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Преп. Алексий,
човек Божий.
Прпмчк Павел

След
аплодисментите

Малко подражателски, но повече от зас-
лужено някои българи се включиха в това
паметно шоу - аплодисменти от тераси-
те. Благодарността към медиците, които
са на първа линия във войната с коронави-
руса, не може да има по-широки измерения
от всенародната признателност. Въпро-
сът е колко от нас разбират това.

Защото сме се вторачили в магазините
и баровете, в бензиностанциите и хотели-
те, в ски пистите и фризьорските салони,
а сякаш не виждаме истинските фронто-
ваци - хората в бели престилки. Там, къде-
то коварният вирус има силата на атомна
бомба, която трябва да бъде обезвредена,
преди да е фатално късно. Където заповед
не може да се откаже, а предпазната маска
е сигурност не само за теб, а за хиляди не-
познати.

Аплодисментите са вид фойерверки в
чест на една професия, призвана да пази
границата между живота и смъртта.
Няма по-ефектен социален контакт от
това шумно зрелище - масовите аплодис-
менти. То е и маската, и ръкавиците, и ди-
зинфектантите на благородната меди-
цинска професия. Когато го усетиш, сякаш
и вирусът става по-отстъпчив. А болни-
ците - място не за ужас и паника, а за дос-
тойно изпълнен дълг. И вяра, че винаги ще
има аплодирани.
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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

90-ãîäèøíà ñòàðèöà çàãèíà ïðè ïîæàð
На още 20 произшествия през уикенда реагирали огнеборците
Любомира ПЕЛОВА

90-годишна жена е за-
гинала при пожар в
Перник.

Инцидентът е ста-
нал на 13 март, в жили-
щен блок на улица "Ра-
шо Димитров". Около
9,20 часа избухнал по-
жар в апартамент. За-
гинала е живущата на
адреса 90-годишна въз-
растна жена. Изгоряло
е и имуществото в
стаята, в която е била
жертвата. Причината
е в процес на установ-
яване.

Трупът на починала-
та е бил закаран в Съ-
дебна медицина - Пер-

ник за аутопсия. Из-
вършен е оглед на мес-
топроизшествието
от служители на поли-
цията и съдебен лекар,
като следи от насилие
не са установени.

Започнато е досъ-
дебно производство и
работата продължава.

На още 20 произшес-
твия са реагирали ог-
неборците от региона
през почивните дни.
Основно са гасени сухи
треви и отпадъци по-
ради небрежност при
боравене с открит
огън. Няма пострадали
хора и нанесени мате-
риални щети.

От пожарната отно-
во призовават гражда-
ните, да не палят от-

И "Топлофикация Перник"
с мерки заради COVID-19

Силвия ГРИГОРОВА
"Топлофикация - Перник" също въведе

някои мерки, с оглед обявеното извънред-
но положение в страната и с цел превенция
срещу разпространението на коронавиру-
са.

С оглед на това  ще бъдат спрени:
- посещенията в имотите на клиентите;
- извършване на дейности свързани с

предприемане на мерки по подадени пис-
мени и устни сигнали от клиентите  засяга-
щи имотите им.

- обслужване на клиентите в центъра за
работа с клиенти, намиращ се в сградата
на бивша минна дирекция.

- касите на дружеството ще продължат
да обслужват клиенти с променено работно
време от 8.00 ч до 15.30 ч.

Намаляват сигналите на
спешния телефон 112
Силвия ГРИГОРОВА

Намаление на сигна-
лите на спешния теле-
фон 112 и на амбула-
торните прегледи във
филиалите на Центъ-
ра за спешна медицин-
ска помощ се наблюда-
ва през изминалата
седмица в региона. То-
ва информира дирек-
торът на ЦСМП д-р
Валери Симеонов. Като
потвърждение на каза-
ното той посочи, че за
изминалата седмица
има 280 повиквания на

телефон 112 и 197 ам-
булаторни прегле-
ди."Спешните екипи са
оборудвани с лични
предпазни средства,
извършва се дезинфек-
ция на линейките. Има-
ме инструктаж кои от
симптомите могат да
се приемат като еве-
нтуални за коронави-
рус. За сега, слава на
Бога, нямаме такива
пациенти.  Добрата
новина е, че нямаме
фалшиви обаждания и
за цялата минала сед-

мица има само 1 ПТП,
без сериозно постра-
дали. Във всеки филиал
вече има по една нова
линейка. До края на та-
зи година очакваме да
получим още 2 нови ли-
нейки. Ако ни из-
пратят високопрохо-
дими това ще е много
добре, за да оборудва-
ме филиалите в Трън и
Земен с такива линей-
ки, защото те обслуж-
ват труднодостъпни
населени места", поя-
сни д-р Симеонов.

падъци и суха расти-
телност. Нарушители-
те носят администра-

тивно-наказателна от-
говорност, ако не под-
лежат на съдебна.
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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

Сформиран е временен Оперативен щаб за контрол по спазването им

Любомира ПЕЛОВА
Временен операти-

вен щаб във връзка
с обявеното в стра-
ната извънредно по-
ложение е сформи-
ран в Радомир със
заповед на кмета
Пламен Алексиев.

Новината, че нурофенът
е опасен при коронавирус,

е фалшива
Силвия ГРИГОРОВА

Главният държавен здравен инспек-
тор д-р Ангел Кунчев категорично отре-
че твърдението, че при коронавирус не
трябва да се приема нурофен.

Информацията беше съобщена във
френските медии, които се позовават
на съобщение на френския здравен ми-
нистър Оливие Веран в профила му във
Фейсбук, в което министърът предуп-
реждава, че лекарствата, съдържащи
нестероидни противовъзпалителни
средства като например ибупрофен и
кортизон, могат да влошат състоянието
на болните с коронавирус.

Оказа се, че профилът на министъра е
бил хакнат и информацията, която е
разпространена, не е вярна.

Междувременно председателят на
Оперативния щаб генерал майор-майор
Венцислав Мутафчийски коментира те-
мата с използването на различни ле-
карства.

"В китайските препоръки се спомена-
ва, че се ползват противовъзпалителни
средства и нестероидни средства. Об-
щото в тримата пациенти във Франция
било, че взимали Ибупрофен - това са
глупости", каза той.

"Медицината е основана на доказа-
телства, а не на предположения", посо-
чи още председателят на Националния
оперативен щаб. "Парацетамолът е най-
големия враг на черния дроб", каза
проф. Венцислав Мутафчийски и об-
ясни, че предозирането може да дове-
де дори до необходимост от трансплан-
тация. Професорът призова да се вни-
мава при употребата на лекарства и да
се следи активното вещество във всяко
от тях, особено при деца.

Започнаха проверки в аптечната мре-
жа. Резултатът от тях е че свалиха це-
ните на 74 лекарства, проверките про-
дължават.

Силвия ГРИГОРОВА
На основание чл.

37, ал. 5, т. 1 от Ко-
декса за социално
осигуряване и във
връзка с обявеното
с Решение от
13.03.2020 г. на На-
родното събрание
на Република Бълга-
рия извънредно по-
ложение и Заповед
№ РД-01-124/
13.03.2020 г. на ми-
нистъра на здравео-
пазването и с оглед
защита здравето на
гражданите, счита-
но от 16 март 2020
г., Националният
осигурителен ин-
ститут (НОИ) въ-
вежда спешни мерки.

Във всички офиси
на НОИ ще се спазва
режим на контроли-
ран достъп, за да
няма струпване на
хора в затворени
пространства.

Няма да се допус-
кат лица с прояви на
остри заразни за-

болявания, като то-
ва ще се установява
с термокамери за
бърз скрининг на ли-
ца с повишена тем-
пература.

Това ще се случи
най-напред в тери-
ториалното поделе-
ние на НОИ в столи-
цата.

В приемните на
НОИ няма да се до-
пускат и лица, за-
върнали се от дър-
жави, в които има
установени случаи
на COVID-19, както
и ще се преустанови
приемът на заявле-
ния, жалби и други
документи от таки-
ва лица.

Преустановяват
се консултациите в
приемните на НОИ,
те ще се предос-
тавят на единния
телефонен номер 0
700 14 802.

Заявления, жалби и
други документи
във връзка с парич-

НОИ въвежда мерки във връзка
с извънредното положение

За книгата на Иван Ерулски
"Преди това, когато онзи..."

Пред нас е най-новата книга на Иван
Ерулски "Преди това, когато онзи...", изда-
дена през месец март 2020 г.

Авторът досега е издал няколко десетки
книги, може би най-много от всички пер-
нишки автори. Творческото му перо може
да се срещне в редица вестници и списа-
ния. От сърце е дал тласък на много начи-
наещи автори.

Най-новата книга на Иван Ерулски "Пре-
ди това, когато онзи..." е придружена от
три рецензии и отзиви от различни перио-
ди на неговото творчество. Качеството на
редица от неговите творби и цитираните
критични отзиви дават основание да се
направят няколко обобщения.

Иван Ерулски е майстор на късия раз-
каз.

