес-
тилите заради хид-
равличните удари
аварии, така и с водо-
носки. Намерено беше
и най-целесъобразно-
то техническо реше-
ние - изграждането на
водопровод, чрез кой-
то градът ще получа-
ва вода от водосбора
на яз. "Белмекен" чрез
транзитно премина-
ване през мрежата на
София. Това ще позво-
ли да бъде облекчен
режимът на град Пер-
ник. И ще спомогне
процеса на възста-
новяване на обема на
язовир "Студена",
гласи уточнението
от пресцентъра на
МРРБ.

Въпреки че "Съпер-
ник" не е публикувал
въпросната информа-
ция на електронния
сайт, публикуваме
уточненията, напра-
вени във връзка със
собствеността на
язовир "Студена" и ре-
сора на МРРБ, и все пак
бихме искали да отбе-
лежим пълното мълча-
ние относно наказа-
нията на виновните.
Не сме адвокати на
OFFNews, но сме напъл-
но съгласни с факта,
че вода няма, язови-
рът бе изпразнен, а на-
казани - не. Особено на
местно ниво!

Ограничават покупките на стоки от първа необходимост
Силвия ГРИГОРОВА

Търговските вери-
ги ще налагат ограни-
чения в бройката,
която един потреби-
тел може да си купи
от стоки от първа
необходимост. Това
са договорили Минис-
терството на иконо-
миката и големите
вериги на среща през
миналата седмица.
Има екшън план, из-
готвен съвместно с
големите вериги ма-
газини и аптеките,
призна министърът
на икономиката Емил
Караниколов. По думи-
те му този план ще се
задейства само при
нужда, за да се избег-
не спекулация с цени-
те и стоките заради
паниката около коро-
навируса. Той увери,

че хората не трябва
да се притесняват,
защото складовете
засега са пълни с хра-
ни, както и Държав-
ният резерв. Синдро-
мът на "празния
рафт" е опасен, защо-
то, ако човек види
празен рафт в магази-
на, веднага ще му се
прииска да опразни и
съседния, коментира
опасността от спеку-
ла и вицепремиерът
Томислав Дончев. Той
беше категоричен, че
няма опасност населе-
нието да остане без
основни хранителни
продукти дори и при
случай на разраства-
не на броя на заразе-
ните. Дончев инфор-
мира, че са водени раз-
говори с ръководите-
лите на основните

търговски вериги,
които са гарантира-
ли, че ще осигурят
продуктите.

Междувременно ек-
сперти прогнозираха
поскъпване на някои
храни заради епиде-
мията от COVID-19.
Цените на оранжерий-
ните зеленчуци от
края на януари се дви-
жат нагоре заради
опасенията за дос-
тавките свързани с
коронавируса, заявиха
от Центъра за иконо-
мически анализи на
селското стопанс-
тво. Разпростране-
нието на новия коро-
навирус в Китай води
до дефицит на зелен-
чуци в страната и до
сериозен ръст в цени-
те. В близост до най-
засегнатия район от

вируса се намира ос-
новната производс-
твена област на зе-
ленчуци - Шоугуанг,
даваща годишно 4,5
млн. тона, която е ба-
рометър за ценообра-
зуването на зеленчу-
ци за целия Китай, ка-
то цените се на ре-
кордни равнища, кое-
то започва да се пре-
нася и по други места
в света, посочват ек-
спертите. Опаснос-
тта от разрастване-
то на грипната зара-
за от тип "Корона" на
пазара на мляко все
още не е голяма, като
в основните страни
износителки за ки-
тайския пазар Ав-
стралия и Нова Зелан-
дия опасенията рас-
тат, макар че търго-
вията може и да се за-

сили с оглед на препо-
ръките към китайски-
те граждани да консу-
мират по-силни храни,
за подсилване на иму-
нитета, показва още
докладът. Според Ra-
bobank разпростране-
нието на коронавиру-
са ще има най-сериоз-
ни последиците при
производството и
търговията с птиче
месо, а сравнително
по-слаби при свинско-
то месо. Прогнозира
се също известно за-
бавяне на износа на
свинско месо от ЕС
през първото триме-
сечие на настоящата
година, но това ще се
отрази слабо на рав-
нището на цените.
Очаква се те да се за-
държат относително
високи в целия ЕС.



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, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
23. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
24. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
25. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
26. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро
27. 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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9 съвета как да живеете през 30-те си години

Животът на човек се променя
с годините, желанията и прио-
ритетите се изменят. Това е на-
пълно нормален процес, макар
и при всеки от нас да е индиви-
дуален. Ако искате да изживеете
по най-добрия начин десетиле-
тието на 30-те си години, следва-
щите 9 съвета ще ви помогнат.

Всяко десетилетие от живота
на човек сякаш бележи начало-
то на нов етап, както и носи
своите плюсове и минуси със
себе си. Няма как да се върне
безгрижието на детските годи-
ни, „лудостта“ на тинейджър-
ството, безстрашието на 20-те го-
дини, в които сякаш (почти)
всичко е възможно. Навлизане-
то в 30-те години обикновено
носи доза успокоение, преоцен-
ка на свършеното до тук, по-
реална и информирана предста-
ва за света като цяло. Ако вие в
момента се намирате някъде в
30-те си години, следващите 9
съвета ще ви помогнат да ги из-
живеете по-ползотворно.