Той е продължител на митологичното в
българската литература.

Умело прилага метода "от разказ в раз-
каз".

Редица от заглавията в творбите в книга-
та са находки "Божи /не/разбории", "Сле-
пият сънува", "Вън за всички времена",
"Безмислен да не обича", "Угоден на бо-
га" и др.

Като изкусен душевед той търси отговор
на въпроси като какво е душата - "под-
хвърленото дете намерено на кръстопът",
какво е страхът - "мълчаливият мъж е стра-
хът", какво е смъртта - "смъртта е обувка и
камък", "несънуван сън", и както в оная
велика сентенция за пирамидите - "всички
се боят от времето, а то се страхува от пи-
рамидите" Иван Ерулски заявява - "Вре-
мето не се мери!...Мериш ли го - сам буташ
своя камък".

Названията и съдбите на неговите герои
обогатяват българската литература. Поп
Ерул, Богоя, Усън, Белооч, Урум, Съдбин,
Слепият вълк, Старата круна, ястребът Ма-
рин и други няма как да ги сбъркате с дру-
ги.

Докосването до книгата "Преди това, ко-
гато онзи..." е докосване до голямо име,
до голям творец, а любопитният читател
ще намери авторовите откровения за лю-
бови и изневери, за било и не било.

Димитър Дойчинов

Председател на ща-
ба е Роберта Борисо-
ва, заместник-кмет
на общината, замес-
тник-председател е
Валентин Петров,
секретар на община-
та, а секретар на
щаба е Елисавета Ки-

рилова, директор
дирекция "ФАПО".
Сред членовете на
щаба са началникът
на РУ на МВР-Радо-
мир Павел Джалев,
Тодор Тодоров, на-
чалник на РСПБЗН -
Радомир, както и д-р

ни обезщетения, по-
мощи, пенсии, гаран-
тирани вземания и
издаване на докумен-
ти от Осигурител-
ния архив на НОИ ще
се подават по еле-
ктронен път, по ре-
да на Закона за еле-
ктронното управле-
ние, с квалифициран
електронен подпис
или с персонален
идентификационен
код (ПИК) или чрез
лицензиран пощен-
ски оператор.

Лицата, които по
уважителни причи-
ни не са могли да по-
дадат съответните
документи по този
ред, ще могат да ги
подадат в срок до
14 дни след отмяна-
та на извънредното
положение, като те-
зи документи ще се
считат за подадени
в срок, тоест пода-
дени в първия ден
от срока на извън-
редното положение.

Кирил Ангелов, ли-
чен лекар.

Щабът ще осъ-
ществява контрол
на територията на
общината на въведе-
ните противоепиде-
мични мерки със За-
повед №РД-01-0124/
13.03.2020 г. на ми-
нистъра на здравео-
пазването. Както е
известно, със запо-
ведта на здравния
министър се забран-
яват посещенията в
увеселителни и иг-
рални зали, барове,
дискотеки, търгов-
ски обекти и заведе-
ния за обществено
хранене, с изключе-
ние на магазини за
хранителни стоки,
аптеки и дрогерии.
Преустановяват се
също така и учебни-
те занятия в учили-
ща и детски градини,
като при възмож-
ност се осигурява
дистанционна форма

на обучение. Запо-
ведта забранява
провеждането на ма-
сови мероприятия
от всякакъв харак-
тер, а работодате-
лите се призовават
да осигурят възмож-
ност за дистанцион-
на работа на служи-
телите си. Ако това
е невъзможно, рабо-
тодателите са
длъжни да въведат
засилени противое-
пидемични мерки в
работните помеще-
ния, в това число
филтър, дезинфек-
ция и проветряване.

Жителите на об-
щината могат да по-
дават сигнали и да
задават въпроси
относно обявеното
извънредно положе-
ние и въведените
противоепидемични
мерки на телефон
0885 599 292, съоб-
щават от местната
администрация.

Горя покрив в Студена
Любомира ПЕЛОВА

Част от покрив на
къща е изгорял в пер-
нишкото село Студе-
на.

Пламъците лумнали
около 14,10 часа мина-
лата седмица в час-
тен дом.

Два екипа на РС "По-
жарна безопасност и
защита на население-
то" - Перник се насо-
чили към мястото на
п р о и з ш е с т в и е т о .
Огънят е локализи-
ран, като благодаре-
ние на бързата намеса

на огнеборците ще-
тите са минимални.
Изпепелени са само 5
кв. м. покривна конс-
трукция. Няма пос-
традали хора.

Причината за лум-
налия огън е строи-
телна неизправност.
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До 5 години затвор и до 50 000 лева глоба грозят нарушителите

Любомира ПЕЛОВА
От 14 март за нес-

пазване на наложена
карантина от здрав-
ните органи вече се
носи наказателна от-
говорност до 5 годи-
ни лишаване на свобо-
да и глоба до 50 000
лeва, обяви вътреш-
ният министър Мла-
ден Маринов на бри-
финг в МС, след като
промяната в закона
беше въведена извън-
редно от парламента
заради няколко случая
на граждани, неспазва-
щи карантина и зас-
трашаващи здравето
на околните.

Той изтъкна, че ве-
че има такъв случай,

при който има откло-
нил се от карантина и
е намерен в друго на-
селено място в нет-
резво състояние.

Вътрешният минис-
тър апелира гражда-
ните да внимават за
телефонни измами
свързани с вируса
COVID-19. Вече имало
единични такива слу-
чаи.

Маринов коментира
още, че в районите с го-
леми малцинствени
групи ще бъде е необхо-
дим и ще бъде наложен
по интензивен кон-
трол, да не се допуска
струпване на едно
място на много хора.

"Икономическа поли-

ция и НАП ще извър-
шат цялостна реви-
зия на тези търгов-
ци, които си позвол-
яват необосновано да
завишават цени на оп-
ределени продукти",
заяви още вътреш-
ният министър Мла-
ден Маринов.

Законите за измене-
ние и допълнение на За-
кона за здравето и за
изменение на Наказа-
телния кодекс, приети
от Народното събра-
ние вчера, са обнарод-
вани днес в извънре-
ден брой на Държавен
вестник и са достъпни
на сайта му, съобщиха
от пресцентъра на
парламента.

Как да се организира дистанционно
обучение в училище
Светла ЙОРДАНОВА

Мрежата на учителите новатори пред-
ставя облачни технологии за образование-
то в България от 10 години.

В настоящият момент ние се срещаме в
курса онлайн с 44 000 колеги-учители от
цялата страна, които искат да се запоз-
наят с методическите възможностите за
онлайн прилагане на приложения от Of-
fice365 за индивидуална и екипна работа.

С чувство на дълг предоставяме нашият
принос в условията на възникналата пан-
демия и въведеното извънредно положе-
ние.

Ние сме доказали, че можем да научим
училищните екипи как да се реализира
ролята на преподавателя в Облачната
класна стая като модератор и мотиватор.

Уверени сме, че в сложната обстановка
и при предприемане на електронно обуче-
ние, можем да помогнем компетентно на
всяко училище за онлайн водене и насоч-
ване на учебния процес и постигане на це-
лите по отделните предмети.

Нашето предложение в помощ на бързо-
то въвеждане на дистанционното обучение
във вашето училище е следното:

Безплатни онлайн лекции на живо във
фейсбоок страницата ни: Офис365 за бъл-
гарското образование

Безплатен достъп до онлайн курса ни
облачни технологии в образованието. Об-
лачни технологии в образованието

И ако Ви е необходима още помощ Ви
предлагаме нашата експертна индиви-
дуална консултация чрез онлайн обучение
през виртуална класна стая на живо с учи-
телите от Вашето училище. Решаване на
конкретни казуси, помощ при настройки
на акаунти и отговор на всичките Ви въп-
роси свързани с платформата.

Разполагаме с над 50 лицензирани обу-
чители с над 10 годишен опит в сферата на
ИКТ технологиите в образованието, които
ще се включат онлайн и ще Ви съдействат.

Нашата оферта за обучение на Живо
през виртуална класна стая е срещу ед-
нократна такса:

За училища до 200 ученика - 300 лв. на
обучение за всички учители

За училища от 200 до 500 ученика - 400
лв на обучение за всички учители

За училища над 500 ученика - 650 лв на
на обучение за всички учители

В рамките на обучението в реална среда
ще научите как да ползвате безплатната
платформа за виртуална класна стая Мi-
crosoft teаms. Съобразена с българските
условия методология за провеждане на
дистанционно обучение с акаунтите ви
раздадени от МОН.

За повече информация моля пишете ни
на oblak@teacher.bg или се обадете на Те-
лефон: 0879230100; 0879830100.

Нова кражба на ток,
този път в "Изток"

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на ток е установена в перниш-

кия квартал  "Изток"
Служители от Второ районно управление

на МВР и представители на електрораз-
пределителното дружество проверили час-
тен имот на улица "Р. Димитров". Констати-
рано е неправомерно присъединяване към
електропреносната мрежа с което се съз-
давали условия за непълно отчитане на
консумираната електроенергия. Установен
е собственика на жилището и е започнато
досъдебно производство по чл. 234 "в", ал.
1 от Наказателния кодекс.

Работата по случая продължава под
надзора на Районна прокуратура - Перник.

Няма да се пишат отсъствия
за момента на учениците

Светла ЙОРДАНОВА
Над 90% от училищата ще стартират раз-

лични форми на дистанционно обучение от
понеделник, потвърди образователният ми-
нистър Красимир Вълчев. На този етап
няма да се пишат отсъствия.

Вълчев каза, че си остава предизвика-
телство за децата, в чиито семейства няма
отношение по принцип към образованието.
И коментира, че и при дистанционната фор-
ма на образование е важна ролята на роди-
телите.

"До днес имаме 12 неприсъствени дни
заради грипните вируси. С тези нови 10
дни ще станат 22. Във всички случаи отива-
ме във варианта, в който няма да е доста-
тъчно учебното време за пълноценно ус-
вояване на материала. По всяка една дис-
циплина имаме 60% преподаване на нови
знания и 40% затвърдяване на знания", об-
ясни той.

Целта на дистанционното обучение е да
се минимизират загубите на учебния мате-
риал. Ще се наблегне на упражненията.

"Оптимистично съм настроен, тъй като ми
докладват, че над 90% от училищата още
от понеделник стартират с различни форми
на дистанционно обучение. Те най-общо са
две - виртуална класна стая или възлагане
на задачи и самоподготовка. Надяваме се
до вторник-сряда да обхванем почти всич-
ки деца, заяви Вълчев.

Той каза, че на този етап не се предвиж-
да отмяна на изпитите.

Важни новини за матурите
Светла ЙОРДАНОВА

Тестовете за мату-
рите ще бъдат съоб-
разени с по-малкото
време за учебен про-
цес и със ситуацията,
обеща просветният
министър Красимир
Вълчев. Няма да бъ-
дат ощетени учили-
щата и класовете,
който са най-назад с

Промените в Закона
за здравето при опре-
делени условия включ-
ват забрана за влиза-
не на територията
на страната на граж-
дани на други държа-
ви в случаи на обяве-
но извънредно поло-
жение; както и глоба
до 5000 лв. при отказ
за изолация на болен
или на контактно ли-
це с потвърдено носи-
телство.

Предвидени са и
промени в Закона за
обществените поръч-
ки, които се отнасят
до закупуване на ме-
дицински изделия и
лични предпазни
средства, необходими
за осигуряване на про-
тивоепидемичните
мерки.

Промените в Нака-
зателния кодекс се
отнасят до санкции-
те при нарушаване на
правилата, извърше-
ни по време на епиде-
мия, пандемия или из-
вънредно положение -
наказанието е лишава-
не от свобода до 5 го-
дини и глоба от 10
000 до 50 000 хиляди
лева.

От Болничната асо-
циация апелират по-
литици да не спекули-
рат и нагнетяват
страх

Не е моментът да
се спекулира и нагнет-
ява напрежение и
страх в населението,
чрез политическо го-
ворене", се казва в по-
зиция от Българската
болнична асоциация
(ББА) във връзка с об-
явеното извънредно
положение и отправе-
ни от трибуната на
НС от депутати на
някои партии полити-
чески изявления.

Българска болнична
асоциация още преди
дни е заявила от име-
то на членовете си,
че всички са изпълни-
ли указанията, пода-
дени им към момента
от РЗИ, и са в готов-
ност да се включат с
предоставяне на еки-
пи, апаратура и легла
в борбата с COVID-19,
се казва още в раз-
пространената пози-
ция. "Лечебните заве-
дения, независимо от
тяхната форма на
собственост следва и
са, в пълна готов-
ност да организират
лечението на гражда-
ните, при нарастваща
вълна от усложнения
на заразени с корона-
вирус, съобразно и
конкретните указани-
я на Националния кри-
зисен щаб", посочват
от ББА.

учебния материя, га-
рантира Вълчев. В съ-
щото време той под-
черта, че не се очаква
отлагане изпитите.

"Засега не говорим
за отлагане, а за от-
падане на част от ма-
териала от матури-
те, заяви министъ-
рът на образование-
то. А според него сега

ВСС с мерки за ограничаване на
достъпа до съдебните сгради
Любомира ПЕЛОВА

На извънредно засе-
дание Съдийската ко-
легия на Висшия съде-
бен съвет (ВСС) раз-
гледа мерки във връзка
с обявеното извънред-
но положение в стра-
ната заради разпрос-
транението на корона-
вируса у нас. Съдиите
в цяла България мина-
ват на работа дистан-
ционно. По време на из-
вънредното положе-
ние, съдебните палати
в страната няма да
затварят, но достъ-

път до тях ще бъде
силно редуциран и при
строги мерки за безо-
пасност. Всички, кои-
то имат да пишат мо-
тиви по дела, ще го
правят от вкъщи. Нас-
рочените заседания по
дела се отлагат до
края на извънредното
положение. Изключе-
ние правят само мер-
ките за неотклонение
и делата, касаещи
спешни обезпечителни
мерки. Във всеки съд у
нас ще има дежурен
състав, но свободно-

то движение на адво-
кати, вещи лица, граж-
дани и подсъдими ще е
забранено.

По време на извън-
редното положение
няма да се връчват
призовки и решения по
дела. Уведомяването
на страните, както и
справки по дела ще
става по телефона или
по електронен път.

Както "Съперник" ве-
че писа, в Перник мер-
ките за ограничен дос-
тъп до Съдебната па-
лата вече са в сила.

можем да направим
по-голямата крачка
към електронното
обучение и образова-
ние. По думите му
голяма част от учи-
телите са готови, а
по-подготвените да
работят с новите
технологии ще пома-
гат на останалите пе-
дагози.
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Основното правило - винаги проверявайте достоверността на информацията

Любомира ПЕЛОВА
Поставени в усло-

вията на извънред-
но положение, хора-
та са склонни да дей-
стват прибързано,
под влияние на сил-
ни емоции.

Същевременно, та-
зи ситуация е "доб-
ра среда" за развива-
не на престъпни на-
мерения.

МВР извежда ос-
новни насоки към
гражданите, с цел да
се предпазят от не-
желани престъпни
посегателства.

ОСНОВНО ПРАВИ-
ЛО - винаги провер-
явайте достовер-
ността на информа-
цията, която може
да се окаже заблуж-
даваща и използвана
с цел извършване на
престъпление.

Сигнализирайте на
телефон 112. Не да-
вайте пари на непоз-
нати по никакъв по-
вод!

П Р Е С Т Ъ П Л Е Н И Я
ПРОТИВ СОБСТВЕ-
НОСТТА НА ГРАЖДА-
НИТЕ

ИЗМАМИ
Измамниците ус-

пешно използват
желанието на хора-
та да помагат на по-
лицията, други ще
се възползват от
страха и несигурнос-
тта около разпрос-
транението на коро-
навируса. не им поз-
волявайте да злоу-
потребяват с ваши-
те емоции, бъдете
бдителни!

Бъдете много по-
дозрителни към
всяко телефонно
обаждане или съоб-
щение, с което орга-
низация или инсти-
туция ви подтик-
ват да предприеме-
те незабавни дей-
ствия за даване на
пари по повод раз-
пространението на
коронавируса!

Имайте предвид,
че измамливите оба-
ждания могат да се
случат по всяко вре-
ме на денонощието,
докато сте на рабо-
та или вкъщи!

Матрицата при
телефонните изма-
ми е една - по теле-
фона искат пари,
схемите са различни.

Използвайки си-
туацията в момен-
та, е възможно сце-
нариите за телефон-
ни измами да бъдат
свързани с корона-
вируса

ПРИМЕРИ:
Полицията търси

съдействие от вас
при провеждане на
операция за задър-
жане на телефонни
измамници;

Обаждане от не-
познат, който се
представя за лекар,
твърди, че Ваш бли-
зък или роднина е за-
разен с коронавирус
и е необходимо да
заплатите определе-
на сума за неговото
лечение;

Плащане на пари за
освобождаване на
колетна пратка, съ-
държаща лекарства,
ваксини, отвари и
др. за лечение на ко-
ронавирус инфекция
или медицински
предпазни средства
като маски, ръкави-
ци и др.;

Даване на "капаро"
за закупуване на ле-
карства, ваксини
срещу коронавирус,
медицински предпаз-
ни средства и др. на
по-изгодни цени.

Не се доверявайте
на обаждания от не-
познати или такива,
представящи се за
полицаи, лекари, ва-
ши близки или род-
нини, особено, ако
ви искат пари за ле-
чение на коронави-
рус, закупуване на
ваксина, лекарство и

Крадат се предпазните маски
за лице, поръчани онлайн

Крадат се предпазните маски за лице,
поръчани онлайн, предаде "24 часа".
Хората правят заявки до производители
в страната или до вносители, но пратки-
те изчезват, преди да стигнат до полу-
чателя.