Започнете да спестявате
Ако все още не сте започнали

да спестявате и вече сте в 30-те
си години, време е да го напра-
вите. Всъщност колкото по-ра-
но, толкова по-добре. Хубаво е
човек да има пари, които биха
му помогнали в непредвидени
ситуации. Специалисти съветват
хората да спестяват 10% от свои-
те приходи всеки месец. Разби-
ра се, при вас цифрата може да
е различна, както и да варира
спрямо месечните разходи. Кол-
кото и далечно да ви се струва,
ще дойде пенсионирането, за
което също е препоръчително
да разполагате с допълнителни
пари.

Започнете да се грижите за
здравето си

Здравето е основното нещо, от

което се човек се нуж-
дае задължително, за
да живее пълноценен
и щастлив живот. В
повечето случаи обаче
здравето се приема за
даденост и човек се
сеща да се грижи по-
вече за тялото си, ед-
ва когато се появи
проблем. Ако още от
30-те си години започ-
нете да се грижите за
здравето си, с течение
на времето това ще се
превърне в нещо нор-
мално. Залагайте на
повече растителна
храна, изберете си
подходящ вид физи-
ческо натоварване,
наспивайте се. Не заб-

равяйте също така да ходите на
годишни прегледи.

Премахнете от живота си хора-
та, които се държат зле с вас

Още едно нещо, което е добре
да направите през 30-те си годи-
ни, е да премахнете от живота си
хората, които се държат зле с
вас. Всъщност поставянето на
здравословни граници е едно от
най-добрите неща, които може
да направите за себе си във все-
ки един момент от своя живот.
Обградете се с хора, на които
може да разчитате и които са
добронамерени. Няма основа-
телна причина, заради която да
си позволявате да бъдете не-
щастни заради отношението на
някои хора.

Бъдете добри с хората, на кои-
то държите

Може би вече сте забелязали,
че с времето все по-трудно ус-
пявате да си намерите нови и то
наистина добри приятели. Ето
защо не забравяйте да се дър-
жите добре с хората, на които
държите. В това число спадат и
членовете на вашето семейство,
изобщо всички, които смятате
за наистина важни. Обикновено
през 30-те си години човек за-
почва да се сблъсква с по-се-
риозни житейски проблеми, ето
защо е важно в такива да бъдете
близо до любимите си хора.

Приемете, че не може да имате
всичко

Може би сте чували фразата:
„Няма пълно щастие“. Или поне
не в консуматорския свят, в
който живеем. Колкото и да ни
се иска, не е възможно всичко
да бъде перфектно, както и не е
възможно да имате всичко, кое-
то искате. Най-доброто, което
може да направите през 30-те си
години, е да осмислите това и да
го приемете. Не се сравнявайте

с приятели, познати, непознати
или пък известни личности. Все-
ки има различен живот, а много
често на повърхността нещата
изглеждат много по-различни,
отколкото са в действителност.

Не се страхувайте да поемате
рискове

През 30-те години от живота на
човек наивността и мечтите, ха-
рактерни за 20-те години, все
повече започват да избледня-
ват. Ето защо много хора в 30-те
си години се страхуват да пое-
мат рискове – смятат, че „вече
са големи“ за това. Има много
примери обаче, които показват,
че смяна на кариерата е успе-
шен ход, дори и в 30-те години.
Всъщност точно това са години-
те, в които човек започва да си
дава по-ясно сметка от какво
има нужда във всеки един ас-
пект от живота си.

Инвестирайте в семейството си
Тук семейството може да се

разглежда по два начина. На
първо място – обръщайте пове-
че внимание на родителите си,
прекарвайте време с тях и се
опитайте да изгладите различия
помежду си – все пак вече всич-
ки сте възрастни хора. Тъжната
истина е, че години минават и
след време може да съжалява-
те, че не сте били по-близки с
родителите си, когато сте имали
тази възможност.

Вторият аспект от семейството,
е създаването на такова (ако то-
ва все още не се е случило).
Обикновено през 30-те си годи-
ни човек започва да се чувства
по-улегнал, по-стабилен финан-
сово е и мисълта за дете все по-
често се прокрадва в главата
му. Съветът на много по-възрас-

тни хора е да не чакате „идеал-
ния момент“ за създаването на
наследник, защото такъв никога
няма да дойде. Нито пък ще се
чувствате напълно готови за де-
те – по простата причина, че ня-
мате идея какво наистина е това,
докато не стане част от живота
ви.

Продължете да се развивате
Според Уорън Бъфет най-доб-

рата инвестиция, която един
млад човек може да направи за
себе си, е свързана с образова-
нието му и неговия ум. Парите
могат да дойдат и да си отидат -
същото важи и за връзките, ра-
ботата и приятелите. Но това,
което човек научи, остава зави-
наги с него. 30-те години са
идеалният период, в който да
започнете осъзнато да се прев-
ръщате в по-добър човек, дъще-
ря/син, партньор, родител, прия-
тел, колега. Развитието като ин-
дивид е процес, който не трябва
да спира цял живот, а 30-те го-
дини са идеалното време да на-
мерите начин този процес да се
задвижи.