"Синът ми вече няколко пъти поръчва
маски с висока защита от фирма, която
произвежда защитни средства и облек-
ла. Тя приема поръчката, която трябва
да се изпрати чрез куриерска фирма с
наложен платеж. Минава време, но ни-
що не идва. Синът ми се обажда да пита
какво става. Хората, приели поръчката,
твърдят, че са си свършили работата.
Дават номера на пратката, но от куриер-
ската фирма казват, че е загубена. Така
се оказва, че някъде по пътя маските са
изчезнали", разказа вчера 70-годишен
столичанин.

Инженер с хронично респираторно за-
боляване обяснява, че от доста време
ползва маска с най-висока защита, но
за 3-4 месеца пране тя се разпада и е
жизненоважно да си набави нова.

"За мен са опасни всички видове ко-
ронавируси, не само този, който в мо-
мента е смъртоносен и за него няма
ваксина. Поръчах си на 2 пъти онлайн
комплект маска с аспиратор, клас 3, с
клапан и ластик плюс филтри, през кои-
то вирусът не може да премине. Маска-
та е специална, филтрите й се сменят и
не се продава в аптеките. Произвежда
се само от 2 световни фирми, струва
около 100 лв. Намерих български фир-
ми, които я внасят. Но и двата пъти ми
съобщиха, че пратката е изгубена", оп-
лака се хронично болният.

Има 2 версии за изчезването на прат-
ките - едната е, че се вземат от хора,
които нямат защитни средства и не мо-
гат да си ги купят от аптеките, където
масово са залепени съобщения: "Маски
няма". Другата е, че се крадат с цел не-
законна търговия. Миналата седмица
главният прокурор Иван Гешев разпоре-
ди проверки, които трябва да обхванат и
спекулантите.

Целта е да не се злоупотребява с це-
ните на лекарствата и храните. В пос-
ледните дни цените на маските в търгов-
ската мрежа и онлайн варират в големи
граници - най-елементарните струват
между 2 - 5 лв., а най-скъпите около 100
лв.

За кражба законът предвижда сурови
наказания - основният текст по чл. 194
от НК предвижда до 8 г. затвор, но в
случаите с предпазните маски е трудно
да се докаже кой ги е взел, има ли уми-
съл.

Другият проблем е, че в случая хора-
та, които са ги поръчали, не са платили
стоката и на практика финансово ощете-
ни са само производителите или вноси-
телите. Куриерските фирма обаче оби-
кновено застраховат пратките. В мало-
важни случаи (за такива се приемат
кражбите на вещи на ниска стойност) в
НК се предвижда наказание до 1 г. зат-
вор, пробация или глоба от 100 до 300
лв.

Полицаи коментираха, че ако кражби-
те на предпазни средства се увеличат,
трябва да има законови промени.
"Кражбата на маски и консумативи е
по-опасна от други посегателства сре-
щу собствеността, защото застрашава
човешки живот", каза инспектор от
МВР, но уточни, че при него и колегите
му засега подобни сигнали няма. "Може
да се помисли за промяна в НК, според
която при епидемия кражбата на маски,
защитни облекла и консумативи да се
наказва по-строго. В маловажните слу-
чаи - с до 3 г. затвор, а в останалите със
затвор до 10 г.", коментира юрист.

др.! Опитайте се да
запазите самообла-
дание!

Подчертаваме -
към момента няма
ваксини, таблетки,
отвари, лосиони или
други продукти с
рецепта или без ре-
цепта, за "излекува-
не" от covid-19 - он-
лайн или в магазин.

Ако имате съмне-
ния, че ваш близък
или роднина е зара-
зен с коронавирус
потърсете инфор-
мация от здравните
власти или се свър-
жете с тел. 112!

- игнорирайте он-
лайн оферти за вак-
сини, лекарства и
др.!

- в случай на  посе-
щение на домашния
Ви адрес от непозна-
ти, независимо дали
са облечени в за-
щитни медицински
облекла, изисквайте
задължителна леги-
тимация за удосто-
веряване на принад-
лежността им към
органите на МВР
или здравните влас-
ти.

При съмнение за
опит за неправомер-
ни действия,  позвъ-
нете на тел.112!

КРАЖБИ И ГРАБЕ-
ЖИ

- Използвайте пре-

димно електронни
начини на плаща-
не(банкови карти);

- Не носете в себе
си големи парични
суми;

- Не съхранявайте
големи парични
средства в домове-
те си;

КЪМ ПРЕДСТАВИТЕ-
ЛИТЕ НА ФИРМИТЕ

- Не съхранявайте
в офиси и търгов-
ски обекти големи
парични суми - по
възможност ги  де-
позирайте в банко-
ви институции;

Вземете мерки за
охраната на стоки-
те, които остават
в наличност в тър-
говските обекти;

- Юридически лица,
които ще продъл-
жат да работят (в
частност хранител-
ни магазини и апте-
ки), и към момента
генерират значите-
лен оборот - да съз-
дадат организация
за ежедневно инкаси-
ране на паричните
средства, а при
необходимост и по
няколко пъти на
ден, с оглед недопус-
кане на събиране и
пренасяне на големи
парични суми;

- В работещи тър-
говски обекти, при
необходимост да бъ-
дат наети допълни-
телно лица за осъ-
ществяване на охра-
на, с цел контрол и
създаване на органи-
зация при пазарува-
не на гражданите.

ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ХРАНИТЕЛНИ
ПРОДУКТИ

- Обръщайте  вни-
мание на обявените
цени на хранителни-
те продукти и сто-
ки от първа необхо-
димост по стелажи-
те на търговските
обекти и стойнос-
тта им при заплаща-
нето на каса;

- Не се предовер-
явайте на обяви в
интернет сайтове,
предлагащи храни-

телни продукти и
стоки от първа
необходимост от
неизвестни източ-
ници, както и не па-
зарувайте от им-
провизирани пазари.

- Бъдете бдителни
при теглене и раз-
плащане с електрон-
ни платежни ин-
струменти, с оглед
неправомерно придо-
биване на данни от
тях.

ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ЛЕКАРСТВЕНИ
ПРОДУКТИ

- Закупувайте ле-
карствени продукти
и медикаменти еди-
нствено от лицензи-
раните аптеки и
дрогерии, които
имат съответното
разрешение;

- Дрогериите и сай-
товете за продажба
на лекарствени про-
дукти по интернет
могат да предлагат
само лекарства, кои-
то не се отпускат
по лекарско предпи-
сание. уверете се, че
тези сайтове имат
разрешение за тър-
говия на дребно по
интернет, както и
регистриран ста-
ционарен обект.

- Имайте предвид,
че не всички пред-
пазни маски, облекла
и антибактериални
гелове са медицин-
ски изделия. такива
са само тези, закупе-
ни от лицензирани-
те аптеки и дроге-
рии;

-  В случаи на уста-
новени завишени це-
ни на предлагани ле-
карствени продукти
и медикаменти, сези-
райте компетентни-
те органи - Изпълни-
телната агенция по
лекарствата - /ИАЛ/,
Комисията за защи-
та на потребители-
те - /КЗП/, Нацио-
налния съвет по це-
ни и реимбурсиране
на лекарствени про-
дукти - /НСЦРЛП/,
или  подайте сигнал
на тел.112.



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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

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

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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Хората с огнени коси имат генетични предимства
Нови проучвания показват, че хората с червена коса имат генетични ползи. А

фактът, че са по-закалени, изглежда, всъщност не е мит, а истина. Радио „Sputnik”
съобщи за предимствата на хората с огнени коси.

Естествено червените тонове на косата са резултат от мутация в гена MC1R. По-
ради него в организма се произвежда активно червеникав тип меланин. Но тази
мутация засяга не само цвета на косата. Шведският вестник „Illustrerad Vetenskap”
публикува нови изследвания, които помагат да се разбере разликата между хора-
та с огнени коси и останалите.

Например, червенокосите понасят по-добре пикантните храни. Но те са и по-чув-
ствителни на болка. Вярно е, че не всичко е толкова просто: учени от университе-
та в Олборг (Дания) предоставиха доказателства, че това твърдение се отнася са-
мо за определени видове болка.

Рижите наистина понасят зъбобола или болка, причинена от студа по-тежко от
останалите хора. Но за сметка на това понасят по-леко страдания, свързани с из-
гаряния. Но почти никой не се съмнява, че хората с червен нюанс на косата се
нуждаят от голяма доза анестезия – близо с 20-30 процента повече от другите.

Оказва се, че често срещаният израз "червенокоса тигрица” не е без основание.
Горещият характер на такива хора също може да се обясни научно. Мутацията на
гена води до повишено производство на адреналин, което очевидно на моменти
затруднява общуването с такива хора. Но тук има един добър аспект: нивото на
този хормон им помага бързо да се адаптират към екстремни ситуации.

И вероятно най-положителната новина за червенокосите е предположението,
че мутацията MC1R показва по-висока интелигентност. В британско-американско
проучване учените стигнаха до извода, че вероятността червенокосите да станат
шефове на успешни фирми е четири пъти по-голяма от другите граждани в една и
съща група от населението.

Да се родиш риж не е лесно. На планетата има средно само два процента естес-
твено червенокоси хора. Има обаче региони, в които червенокосите са по-често
срещани. Например в Шотландия такива са 13%, а в Ирландия - 10% от население-
то. Между другото, този цвят на косата е често срещан сред евреите Ешкенази.
Учените все още не знаят защо генът MC1R е мутирал в тази субетническа група
евреи.

Поредица от провалени връз-
ки може би е сигнал, че трябва
да помислите дали не допуска-
те едни и същи грешки в лю-
бовните си взаимоотношения.

Вгледайте се в себе си и спаз-
вайте 4 обещания към себе си,
ако искате да бъдете щастливи
в следващата си връзка.

Всяка провалена връзка и
всяка раздяла ви учи на нещо.
На това от какво имате нужда,
какво точно трябва да търсите
в следващия си партньор, как-
во сте готови да дадете, как
трябва да се промените, какво
означава любовта за вас изоб-
що. Ако искате в следващата си
връзка да бъдете наистина щас-
тливи, преди това обещайте 4
неща на себе си.

„НЯМА ДА ЗАРЕЖА ВСИЧКО
ЗАРАДИ МЪЖ“

Вие имате собствен живот –
приятелски и роднински кръг,
работа, хобита и интереси. В
живота ви винаги ще има място
и за любов, но тя не трябва да
бъде на всяка цена. Не трябва
да се отказвате от нищо важно
за вас заради мъж. Освен това,
ако мъжът наистина ви обича,
той не би поискал от вас да за-
режете всичко. В един здра-
вословни взаимоотношения
жената и мъжа на първо място

Обещайте 4 неща на себе си, за да сте щастливи в следващата си връзка
приемат своите индивидуал-
ности и се обичат заради и въп-
реки тях.

„НЯМА ДА ПОЗВОЛЯ ДА НЕ
БЪДА УВАЖАВАНА“

Има мъже, които наистина се
страхуват от силните и незави-
сими жени. Този непризнат
страх провокира у мъжете же-
ланието да подценяват умишле-
но своята любима. Никой обаче
няма право да ви кара да се
чувствате безполезни, особено
човекът до вас. Ако сравним
здравословната връзка с цве-
тето, тя се нуждае от взаимно
уважение точно толкова, кол-
кото цветето се нуждае от свет-
лина.

„НЯМА ДА ПРАВЯ КОМПРО-
МИС С ЦЕННОСТИТЕ И ВЪЗГЛЕ-
ДИТЕ СИ“

Всяка връзка изисква ком-
промиси. Важно обаче е тези
компромиси не само да бъдат
взаимни, но и да не са в разрез
със собствените ви ценности и
морален компас. Има неща, с
които просто не трябва да се
правят компромиси, дори и да
сте много влюбени. Подобен
компромис много често има ло-
ши последици за връзката след
време.

„НЯМА ДА КРИЯ ИСТИНСКОТО
СИ АЗ“

Много често жените, както и
мъжете, се представят в раз-
лична светлина, за да впечат-
лят повече човека отсреща. Но
колкото и банално да звучи –
ако искате да бъдете щастливи
в следващата си връзка, трябва
да покажете истинското си Аз.
Защото в един по-късен етап на
връзката неминуемо всеки за-
почва да се разкрива и от там

най-често произлизат голяма
част от проблемите на двойки-
те. По-добре да разберете, че с
някой не сте съвместими още в
началото, а не след време, ко-
гато вече сте инвестирали тол-
кова много чувства. А мъжът,
който обикне истинското ви Аз,
определено е една от основни-
те съставки за щастлива връз-
ка.
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България получава 812 млн. евро от
фонда на ЕС за борба с коронавируса
България ще получи общо 812 милиона евро от обявената от ЕС

сума за борба с коронавируса, става ясно от разчетите за страните
членки. В петък Еврокомисията съобщи, че е готова да увеличи на 37
милиарда евро сумата за тази цел, припомня БНР. Част от сумата ще
бъде отпусната като ликвидност, а друга част – от съответния бюджет
на ЕС. България ще получи съответно 122 милиона и 690 милиона
евро. Освен това, страната ни все още не е усвоила 546 милиона евро
по европейските структурни и инвестиционни фондове след обявя-
ването на Инвестиционната инициатива за отговор на коронавируса.
Страните членки, на които са останали тези пари, ще ги използват
срещу заразата, вместо, както досега, да ги връщат в хазната на Съю-
за. Така България ще разполага със сумата от 1,358 милиарда евро
по това направление.

Освен за медицински цели, средствата ще бъдат използвани в по-
мощ на най-уязвимите сектори на икономиката като малките и сред-
ните предприятия, пазара на труда и други.

Британците над 70 години с
вероятна принудителна карантина
Здравният секретар на Обединеното кралство Мат Ханкок, обяви

днес, че възрастните хора са помолени да не напускат домовете си,
за да подкрепят националното усилие за справяне с епидемията от
коронавирус. Той заяви, че „Преминаването през това ще бъде на-
ционално усилие". На всеки британец над 70-годишна възраст ще
бъде наредено "в рамките на следващите седмици" да остане у дома
за продължителен период от време, за да предпази тази уязвима
група от населението от заразяване.

„Когато това се случи, те ще бъдат помолени да останат у дома за
много дълго време", заяви здравният секретар. Правителството тряб-
ва да публикува съвети за социално дистанциране за възрастните
хора в понеделник, но за сега все още няма да бъдат официално
помолени от властите да се самоизолират за дълъг периоди. Още
четиринадесет души са починале през последното денонощие, с кое-
то общият им брой във Великобритания достигна 35 души. Ханкок
съобщи пред Би Би Си, че производителите са помолени да помог-
нат за производството на медицинско оборудване, като например
респиратори, за да бъдат посрещнати нуждите на здравната систе-
ма при очакваното увеличение на търсенето. Той обяви, че вероят-
но някои хотели ще бъдат превърнати в болници.

Броят на потвърдените случаи на заразени с коронавируса във
Великобритания е достигнал 1 372, като са тествани 40 279 души, со-
чат последните данни на Министерството на здравеопазването и со-
циалните грижи. По-рано 34 нови случая бяха обявени в Уелс, 32 в
Шотландия и 11 в Северна Ирландия. 4-те пациенти, чиято смърт бе-
ше обявена вчера са на възраст между 59 и 94 години и всички бяха
са били с допълнителни заболявания.

Българска технология прави мониторинг
на пациенти с коронавирус под карантина

Българската технологична
компания „Чек Пойнт Кардио”
успешно пусна първия кризи-
сен мониторинг център за па-
циенти със симптоми на коро-
навирус. Това заяви предста-
вителят на компанията Ружица
Гугуловска.

Компанията съществува вече
няколко години както на бъл-
гарския, така и на световния па-
зар. Тя прави телемониторинг
на пациенти от дистанция.

Произведените устройства се поставят на тялото на пациента. Соф-
туер обработва данните и се изпращат чрез интернет в мониторин-
гов център. Там лекари и сестри наблюдават денонощно пациенти-
те.

„Това означава, че един пациент вкъщи е наблюдаван все едно е в
интензивното отделение с всички параметри. При влошено състоя-
ние лекарите могат своевременно да реагират по телефона с леку-
ващия лекар или със самия лекуван“, обясни Гугуловска.

Опитът на българската компания е успешно приложен в няколко
европейски държави включително и в Румъния. На 7 март министъ-
рът на здравеопазването на Румъния излезе с информация към всич-
ки негови колеги в ЕС, че мониторинговият център вече наблюдава
техните пациенти със симптоми за коронавирус.

От следващата седмица ще започне дейност в Италия, Австрия, РС
Македония, Хърватия, Гърция и Израел. Запитване има дори от Ко-
лумбия.

„По този начин се дава възможност на болниците да съкратят лег-
лата в карантинните отделения за коронавирус. Всъщност инвести-
цията в нови отделения ще е излишна, защото пациентът може да
си стои вкъщи и да бъде наблюдаван през цялото време. Същевре-
менно технологията ще ограничи значително разпространението на
този вирус. Нашето устройство дава възможност да се локализира
пациентът и да се следи дали действително спазва карантинната изо-
лация“, казва Гугуловска.

За съжаление, в България също са регистрирани случаи на коро-
навирус.

"Силно се надявам и почти съм сигурна, че в близките дни ще мо-
жем да организираме тази система да бъде на разположение и на
българските граждани. Бих искала с общи усилия да намерим под-
ход, да се възползваме от съществуването на вече една доказана
система за проследяване на пациенти от дистанция. Нека се въз-
ползваме от факта, че нашият мониторингов център е с много опит-
ни лекари и сестри начело с д-р Бойчо Бойчев в Казанлък. Моето
предложение е, че можем да превърнем България в първия телемо-
ниторингов център, който ще се бори срещу коронавируса“, завър-
ши Ружица Гугуловска.