Бъдете добри със себе си
Бъдете добри и мили със себе

си. Не се тормозете излишно за
неща, които нямат значение или
са отминали. Попитайте се дали
това, което не ви дава спокой-
ствие в момента ще бъде важно
след 5 или 10 години? Разшире-
те картината и не се напрягайте
излишно. Освен това опитайте
да бъдете егоисти в здравослов-
ни граници – без това да вреди
на никого. Бихте ли опитали
следната „рецепта“: правете за
себе си нещо всеки ден, нещо
различно всеки месец и нещо
грандиозно всяка година?



Търговските вериги:
Складовете ни са пълни
Не се очаква дефицит на хранителни стоки, включително и на такива

от първа необходимост.
В логистичните центрове на нашите компании има достатъчни

наличности и е създадена необходимата организация за
гарантиране на ритмични доставки.

Това заявяват от Сдружението за модерна търговия, в което
членуват големите търговски вериги.

Коментарът им и по повод обявяването на първите случаи на
заразени с вируса Covid-19 в България.

Към момента няма никакви ограничения за пазаруване в нашите
магазини. Те продължават да работят с обичайните си капацитет и
работно време, уточняват от сдружението.

И допълват, че към момента ситуацията в сектора на търговията на
дребно е спокойна спрямо обстановката. В тази връзка призоваваме
хората да не се презапасяват.

В случай че се окаже, че в някой магазин има повече от обичайния
брой клиенти, молим да бъдат проявени спокойствие, търпение и
уважение към другите – всеки ще бъде обслужен.

Сдружението е в постоянен контакт с Министерство на икономиката
и компетентните институции и членовете му не само са взели
съответните мерки в тази посока, включително на база препоръките
на Националния оперативен щаб и опита на други държави, а и имат
готовност да реагират адекватно при всяка промяна на обстановката.

Стартират проверки на пазара на стоки
Поредната

п р о л е т н а
кампания за
проверки на
пазара за-
почват ин-
спектори от
Д ъ р ж а в н а
агенция за
м е т р о л о г и -
чен и техни-
чески над-
зор (ДАМТН).
Повод за
кампанията
е Светов-
ният ден на
потребителя,
който се отбелязва на 15 март. Проверките ще се извършват в цяла-
та страна от инспектори на Главна дирекция „Надзор на пазара“ (ГД
НП) при ДАМТН.

Инициативата се провежда ежегодно, повече от 11 поредни годи-
ни. Кампанията и през 2020г. е под егидата на Министерството на
икономиката. Ще започне на 13.03.2020г. и ще продължи до
24.03.2020г.

Нейната цел е ефективно и ефикасно подпомагане на потребите-
лите, за осигуряване и гарантиране на безопасното използване на
закупените стоки.

Инспекторите на агенцията ще следят приоритетно за безопасно-
то разпространение в търговската мрежа на промоционални про-
дукти и продукти в ниския ценови диапазон.

Продуктите, които попадат в тазгодишната кампания са от различ-
ни категории. Сред тях са електроуреди, играчки, ръчни електроин-
струменти, лични предпазни средства, офис техника, газови уреди и
др. Ще се проверяват и електрически уреди за изпълнение на кри-
териите за енергийна ефективност.

При установяване на несъответствия по време на кампанията, ин-
спекторите на ДАМТН ще предприемат съответните законосъобраз-
ни действия.

По време на миналогодишната пролетна кампания, инспекторите
на агенцията са извършили проверки на 573 различни продукти.
Сред тях са били: 203 детски играчки; 200 електрически уреди; 21
машини за домашна употреба; 53 лични предпазни средства; 63 ра-
дио-съоръжения; 10 продукта за строителството; 8 съоръжения под
налягане; 6 вида пиротехнически изделия; 7 вида електроуреди са
проверявани по отношение на енергийна ефективност; проверени
са били и 2 вида газови уреди.

При 64 % от проверените стоки са били установени несъответствия.
Без инструкция за употреба са били 251 вида продукта, без марки-
ровка за съответствие са били 91 вида продукти, с други несъответ-
ствия са били 20 вида продукта.

В тази връзка, в ГДНП при ДАМТН са били съставени 171 броя Акта
за установяване на административни нарушения (АУАН) на обща
стойност 85 250 лв. Издадени са били и 64 заповеди за спиране раз-
пространението на несъответстващи продукти.

Сред най-честите нарушения, които инспекторите на агенцията са
констатирали са били: липса на СЕ маркировка, която показва, че
продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандар-
ти; липса на инструкции на български език; липса на декларация за
съответствие, за продукти, при които тя е задължителна; липса на
задължителните предупредителни текст.
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Ресторантьори искат да
им опростят данъците

Само за
първите 48
часа от но-
вината за
наличие на
заразени от
к о р о н а в и -
руса на те-
р и т о р и я т а
на страната
е регистри-
ран серио-
зен спад на
посещения
на заведе-
ния за хра-
нене и раз-
влечения.

О т м е н я т
се направе-

ни резерваци, което ще причини сериозни загуби на бранша, а на
фона на цялостното му състояние може да се случат и масови фали-
ти.

Това заявяват от Сдружението на заведенията в България и Бъл-
гарската асоциация на заведенията в своя съвместна позиция по
повод разпореждането за прeуcтaнoвявaне на пoceщeниятa нa кул-
турни мeрoприятия и зaбрaната за прoвeждaнe нa мacoви мeрoприя-
тия.

Те изпратиха писмо до министър-председателя Бойко Борисов, в
което искат да се вземат превантивни мерки заради коронавируса.
Браншовите организации дават за пример Италия, където в момента
са опростени всички данъци и осигуровки на ресторантьорите.

От името на нашите членове се обръщаме към Вас с молба за адек-
ватна реакция. Засегнатите бизнеси трябва да бъдат подкрепени. В
Италия за целта са определени 4.5 милиарда евро помощи.

В очакване сме за своевременни и адекватни мерки от Ваша стра-
на. В момента там не се дължат данъци, осигуровки, при пълни усло-
вия на форсмажор.

За щастие, у нас положението е различно, но именно превенцията
ще доведе до сериозен отлив на клиенти, което от своя страна ще
предизвика невъзможност фирмите да се издължат към бюджета,
НОИ и Здравната каса“, се казва в писмото.

Те подчертават, че по данни на НСИ ресторантьорският бранш да-
ва над 20 милиарда лева добавена стойност годишно и осигурява
прехраната на стотици хиляди заети в сектора.

Фермери призовават да купуваме бели яйца
Купувачите бяха приканени да купуват бели, а не кафяви яйца, за

да спестят на кокошките болезнена процедура, пише вестник Гар-
диън.

Породите кокошки, които снасят кафяви яйца, обикновено са по-
агресивни. Това налага ампутирането на върховете на клюна им, за
да не се нараняват една-друга.

Смята се, че процедурата е болезнена за птиците.
В същото време, кокошките които снасят бели яйца, типично са по-

кротки, много по-рядко се нападат една-друга и не се налага да бъ-
дат подлагани на отрязването на клюна.

Проблемът е, че клиентите определено предпочитат кафявите яй-
ца.

Във Великобритания са направили изследване, което сочи, че до
70-те години хората са предпочитали бели яйца.

След това, обаче, кафявите започнали да се считат за по-биоло-
гично чисти, по-близки до природата и по-здравословни.

Учените смятат, че тази промяна в настроенията е нелогична и не
почива на реални данни. Тя вероятно е свързана с масовото рекла-
миране на белия хляб като по-вреден от типовия.

Оздравели са над 70% от заразените
с коронавирус в Китай

Над 70 процента от заразените с коронавирус в Китай са оздраве-
ли, заяви днес Световната здравна организация (СЗО), предаде БТА.
Според СЗО Китай е в процес на овладяване на епидемията.

От 80-те хиляди случая на заразени с коронавирус в Китай над 70
процента са оздравели, каза на пресконференция в Женева ръко-
водителят на СЗО Тедрос Аданом Гебрейесус.

Разпространението на коронавируса върви към фаза, в която то
вече няма да може да бъде контролирано, но все още не е твърде
късно, каза Гебрейесус.

Той посочи, че опасността от пандемия е реална, но добави, че то-
ва ще е първата пандемия в историята, която може да бъде контро-
лирана, заяви ръководителят на СЗО, цитиран от ДПА.

Никога не се предавай - това са правилата на играта, подчерта той.
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Не бъдете упорити, там където е уместно да
покажете лоялност и гъвкавост. Ако днес, отка-
жете да сключите изгоден договор, ще съжалява-
те за в бъдеще. С цел да намалите излишните ки-
лограми, е необходимо заедно с диетолог да раз-
работите диета. Вечерта са възможни промени в

кръвното налягане и настинки.

Днес, може с минимум сили и време да решите
всички ежедневни проблеми. Основното нещо е, да
не разчитате на подкрепата на непознати лица, а
на хора, които познавате от дълго време. Във фи-
нансовите дела, ви очаква забележителен успех.
Особено, ако ви върнат стар дълг и ви предложат

взаимно изгодно сътрудничество.

Бъдете внимателни по време на пътуване, до
друго населено място. Ако днес, сте бдителни,
при работата с документи, личния бизнес ще ви
донесе успех. В думите трябва да бъдете по-кон-
кретни, но в поведението - по-активни. Това се
отнася най-вече за личния ви живот, за който

често забравяте, в потока на важните неща.

Днес трябва да се заемете, с битовите и фи-
нансовите си проблеми. Ако си направите бюджет
за месеца, криза не ви заплашва. Необвързаните,
ще срещнат някого, с когото ще им бъде интерес-
но да говорят по различни теми. Ако дълго сте
търсили този човек, направете всичко възможно,

да съхраните връзката.

Очаква ви напрегнат ден, но ползите от него,
ще бъдат много. Особено, ако не пропуснете мо-
мента, да завържете бизнес запознанства. През
деня може да получите важни новини, свързани с
професионални въпроси. Разбирателството с лю-
бимия човек, ще ви направи оптимистични и ра-

достни. Съществува риск от нервност и травми.

Необходимо е, да се занимавате с умствен, а не
с физически труд. Както ползата, така и ра-
достта ви, ще бъде по-голяма. Напрежението с
роднини, ще утихне така че смело планирайте пъ-
тувания и пазаруване. До вечерта, ще почувства-
те умора, затова добре си починете. Зад волана

на автомобила, бъдете изключително внимателни.

Не бързайте с работата, която сте планирали
още миналата седмица. Всичките ви усилия, ще ви
се отплатят стократно по-важното е да сте
отговорни и внимателни. Ситуацията във финан-
совия сектор не само ще се укрепи, но също и ще
се стабилизира. Вечерта ви очакват домакински

и битови проблеми, затова отложете романтичните срещи.