15.03.2020

ЧЕЗ ПРЕУСТАНОВЯВА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ ПО
ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА

Дружествата продължават да обслужват клиенти чрез
имейл и телефон, организацията на работа на клиентските
центрове се променя

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно
положение на територията на Република България, "ЧЕЗ
Разпределение България" АД спира планираните дейности по
електроразпределителната мрежа. За осигуряване непрекъснатост
на електрозахранването за хората, които работят от вкъщи, ще се
изпълняват само неотложни дейности по поддръжка и ремонт на
мрежата.

С цел ограничаване разпространението на  вирусни инфекции,
компаниите от Групата на ЧЕЗ в България предприемат и мерки за
защита на своите клиенти и служители, като временно променят
организацията на дейността на клиентските си центрове.
Превантивните мерки влизат в сила считано от 16.03.2020 г. и са
инициирани във връзка с разпоредените със заповед на министъра
на здравеопазването противоепидемични мерки на територията на
страната и препоръките на Националния оперативен щаб.

Обслужването на клиентите на дружествата от Групата ЧЕЗ в
България ще се осъществява основно по имейл и телефон.
Компаниите обявяват каналите си за комуникация: имейл адрес
klienti@cez-rp.bg за ЧЕЗ Разпределение България,
info@cezelectro.bg  за ЧЕЗ Електро България и денонощна
информационна линия 0700 10 010 за двете дружества. Информация
за размер на дължими суми и смущения в електрозахранването
може да бъде получена чрез същите канали.

Центровете за обслужване на клиенти ще работят с клиенти от
09:00 ч. до 15:00 ч. от понеделник до петък. В центровете се допуска
брой хора, равен на броя гишета за обслужване в конкретния

център. Компанията призовава гражданите да бъдат търпеливи, ако
се налага изчакване извън сградите.

Създадена е организация за обслужване клиентите във възможно
най-кратки срокове. Компанията призовава за разбиране при
евентуални забавяния, породени от създалата се обстановка.
Здравето на клиентите, служителите ни и техните близки е с най-
висок приоритет.

Ръководството на ЧЕЗ  следи ситуацията и при промяна на
превантивните мерки ще информира своевременно своите клиенти.

ЧЕЗ напомня, че компанията предлага разнообразие от
електронни услуги. За плащане на сметки клиентите могат да се
възползват от безкасовите начини за плащане:  по банков път чрез
директен дебит, банкомат или платежно нареждане, по интернет чрез
интернет банкиране, системите на ePay.bg, ОББ, Icard.bg и Транскарт
или директно през сайта на ЧЕЗ, с sms през системите на ePay и
Icard.

Проверка на текущи задължения за електроенергия може да бъде
направена чрез sms. Регистрация за услугата може да се извърши
чрез еднократен sms на номер 170077, със съдържание цифрите на
клиентския номер, който може да се намери във фактурата за
електроенергия. Клиентът заплаща еднократно изходящото
съобщение според тарифния си план, без увеличение на цената.
След регистрация проверката на задължения се извършва с кратко
съобщение с текст "smetka" на 170077, без увеличение на цената,
според конкретния тарифен план на клиента. Всички разходи по
изпращане на информативните sms-и се поемат от "ЧЕЗ Електро
България" АД. Услугата може да се заяви и онлайн на www.cez.bg

Клиентите, които получават своята месечна фактура на хартия по
куриер, могат да заявят електронна фактура напълно безплатно
чрез обаждане на 0700 10 010 или онлайн на сайта www.cez.bg ,
секция "Е-услуги".

В "Е-услуги" клиентите на ЧЕЗ могат да се възползват и от други
дистанционни методи на обслужване като деклариране на
показания, справки за текущи ремонти и аварии и др.

Пресцентър на ЧЕЗ в България
е-mail: communications@cez.bg



Съперник10 17 март 2019 г. МОЗАЙКА

М
о
ж

е
т

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
 н

а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

Най-накрая, ще разберете какво ви трябва и ще
тръгнете в правилната посока. Разбира се, няма
да може да го направите без верни приятели. Да, и
помощници във финансовия сектор ще имате дос-
татъчно. Но те ще са по-скоро в частта "разхо-
ди", отколкото да опазват бюджета ви. В семей-

ството се очаква значително събитие, подгответе се.

Препоръчително е, да не се занимавате с неща,
които по никакъв начин няма да променят живота
ви към по-добро. Откажете се от срещи, почине-
те си в тишина и не се поддавайте на унинието.
Ситуацията в любовта изглежда не само про-
заична, но и нелепа. Като дете, ще повярвате в

една приказка с щастлив край. В работата, всичко ще е наред.

Ще нараните само себе си, ако нарушите прави-
лата и тръгнете против принципите си. В рабо-
тата може безопасно да приложите, богатата си
фантазия. Особено ако е свързана с изкуство,
реклама или редактиране. Интересно предложе-
ние ще получите от някой, с когото сте имали

кратко, но ползотворно сътрудничество.

Очаква ви голям напредък в кариерата. Изглеж-
да, дори не сте предполагали за талантите си.
Скромни до неуместност. С труд ще се добивате
до лицето, в което сте влюбени. Само не прекаля-
вайте с изповеди, обаждания и подаръци. Ако всич-
ко е с умереност, тогава ще съхраните връзката

си в превъзходно състояние.

Днес, ще получавате радост от всичко, което
правите. Това е чудесно усещане, когато имате
любима работа, а около вас има искрени хора. По
отношение на финансите денят ще е добър, ще
може да си позволите щедри покупки, забавления
и подаръци за близките. Уви, вечерта ще ви натъ-

жи неочакван посетител.

Очакват ви толкова много външни раздразни-
тели, че да избягате от лошото настроение и не-
гативите няма да се получи. Дори и ако усилено се
стараете, в душата ви ще остане неприятен
привкус. Възможна е, неочаквана финансова по-
мощ. Оказва се, че някой искрено се притеснява за

вашето положение и ви обгражда с грижи от всички страни.

Ще трябва да се борите за любовта си, но нали
винаги сте мечтали да бъдете рицар. Сега ще ви
се предостави, всичко необходимо за това - меч,
броня и достоен противник. Баланс във финанси-
те не чакайте. Ще трябва да похарчите голяма
сума пари, за да купите всичко, от което се нуж-

даете. Ако пътувате, са възможни проблеми.

Не се препоръчва да се поддавате на страсти-
те и да бъдете водени от емоциите. Вие сте тол-
кова изтощени енергийно, затова си починете и
се абстрахирайте от проблемите. За тези, кои-
то са се преместили на ново работно място,
всичко ще е дори по-добро от очакваното. Някой

от вас, ги очаква кратко, но обещаващо бизнес пътуване.

Толкова усърдно ще доказвате мнението си
пред колегите, че ще се объркате в приоритети-
те. Възможно е да ви обвинят в некомпетен-
тност, но това не е страшно. Основното нещо е,
да не изпаднете в немилост пред любимия човек.
Не лъжете, не обещавайте нищо и дръжте дис-

танция в разговорите. Вечерта, ви чака незабравима вечер.

Препоръчително е да си вземете отпуск и да си
починете от цялото си сърце. Но това не означа-
ва, че трябва да се запътите към магазините, да
пиете алкохол и да не си лягате до зори. Става
въпрос, да се отпуснете и прекарате дена в тиха
и комфортна атмосфера. Чудесен ден за тези,

който обичат спа процедури.

Днес ще анализирате, драматизирате и ще под-
лагате всичко на съмнение. Внимавайте, може би
сте избрали грешен път, а не този който води до
победа. Успехът е близо, но умишлено унищожава-
те всичко. Във финансовата сфера, търсете но-
ви ходове. Парите ще дойдат при вас в момента,

когато забравите за дълговете, кризите и желаните покупки.

Днес използвайте интуицията си, а не разум-
ния подход. Помнете, че проблемите са във всич-
ко, не рискувайте репутацията си и се грижете
за нервите си. Не е препоръчително, да опитвате
нови ястия. Има вероятност за сериозно натра-
вяне. Бъдете внимателни към здравето си. Наме-

рете време за себе си и любимия човек.
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"Ñòðóìñêà ñëàâà" òðåíèðà ïðåç äåí
Така ще е до края на тази седмица, после ще се решава пак

"Левски" спира за седмица
Във връзка с въведеното извънредно поло-

жение в Република България като мярка за
справяне с вируса COVID-19 и спирането на
първенството в еfbet Лига до 13 април 2020 г.,
тренировъчният процес на представителния
отбор на ПФК Левски ще бъде преустановен
до 22 март, неделя, включително. Така плано-
вете на "сините" се объркват, след като на "Ге-
рена" смятаха да подновят занимания този
четвъртък.  Футболистите ще тренират отново
на 23 март, понеделник, информираха от клуба
на официалния си сайт."В зависимост от си-
туацията с разпространението на COVID-19 на
територията на Република България, медицин-
ският и треньорският щаб на Левски ще взе-
мат решение дали прекъсването на трениро-
въчните занимания да не бъде удължено. Тре-
нировъчният процес в Академия Левски е
преустановен от 10 март и ще бъде подновен
при второ нареждане", добавиха от "Герена".