Очакват ви малки разправии с близките. Само
не се самообвинявайте за всичко, което се случ-
ва. Опитайте се да намерите компромис и от-
стъпвайте, ако става дума за финансови дела.
Острите ъгли заобикаляйте отстрани, но за
здравето си, следете внимателно. Не отменяйте

планирано посещение при лекар.

Днес следвайте строго диетата си, особено
ако имате хронични заболявания на стомаха. Ви-
соката ефективност в работата, ще ви позволи
да повишите доходите си. Талантите ви, ще бъ-
дат забелязани веднага, ако не ги скриете под
твърдата си броня. В любовта, отчаяно ще се бо-

рите за любимия човек.

Обемът на работата ви, ще расте в прогресия.
Но, ако сте планирали да свършите нещо по дома,
по-добре си вземете отпуск. Благополучно, ще се
развиват събития, свързани с празник в семей-
ството. Трябва да се погрижите за подаръците и
пътуване извън града. Почивка сред природата с

близките, ще ви зареди с енергия за цялата седмица.

Бъдете максимално практични, така че да полу-
чите в награда, не само пари, но също така и пох-
вали от колегите. Шефът, може да ви даде важна
задача, така че се опитвайте до края на деня да
се справите. Един добър ден за работа с докумен-
ти и срещи с нови хора. Вечерта може да отиде-

те на гости при приятели.

Днес ще правите опити да стабилизирате фи-
нансовото си положение. Но нищо няма да стане
без подкрепата на близки приятели. Благоприя-
тен ден за продажба на имот и закупуване на жи-
лище. Ако не пропуснете шанс за запознанство,
скоро може да създадете силно и здраво семей-

ство. Най-важното е, бъдете активни и настоятелни.
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Радомирци се разделиха с Лионел Матадос

Спират продажбата на
билети за мача с Унгария
Във връзка с обявените със заповед №

РД-01-117/08.03.2020 г. на министъра на
здравеопазването рестрикции за посеще-
нието на спортни мероприятия на терито-
рията на Република България и в следс-
твие на мерките за ограничаване разпрос-
транението на вируса COVID-19, Българ-
ският футболен съюз временно преуста-
новява продажбата на билети за предстоя-
щия полуфинален плейоф за ЕВРО 2020
срещу Унгария на 26 март и европейската
квалификация на младежкия национален
отбор срещу Естония на 29 март.Българ-
ският футболен съюз поддържа постоянен
контакт с държавните органи, Национал-
ния оперативен щаб и УЕФА и има готов-
ност да реагира своевременно при пром-
яна на ситуацията и евентуална отмяна на
ограниченията. В случай на финално реше-
ние двубоите да се играят при закрити вра-
та, всички привърженици, закупили биле-
ти, ще бъдат информирани за начините, по
които ще могат да получат парите си об-
ратно.Поради форсмажорната обстановка
се отлага и акредитационната процедура
за представителите на медиите, желаещи
да отразят двубоите на България "А" и
България U-21.

Жената на Попов
го спира за национала
Съпругата на бившия капитан на Бълга-

рия Ивелин Попов – Елена Паришева нап-
рави интересен коментар в социалните
мрежи. Бившата фолкдива намекна дали
Попов ще се завърне в националния от-
бор.Напоследък усилено се заговори, че
футболистът може да се завърне в нацио-
налната гарнитура за решителните баражи
за класиране на Евро 2020. Самият селек-
ционер на България Георги Дерменджиев
също призна, че ще води разговори с Иве-
лин Попов.Ето какво обаче написа Елена
Паришева във „Фейсбук”:

„Преди време ми попадна издание с лю-
бопитното за мен заглавие-"България оби-
ча героите си мъртви"!!!!Интересно загла-
вие,описващо една тъжна за мен нацио-
нална действителност ,в която -уви,не при-
тежаваме минимално чувство за уваже-
ние,всякаква липса на реална гледна точ-
ка,изхождайки винаги от собствените си
комплекси и нежелание да признаем успе-
хите на някой друг, освен нашите, на някой
от фамилията ни, а още по-малко на някой
от "непослушните"!Вече 10 год съм с един
то тях-"непослушните","неудобните",един
от онези смелите за своето време,без
страх да се изправи срещу всички,именно
защото е добър и талантлив ,и знае,че
трябва да благодари, и е зависим еди-
нствено и само от себе сиСега..когато на
33 се постараха да го откажат от нацио-
налната кауза,защото е "стар","некадъ-
рен","чалгар",се чудя как ли ще им подей-
ства това че в Чужда държава е Капитан,и
че чуждите "специалисти" го поставят за
пореден път в "Идеалния отбор на кръ-
га"Но..те нищо не разбират...!!!!За финал
,може би ако аз трябва да добавя нещо
към заглавието на изданието ,което всъщ-
ност провокира поста ми е -"България оби-
ча Послушковците"....Успех на квалифика-
ции 2020..а ние ще си доизживяваме тук..с
неразбирачите. В Русия съм…”

Струмска слава
(Радомир) и Лионел
Матадос се раздели-
ха по взаимно съгла-
сие. Нападателят ве-
че не е част от радо-
мирския тим. Напус-

кането му е в извес-
тна степен изненад-
ващо, тъй като той
беше част от отбо-
ра и по време на пос-
ледния мач срещу
„Нефтохимик” като

започна в стартова-
та единайсеторка и
игра през първото
полувреме преди да
бъде сменен от Ка-
лоян Евгение на по-
чивката.  Отборът

е картотекирал
Митко Георгиев –
голмайстор на Вто-
ра лига преди две го-
дини. Той в момента
е на индивидуална
подготовка.Старши
треньорът Влади-
мир Димитров се на-
дява до две седмици
Георгиев да влезе в
ритъм и да помогне
на отбора за по-гор-
но класиране.

Трима футболисти
от "Струмска слава"
са извън строя зара-
ди контузии. Още в
първия мач за полу-
сезона срещу Литекс
капитанът Борислав
Николов получи теж-
ка контузия – отле-
пен бял дроб и все
още се възстановя-
ва. Той не тренира,
започнал е леко да
тича самостоятел-

но. Извън терена по-
не още десет дни ще
бъде и Цветомир То-
доров, който е с раз-
късани връзки на гле-
зена. Очаква се ко-
лумбийският напада-
тел Хуан Давид Кал-
дерон да поднови
тренировките си в
ч е т в ъ р т ъ к . В л а д и -
мир Димитров се на-
дява до края на месе-
ца всички футболис-
ти да се възстано-
вят. Тогава отбо-
рът ще изглежда по
съвсем друг начин,
защото това са клю-
чови атакуващи иг-
рачи, споделя нас-
тавникът. "Струм-
ска слава" няма дълга
резервна скамейка и
на последния мач в
основния състав
влезе юноша младша
възраст.

Щатските „чукове” с първа победа в зала
След четири поред-

ни загуби, „Миньор“
Чикаго постигна пър-
ви успех в зала. Бълга-
рите победиха с 5:4
футболната акаде-
мия „Сокърс“ Б. Чети-
ри гола за „чуковете“
отбеляза новото по-
пълнение Джермано, а
веднъж се разписа Ал-
вар. „Жълто-черни-
те“ водеха в резулта-

та през целия мач и
дори за миг не изпус-
наха инициативата.
„Първите мачове иг-
рахме с по-силни про-
тивници и това ни да-
де възможност да се
сработим. Градиме
нов отбор и ни тряб-
ва време. Затваряхаме
добре пространства-
та отзад и използвах-
ме контраатаката, за

да реализираме. Във
всеки мач се опитвах-
ме да го постигнем и
този път се получи.
Тази победа е много
важна от психологи-
ческа гледна точка,
защото играчите са
млади и им трябва са-
мочувствие“, комен-
тира треньорът на
„Миньор“ Чикаго –
Емил Миланов.

Мачът за светов-
ната титла по бокс
в тежка категория
между Антъни Джо-
шуа и Кубрат Пулев
може да бъде отме-
нен заради коронави-
руса. Тези опасения
изказа промоутъ-
рът Еди Хърн.При-
помняме, че битка-
та на Пулев с Джо-
шуа е планирана за
20 юни на стадиона
на Тотнъм в Лондон
- "Тотнъм Хотспър
Стейдиъм".

"Имаме доста на-
товарена програма
за предстоящите
месеци, така че се
надяваме тя да може
да бъде изпълнена

Коронавирусът може да
отмени мача на Пулев

нормално", каза Хърн
пред "Скай Спортс".

"Боксът е уникале-
н спорт по много на-
чини, но най-вече за-
ради ролята на фе-
новете при достига-
нето на пика в ка-
риерата на даден
боксьор.

Не мога да си пред-
ставя, че такъв мач
ще се играе без пуб-
лика.

Как ще се случи
Джошуа да излезе на
ринга да се бие с
Кубрат Пулев и само
аз, вие и Адам Смит
(б.р. - отговорникът
на "Скай" за бокса)
да сме на стадиона,
за да ги посрещнем.

Това няма как да ста-
не", смята Хърн."Мо-
жете ли да си пред-
ставите Дерек Чисо-
ра да се бие с Оле-
ксандър Усик и да го
нокаутира със смаз-
ващо кроше, само за
да вдигне поглед и
да види, че няма кой
да реагира.

Тълпата е интег-
рална част от дра-
мата в бокса и тя
прави продукта ин-
тересен за телеви-
зиите.

Ще видим какво ще
се случи, но се над-
явам, че всичко ще
бъде изпълнено по
план", допълни про-
моутърът.

София  срещу Пловдив
за Купата на България

Ботев Пд - ЦСКА и Локомотив Пд - Лев-
ски са полуфиналите за Купата на Бълга-
рия. Това отреди тегленият преди малко
жребий. В тази фаза се играе на размене-
но гостуване и в сила е правилото за гол
на чужд терен. Първите мачове ще се про-
ведат на 7/9 април в Пловдив, а реваншите
- на 21/23 същия месец в София.ЦСКА и
Ботев се срещнаха в същата фаза от над-
преварата и през сезон 2018/2019. Плов-
дивчани елиминираха "червените" след
3:2 в Коматево и драматично равенство -
3:3 в реванша на "Армията". За "канари-
те" това е четвърти пореден полуфинал в
турнира. ЦСКА за последно триумфира в
надпреварата през 2016 година, когато иг-
раеше във "В" група и на финала победи
Монтана с 1:0.Локомотив Пд е настоящ но-
сител на трофея, след като в миналого-
дищния финал победи градския съперник
Ботев с 1:0. Нито един тим след Лудого-
рец (2008 и 2009 г.) обаче не е успявал да
дублира успеха си. Левски от своя страна
е рекордьор по спечелени Купи - 25.
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Заповедта на председателя на институцията е за срок от един месец, считано от 10 март