Допинг тест за Тервел Пулев
Изненадващ допинг тест рано тази сутрин е

имало за боксьора Тервел Пулев. Интерконти-
ненталният шампион в полутежката категория
на Световната боксова асоциация (WBA)
съобщи в социалните мрежи, обявявайки, че е
съдействал на проверяващите го. "Днес сут-
ринта в 8:00 часа бях стриктно проверен от
VADA, независимо от мерките, които са взети
в световен мащаб в борбата с пандемията
COVID-19. Независимо, че спортни мероприя-
тия са абсолютно спрени и забранени. Но аз
се радвам, че съм обект на контрол и с удо-
волствие съдействах", обясни Пулев.При-
помняме, че последният мач на по-малкия от
братя Пулеви беше през декември. Тогава
бронзовият медалист от Олимпиадата в Лон-
дон 2012 записа най-престижния успех в ка-
риерата си. Той победи американеца Дешон
Уебстър в първия си 12-рундов мач, при това с
единодушно съдийско решение, и се окичи с
интерконтиненталния пояс.

България се намира
в ситуация на извън-
редно положение, кое-
то засегна и родния
футбол. Никога досе-
га българският шам-
пионат не беше пре-
късван заради панде-
мия, положението
обаче е сходно и в гол-
яма част от Европа.
Съответно и Бълга-
рия нямаше как да бъ-
де подмината от мер-
ките, които се взи-
мат в борбата с коро-
навируса. Остава да
видим от тук ната-
тък дали шампиона-
тът ще си остане са-
мо временно прекъс-
нат, или впоследс-
твие направо ще бъде
прекратен.По-важно-
то е борбата с коро-
навируса да бъде
своевременно и ус-
пешно приключена и
първенствата навс-
якъде ще се доиграят,
ако се наложи и през
лятото. Календарът
дава тази възмож-
ност. Да, наличието в
него на европейско
първенство по фут-

Българското първенство е  преъсвано цели шест пъти
бол малко усложнява
нещата, но нищо не
пречи и то да се изи-
грае по-късно.Що се
отнася до българския
шампионат – няма да
е прецедент той да
завърши през юли.
Случвало се е и преди.
Най-вече през 60-те.
Тогава редовно е има-
ло мачове в седмия ме-
сец от годината в
разгара на големите
горещини. Да, това
безспорно е неприя-
тно за футболисти-
те, но далеч не е най-
тежкото нещо, което
може да се понесе. Ако
борбата с коронави-
руса приключи успеш-
но, изиграването на
мачове през юли ще е
доста минимална це-
на, която може да се
плати. А и почти
всички стадиони вече
имат осветление и
срещите биха могли
да се играят вечерта,
когато температури-
те не са толкова ви-
соки.

Досега българската
футболна история

помни няколко извън-
редни ситуации, в
които първенството
е било прекъсвано,
спирано за дълго вре-
ме или окончателно
прекратявано, а има и
едно от тях, което
така и не е проведено.
Ето за кои години и
първенства става
въпрос:

1924 ГОДИНА
Шампионатът за-

почва с фалстарт за-
ради неясни правила

Първият български
държавен шампионат
завършва със скандал
и без да е излъчен
шампион. Става дума
за този през 1924 го-
дина. Футболът то-
гава е тотално ама-
тьорски и все още
прохожда у нас. Не-
подготвен за спорни
казуси се оказва и ор-
ганът, който го адми-
нистрира по онова
време – Българската
национална спортна
федерация. Футбол-
ният календар тогава
е устроен така, че в
отделните спортни

области на страната
се играят регионални
първенства. Победи-
телите във всяко от
тях получават право-
то да продължат бор-
бата вече на нацио-
нално ниво. Спортни-
те области са 6. През
1924-а победителите
в тях, които дости-
гат до елиминациите
за държавната тит-
ла, са тимовете на
Орел (Враца), Победа
(Пловдив), Черномо-
рец (Бургас), Кракра
(Перник), Владислав
(Варна) и Левски (Со-
фия). Последните два
тима са най-силни, но
жребият ги сблъсква
още на полуфинал. В
другия Победа (Пд)
разбива Орел (Bp) с
5:0 и става първият в
историята на играта
у нас финалист за
държавната тит-
ла.Както се и очаква,
обаче мачът между
Левски и Владислав се
оказва доста оспор-
ван. Двубоят между
двата тима в столи-
цата не излъчва побе-

дител и завършва 0:0.
Не разполагаме с нор-
мативните докумен-
ти от онова време,
но според оцелелите
източници на инфор-
мация при равенство
трябва да се играят
продължения. Ако и
те не излъчат побе-
дител, трябвало да
се проведе нов мач на
същия стадион със
същия съдия. Варнен-
ци обаче отказали да
играят продължения
и на другия ден си за-
минали за морето с
искане втората сре-
ща да се играе на те-
хен терен. Започва
спор между тях и
БНСФ, който остава
неразрешен. Федера-
цията също не нами-
ра кураж да постано-
ви някакво оконча-
телно решение и така
първият български
футболен шампио-
нат остава незавър-
шен, след като така и
не е излъчен отбор,
който да се изправи
срещу Победа на фи-
нал.

1927 ГОДИНА
Първенството не

се провежда заради
скандали от предход-
ното

През 1927 година
държавно първенс-
тво въобще не се про-
вежда. Причината е
п р о д ъ л ж а в а щ и т е
скандали от предиш-
ната 1926-а. И в този
случай, както и в пър-
вия, за който вече
стана дума, е намесен
тимът на Владислав
(Варна). През 1926-а на
финала за титлата
варненци се изправят
срещу Славия в Со-
фия. Двубоят завър-
шва 1:1, този път
след продължения и
отново се налага
преиграване. Вече е
уточнено, че вто-
рият мач трябва да
се състои на следва-
щия ден и да бъде ръ-
ководен от същия съ-
дия. Реферът обаче
не се явява и от
БНСФ назначават
друг. Владислав от-

казва да изиграе мача
с новоназначения съ-
дия и си избира разли-
чен, който пък от
своя страна не иска
да ръководи срещата.
При тази обстановка
БНСФ първоначално
присъжда служебна
победа на Славия. От
Владислав обжалват
решението в съда и в
резултат е назначена
нова дата за двубой
между двата клуба.
Ръководството на
Софийската спортна
област протестира и
забранява на Славия
да се явява на такъв
мач. Срещата е неус-
пешно пренасрочвана
два пъти. В крайна
сметка БНСФ об-
явява Владислав за
шампион на България
за 1926 година. През
1927 година сканда-
лът още не е затихнал
и в резултат на това
през 1927-а държавно
първенство изобщо
не се провежда.

Отборът на "Струмска слава", който беше наб-
рал инерция през пролетния дял от първенството
с три победи от четири мача все пак извади къс-
мет с обявената пауза в първенството. Причина-
та е,че в тима има трима контузени основни фут-
болисти, който ще използват непредвидената пау-
за, за да се възстановят. Става въпрос за Борис-
лав Николов, Хуан Калдерон и Цветомир Тодоров.
Появилият се в тима бивш голмайстор на "Б" гру-
па Митко Георгиев също не е играл дълго време и
ще трябва да използва ситуацията,за да наваксва
с подготовката си, най-вече физически. Засега ти-
мът през тази седмица ще тренира три пъти - в
понеделник, сряда и петък. Тъй като ситуацията с
коронавируса с доста динамична, в края на седми-
цата ръководството на отбора ще се събере, за да
решава какво ще се прави пез следващата седмица.
Старши-треньорът на отбора Влади Димитров
сподели,че по негова информация повечето от от-
борите въ Втора лига продължават с тренировки-
те в очакване на подновяване на първенството.

Коронавирусът спря тренировъчния  процес в Спортно училище
„Олимпиец”.Учениците , които се обучават там, тренират или кон-
тактни спортове като борба,джудо,самбо и бокс, или отборни- фут-
бол, волейбол, баскетбол. Това предполага спиране на заниманията до-
като не отмине обасността от зараза. Учениците продължават свое-
то обучение по общообразователните предмети и по тези от теоре-
тичната час на спорта по дистанционен начин.