ПРЕВЪРНАХМЕ ДВАТА
СЛУЧАЯ НА КОРОНАВИРУС
В СТОЛИЦАТА В СУПЕР НО-
ВИНА. А беше повече от оча-

квано да се появят, при положение, че в Со-
фия живеят кой легално, кой не, близо два
милиона души. Вече на човек на му се отще
да отвори вестник или да си пусне телевизо-
ра, защото друго май няма какво да чуе. Хем
ни приканват да не нагнетяваме напрежение-
то, да не се паникьосваме, да престанем да
опоскваме магазини и аптеки, хем ни заливат
непрекъснато с приказки за болни и потен-
циално люде, пипнали вируса. Хора, от един
грип лесно не можем да се отървем, та от ед-
на грипоподобна зараза ли? Ясто е, по-тежко
минава за някои пациенти заболяването,
няма ваксина, поне засега, срещу нея, но не
пресолихме ли манджата? Особено с това
непрекъснато подчертаваме, че най-много са
смъртните случаи сред възрастните. И над 60
години хората са все още в една повече от
активна възраст,  не ги отписвайте и не пла-
шете бабите и дядовците. Те и така вече са
уплашени. Всяко нещо - с мярка. А тя вече е
надскочена. Затворени са културни институ-
ции, затворени са обществени сгради и адми-
нистрации, децата не ходят на училище, как-
во още следва? Да турим по един полицай и
на входовете на блоковете, та никой да не из-
лиза и да не влиза? Ма то остана и да спрем
да дишаме, щото може някой да кихне около
нас и ще сме ликвидирали пустия коронави-
рус...

НАЙ-ПОСЛЕ ЗАПОЧВА СТРОИТЕЛС-
ТВОТО НА ОНЕЗИ СОЦИАЛНИ ЖИЛИ-
ЩА В "ТЕВА", за които се говори от години.
Проектът днес ще бъде представен официал-
но в общината от екипа, който ще го реализи-
ра, ако, разбира се, първата пресконферен-
ция не бъде отменена заради разни грипни
вируси. Може би и Перник ще последва при-
мера на Народното събрание, където, както
стана ясно, журналистите не са желани в пле-
нарната зала. Вероятно щото не е ясно с кого
са срещали, с кого са се ръкували, кой е ких-
нал или се е закашлял около тях, та може да
са се превърнали в опасни приносители на за-
разата и ще изпоразболеят онези 240 ценни
българи, наречени народни представители.
Мерките са толкова строги, че дори палтата
на журналистите не се приемат в гардероба
на първия етаж. В същото време мерките не
важат за шофьорите на народните предста-
вители, както и за служителите на парламен-
та, за чистачките и сътрудниците, тъй като те
вероятно не са толкова опасни вирусоносите-
ли, колкото медиите. Дали пък да не поставим
депутатите под стъклен похлупак, за да бъдат
опазени като ценно национално богатство?

Шофьор на рейс пред Темида,
пак карал пиян возилото

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще отговаря за управление

на автобус след употреба на алкохол, след
като е бил осъден за същото деяние.

На 1-ви ноември миналата година, в цен-
търа на областния град бил проверен авто-
бус "Мерцедес", управляван от 50-годи-
шен перничанин. При изпробването му с
техническо средство за алкохол били от-
четени 1, 06 промила. Мъжът вече бил осъ-
ден с влязла в сила присъда за управле-
ние на автомобил с концентрация на алко-
хол в кръвта над 1, 2 промила. Привлечен е
като обвиняем по чл. 343 "б", ал. 2 от Нака-
зателния кодекс и му е наложена мярка
за неотклонение "подписка". При доказва-
не на вината му в съда наказанието е ли-
шаване от свобода от 1 до 5 години и гло-
ба от 500 до 1 500 лева.

В ареста влезе пиян
шофьор от Дивотино

Любомира ПЕЛОВА
Пиян шофьор е установен в пернишкото

село Дивотино.
На 09 март, малко преди полунощ, на

улица "Люлин" в селото е проверен Алфа
"Ромео", управляван от 30-годишен мес-
тен жител. Алкохолната му проба се оказа-
ла положителна - 1, 7 промила в издиша-
ния въздух. Отказал кръвна проба за хи-
мичен анализ и бил задържан за 24 часа с
полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.

1,5 млн. лв. за дезинсекция
срещу комарите отпусна МС

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съвет прие Решение за

одобряване на проект на Постановление
за одобряване на допълнителни разходи
от резерва по Закона за държавния бю-
джет на Република България за 2020 г. за
непредвидени и/или неотложни разходи за
предотвратяване, овладяване и преодол-
яване на последиците от бедствия по бю-
джета на Министерството на здравеопаз-
ването за 2020 година.

С постановлението се одобряват допъл-
нителни разходи в размер до 1 500 000 ле-
ва по бюджета на Министерството на здра-
веопазването за 2020 г. за осигуряване на
навременно организиране и прилагане на
дезинсекционни мероприятия за контрол
на комарните популации в страната през
2020 г., с оглед превенция на риска от
бедствия и ограничаване на рисковете за
общественото здраве.

Изменя се наредбата за
дейностите, свързани с

оръжията и контрола над тях
Любомира ПЕЛОВА

Министерският съвет прие Постанов-
ление за изменение и допълнение на
Наредбата за условията и реда за осъ-
ществяване на дейностите, свързани с
оръжията, боеприпасите, взривните ве-
щества и пиротехническите изделия и
контрола над тях в и от Въоръжените си-
ли на Република България.

Предмет на изменението и допълне-
нието на Наредбата са дейностите по
съхранението и отчета, техническите
прегледи, регламентните работи, об-
служването, ремонта и изпитванията на
ОБВВПИ, дейностите с отпадъчните ба-
рути и взривни вещества, получени в ре-
зултат на утилизация на боеприпаси и
параметрите при оценка на излишни ОБ-
ВВПИ.

Любомира ПЕЛОВА
Окръжен съд - Пер-

ник уведомява всички
граждани, юридически
лица, институции, ве-
щи лица и др., че със
заповед № 112/
10.03.2020 год. на ад-
министративния ръ-
ководител - председа-
тел на Окръжен съд -
Перник е разпоредено
да не се разглеждат в
открито съдебно за-
седание дела в Окръ-
жен съд - Перник за
срок от един месец,
считано от днес,
10.03.2020 г., с изклю-
чение на делата, из-
броени в разпоредба-
та на чл.329, ал.3 от
Закона за съдебната
власт.

Делата, които ще се
разглеждат през посо-
чения период са дела-
та, които се разглеж-
дат и през съдебната
ваканция, а именно:

1. наказателни дела,
по които има поста-
новена мярка за неот-
клонение задържане
под стража;

2. делата за издръж-
ка, за родителски пра-
ва на ненавършили
пълнолетие деца и за
незаконно уволнение;

3. искания за обезпе-
чаване на искове, за
обезпечаване на дока-
зателства, за даване
на разрешения и запо-
веди по Семейния ко-
декс, за назначаване на
особен представител;

4. дела по несъстоя-
телност;

5. дела по Закона за
защита от домашно-
то насилие;

6. дела, за които за-
кон предвижда раз-
глеждането в срок,
по-кратък от един ме-
сец;

7. дела за осиновява-
не на дете;

8. други дела по пре-
ценка на администра-
тивния ръководител
на съда или прокура-
турата или на минис-
търа на правосъдие-
то.

Заповедта е издаде-
на в изпълнение на Ре-
шение на Висшия съ-

дебен съвет по про-
токол № 8, т. 31, т. I
от 10.03.2020 г. на
Съдийската колегия
на ВСС, във връзка с
усложнената епиде-
миологична обстанов-
ка в страната (пот-
върдените случаи на
COVID-19 и същес-
твуващата епидемия
от грип тип В1) и във
връзка с наличието на
воден режим на тери-
торията на гр. Пер-
ник и затруднените
възможности за пред-
приемане на преван-
тивни мерки срещу
разпространението
на грип и други остри
респираторни забол-
явания.

Взети са мерки за
своевременното при-
зоваване на страните
и вещите лица по пре-
насрочените дела, ка-
то е разпоредено то-
ва да става своевре-
менно и да се извър-
шва, когато е възмож-
но, по телефона, а при
невъзможност - по об-
щия ред.

Радомирец, притежавал марихуана на съд
Любомира ПЕЛОВА

Радомирец отива на
съд за притежаване
на наркотични вещес-
тва.

В рамките на започ-
нато бързо произ-
водство, 26-годишен

радомирец е привле-
чен като обвиняем за
притежаване на мари-
хуана. Младежът бил
проверен на 3-ти
март през нощта, в
град Радомир. При
направения му личен

И полицията в Перник с мерки за
безопасност заради коронавируса
Любомира ПЕЛОВА

Въпреки усложнена-
та епидемична обста-
новка в страната, об-
служването на граж-
дани от областната
дирекция продължава
при повишени мерки
за сигурност. Гише-
тата на "Български
документи за само-
личност", "Пътна по-
лиция" и "Регистра-
ция на моторни пре-
возни средства" фун-
кционират с обичай-
ното си работно вре-
ме - от 8,30 до 17,30
часа.

Осигурени са дезин-
фектанти и се извър-
шва периодично по-
чистване на помеще-
нията и гишетата за
прием на граждани. С
цел опазване здраве-
то на гражданите, же-
лаещите да се възпол-
зват от услугите на

полицията е задължи-
телно да са на доста-
тъчно разстояние
един от друг при по-
даване на документи,
да се избягва струп-
ването на големи гру-
пи хора и по възмож-
ност да се използват
предпазни маски. Хо-

ра, които имат вре-
менно неразположе-
ние е препоръчително
да не посещават ги-
шетата на полиция-
та.

Да се спазват всич-
ки разпоредби на
здравните власти в
страната.

обиск, от него е иззе-
то пликче с около 1,3
грама наркотично ве-
щество.

Работата продъл-
жава съвместно с Ра-
йонна прокуратура -
Перник.
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