И в Спортното спряха
тренировките

/Следва/
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Протоколите за скъпите лекарства ще важат за една година

ОКАЗА СЕ, ЧЕ КОГАТО
БЕДАТА ПОЧУКА НА ВРА-
ТАТА ТИ, РЯДКО СИ ПОД-
ГОТВЕН ЗА НЕЯ. Трябваше

ли да се стигне до най-тежката мярка, взета
миналата седмица от правителството, за да
се окаже, че у нас не само снегът през зи-
мата може да ни изненада? Още през пър-
вия месец на годината стана ясно, че нов
вирус, срещу който засега няма лек, удря
човечеството. И не е сън, та на нас, българи-
те, да ни се размине…Време имаше доста-
тъчно да се организира производството и
зареждането на аптечната мрежа с най-еле-
ментарните средства за лична защита -
маски, ръкавици, спирт, дезинфектанти,
имуностимуланти. Или да бъдат внесени.
Ама не стана. Който успя, снабди се още в
началото на разпространението на зараза-
та. Останалите гледат тъжно аптеки и дроге-
рии… Добре поне, че в повечето пернишки
обекти от този тип фармацевтите реагираха
адекватно и разлепиха съобщения кога и
на какво се очаква нова доставка. Датите
са прогнозни, но си представяме на какво
стълпотворение ще станем свидетели. И
съучастници, естествено. Надяваме се, че
ще има някакво ограничение за количес-
твата, които всеки клиент може да купи, за
да няма възможност за презапасяване за
едни и нищо за други. Нека не забравяме,
че всички сме хора, подвластни на бедата.

ВЕЧЕ ВСИЧКО СЕ КРАДЕ. ДОРИ
ПРАТКИ С ПРЕДПАЗНИ МАСКИ, ПО-
РЪЧАНИ ОНЛАЙН и изпратени от произ-
водителя или търговеца по куриер. За таки-
ва случаи съобщава столичен ежедневник,
цитиращ "изгорели" граждани. То бива, то
бива, ама чак това...Не е ясно обаче как
пратките се "губят", като поръчката чрез ку-
риерска фирма се получава лично, а в офи-
сите - срещу документ за самоличност. Ид-
ва ни наум тъжното заключение, че в прес-
тъплението вероятно са замесени и служи-
тели на самите фирми, защото само те знаят
какво точно съдържа една пратка.  Не прос-
то тъжна, грозна картинка. Защото в някои
случаи става дума за специфични, скъпос-
труващи вносни маски за хора с тежки бе-
лодробни заболявания, за които става дума
за предпазващо живота им средство. Ама и
за обикновени да идеше реч, пак е безу-
мие. Ама кризата ражда всякакви идиотщи-
ни. Щото ако в аптечната мрежа го имаше
този толкова дефицитен асортимент, та било
то и маска за еднократна употреба, едва ли
щяхме да сме свидетели на престъпления
от подобен род. Е сега разбира човек хан
Крум, който един от законите на когото раз-
пореждал да се режат ръцете на крадците.

Поредна жертва на пътя!
Любомира ПЕЛОВА

66-годишен столичанин е загинал при
пътнотранспортно произшествие.

Инцидентът е станал на автомагистра-
ла "Струма" около 7 часа сутринта на
14 март, в района на село Долна Ди-
каня. Пътуващият в посока Дупница лек
автомобил "Ауди", управляван от 35-го-
дишен кюстендилец, ударил движещия
се пред него лек автомобил "Фолксва-
ген Поло",  шофиран от 66-годишен сто-
личани. При сблъсъка е загинал вода-
чаът на полото. 35-годишният шофьор
на аудито е тестван  за алкохол с техни-
ческо средство като проба е отрицател-
на.

Тялото на починалия е закарано в Съ-
дебна медицина - Перник за аутопсия.
Извършен е оглед от служители на ОД-
МВР и е започнато досъдебно произ-
водство.

Перничанин пипнат с дрога
Любомира ПЕЛОВА

46-годишен перничанин е задържан за
притежаване на наркотични вещества.

Около 21 часа на 13 март, служители от
сектор "Противодействие на криминална-
та престъпност" при Областната дирек-
ция на МВР в Перник проверили местен
жител. При последвал личен обиск в него
е открито наркотично вещество.

Последвало претърсване на адреса
му, където са открити и иззети 4 пликче-
та със зелена тревиста маса и едно с
бяло прахообразно вещество. Мъжът е
задържан за 24 часа с полицейска
мярка.

Образувано е досъдебно производство
под ръководството на Районна прокура-
тура - Перник и работата продължава.

В ареста поредният
почерпен шофьор

Любомира ПЕЛОВА
62-годишен е задържан за управле-

ние на автомобил в нетрезво състояние.
В неделя, около един час преди полу-

нощ, на спирка "Шахтьор" в областния
град е проверен лек автомобил "Ауди",
управляван от 62-годишен перничанин.
Алкохолната му проба се оказала поло-
жителна  - 2,42 промила в издишания
въздух. Взета му е кръвна проба за хи-
мичен анализ и е задържан за 24 часа
с полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.

Изправят пред Темида
непълнолетен крадец

Любомира ПЕЛОВА
Непълно-

летен отива
на съд за
кражби.

Престъп-
ленията са
извършени
в периода
21-24 ав-
густ миналата година, когато били разбити
два леки автомобила - "Опел Кадет" и
"Фиат Пунто", паркирани в центъра на об-
ластния град. От колите били откраднати
акумулаторните им батерии. В резултат на
проведени множество издирвателни и про-
цесуално-следствени действия е устано-
вен и привлечен като обвиняем извърши-
теля, 16-годишен тийнейджър от Перник.
Той е криминално проявен и осъждан за
подобно престъпление.

Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Срокът за смяна на

личните документи
ще бъде удължен с 6
месеца служебно, за да
се избегнат струпва-
ния на паспортните
гишета. До края на
май пък се удължава
срокът за издаване на
документи на авто-
мобилните газови
уредби", съобщи пре-
миерът Бойков Бори-
сов на извънреден
брифинг в Министер-
ски съвет.

"Целта, както и на
всички въведени мер-
ки по време на извън-
редното положение, е
да не позволяваме
струпването на хора,
това е единствената
доказано работеща
мярка", подчерта
той.

Удължаването ще
стане с промени в за-
кона, които ще се
приемат спешно, дори

за изтичащи днес лич-
ни карти, уточни
вътрешният минис-
тър Младен Маринов.

Протоколите за
скъпите лекарства
също се удължават
до 12 месеца.

"Хората няма да се
налага да отиват да
се излагат на допъл-
нителен риск, реше-
нията на ТЕЛК се удъ-
лжават до края на ме-
сец май", изтъкна пре-
миерът.

На горещия теле-
фон 112 вече се пое-
мат обажданията за
обхвата на заповедта
на Министерството
на здравеопазването,
обяви още той.

"Четирима от Ми-
нистерство на здра-
веопазването ще
стоят на телефони-
те, за да може на все-
ки един въпрос да се
отговаря бързо и над-
лежно кое може да ра-

боти и кое не", уто-
чни Борисов.

От МВР пък заяви-
ха, че отчитат въз-
можността извърши-
тели на телефонни
измами да се възпол-
зват от страха на хо-
рата във връзка с
епидемичната обста-
новка в страната.
При засечените еди-
нични опити се злоу-
потребява с "инфор-
мация" за здравослов-
ното състояние на
близки до потенциал-
ната жертва хора, "за-
болели от коронави-
рус". Следва искане на
пари за лечение, уто-
чниха от ведомство-
то.

"Отново припомн-
яме, че хората могат
да получат точна ин-
формация единстве-
но от единния теле-
фонен номер 112 или
от Министерството
на здравеопазването.

Антикорупционната комисия
също ще работи дистанционно
Любомира ПЕЛОВА

Антикорупционна-
та комисия също ми-
нава на дистанцион-
на форма на работа.

Сигнали за коруп-
ция или за конфликт
на интереси ще се
приемат само по еле-
ктронен път, или по-
лучени по пощата,
съобщават от ин-
ституцията. Съща-
та процедура важи и
за документите,
свързани с деклари-
ране на имущество и
конфликт на интере-
си. Мерките важат
до приключване на

извънредното поло-
жение.

До средата на ап-
рил няма да има и
публични съдебни за-
седания, реши на
спешно заседание Съ-

Академията на МВР е
готова за новия прием
Любомира ПЕЛОВА

За поредна година
Академията на МВР
отваря врати за
прием на курсанти,
студенти и докто-
ранти.  Във висшето
учебно заведение
преподаватели, с до-
казан професионали-
зъм, са се посветили
на  мисията да под-
готвят  бъдещи ус-
пешни служители на
Министерството на
вътрешните рабо-
ти. Бакалавърските

специалности, зало-
жени в учебните
програми, са три:
"Противодействие
на престъпността и
опазване  на общес-
твения ред"; "Гранич-
на полиция" и "По-
жарна и аварийна бе-
зопасност".

Висшето учебно за-
ведение предлага и
следните магистър-
ски специалности:
"Публична админис-
трация"; "Защита на
националната сигур-

ност"; " Психологичес-
ко подпомагане на
оперативно-издирва-
телната дейност" и
"Стратегическо ръко-
водство и управление
на сигурността и об-
ществен ред".

С подробностите,
изискванията и начи-
на на прием кандида-
тите могат да се за-
познаят в електрон-
ния справочник на
Академията на Минис-
терството на вът-
решните работи.

дийската колегия на
Висшия съдебен съ-
вет. Ще работят са-
мо дежурни състави,
които да разглеждат
мерки за неотклоне-
ние.
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