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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.74 лв.

Сряда-четвъртък, 24-25 юни 2020 г., бр. 90 /6923/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Рождение на св. Йоан
Кръстител(24) Св.

прпмчца Феврония(25)

Стадни
чувства

И за стадо не ставаме. Този нелицеприя-
тен извод идва заедно с втората вълна от
коронавируса, която ни удари. Стадният
имунитет не проработи. Без да сме хаби-
литирани учени по въпроса, съветваме
ония капацитети, които ни натякваха не-
що за положителните страни на стадния
имунитет, да заблеят като част от ста-
дото, та да им чуем още веднъж гласа.

Лошо. Тази година и лятото ни изнена-
да. Бройкането става опасно. До вчера се
присмивахме на Тръмп, който като съ-
щински сталинист разви теорията "Няма
тестване, няма заразени". Днес обаче ся-
каш и нашите власти ги осени същата
продуктивна сталинска политика, та за-
разените се държи "на ниво" благодарение
на малкото тествани. Стадото обаче за-
почва да блее и това съвсем не е здравос-
ловно. Няма връщане назад, бият се в гър-
дите управляващите, обаче пропускат
факта, че в Западна Европа, която вземах-
ме на подбив заради пандемията, охлаби
мерките, но спаднаха драстично и заразе-
ните. Понеже ние бяхме най-ефективни в
превенцията и ги "биехме" ония в пъти по
ниска заразяемост, сега наваксваме. Там
вече тръгнаха по плажовете, а тук се
тръшкаме защо пуснахме толкова рано
стадото от кошарата. Блеем втора въл-
на стадни чувства...

СЪПЕРНИК

160 / 240

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

Предимно облачно,
слаб дъжд

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

dlv.si@abv.bg
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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

5 çàðàçåíè ñ  COVID-19 çà òðè äíè
Те са регистрирани в региона за периода 19-21 юни
Силвия ГРИГОРОВА

На  19.06.2020 г. Ре-
гионалната здравна
инспекция в Перник е
регистрирала двама
заразени с коронави-
рус в региона.

Става въпрос за
мъже на 45 годишна
възраст от селата
Кладница и Дивоти-
но, контактни на за-
разен колега в гр. Со-
фия.

На 20.06.2020 г. ре-
гистрираните поло-
жителни за SARS-CoV
са трима: 35-годишна
жена от гр. Радомир
(учителка в ДГ "Кали-

на Малина"в  Перник);
52-годишна жена от с.
Драгичево (санитар
във ВМА гр. София). и
65-годишна жена от
гр. Батановци, кон-
тактна на положите-
лен член в семейство-
то.

Всички положител-
ни лица са без симпто-
матика към настоя-
щия момент. Няма
хоспитализирани за
лечение в лечебно за-
ведение за болнична
помощ, на терито-
рията на област Пер-
ник.

Екипи на Дирекция

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

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

СТР.4

СТР.3

СТР. 11

1151 ÇÀÏÀÇÈÕÀ
ÐÀÁÎÒÀÒÀ ÑÈ

ÍÀÄ 100 ÓÕÀÏÀÍÈ ÎÒ
ÊÚÐËÅÆÈ Â ÐÅÃÈÎÍÀ

„ÇÀÌÐÀÇÅÍÎ” Å ÈÃÐÈÙÅÒÎ
ÄÎ ÑÒÀÄÈÎÍ „ÌÅÒÀËÓÐÃ”

ТП на НОИ-Перник получи
грамота за дарение
Силвия ГРИГОРОВА

Териториалното
поделение на Нацио-
налния осигурителен
институт в Перник
получи в петък-
20.06.2020 г офи-
циално грамота от
националната  бла-
готворителна кам-
пания "Капачки за бъ-
деще". Тя е за актив-
ното участие на ко-
лектива на ТП на
НОИ в събирането и
предаването на плас-
тмасови капачки.

"Ние се включихме
в националната да-
рителска кампания с
единствената цел
да подпомогнем в
благородната ини-
циатива за закупу-
ването на жизнено
необходима медицин-
ска апаратура за
болниците в страна-
та. Всички в ТП на
НОИ подкрепиха та-
зи идея още през
2018 г есента и с же-
лание се включиха.
За пръв път минала-

та година пролетта
събрахме първото
по-голямо количес-
тво от около 50 кг,
което предадохме.
От тогава не сме
спрели да събираме
и издаваме капачки.
Радваме се, ако сме
помогнали в закупу-
ването на важна ме-
дицинска апаратура
не само за детските
отделения", заяви
директорът на ТП
на НОИ-Перник Иво
Пушев.

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
ТЪРСИ

компютърен оператор
владеещ Adobe PageMaker

и Adobe Photoshop

Справки в редакцията

всеки ден  до 17.00 ч.

на ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

Тел. 60 13 72

"Надзор на
заразните
заболява -
ния" към
Р З И - П е р -
ник изслед-
ват  съм-
нителните
за COVID-
19  и кон-
тактните
на всички
п о л о ж и -
телни ли-
ца.

Вчера бе
съобщено
за още еди-
н случай в Перник -
мъж от Самоков, пре-

бивавал в региона. Той
е настанен за лечение

в Белодробната бол-
ница.
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Îáùèíàðè â Ðàäîìèð áÿãàõà çà çäðàâå
Те се включиха в спортния празник, посветен на  Международен олимпийски ден и Ден на българския олимпиец

Любомира ПЕЛОВА
Община Радомир и

Клуб "Олимпиец" - Ра-
домир проведоха
спортен празник, пос-
ветен на 23 юни -
Международен оли-
мпийски ден и Ден на

Въвеждат нови по-строги
мерки заради COVID-19

Силвия ГРИГОРОВА
Заради ръста на заразените с коронави-

рус у нас през последната седмица, дър-
жавата въвежда нови, по-строги мерки за
борба с COVID-19.

Това обявиха министърът на здравео-
пазването Кирил Ананиев и представите-
ли на Националния оперативен щаб на
пресконференция. Тя се проведе след
среща с премиера.

Маските отново стават задължителни
във всички закрити пространства, вклю-
чително магазини, молове, нощни заведе-
ния.

Мероприятията на закрито ще бъдат ор-
ганизирани при заемане на максимум
50% от капацитета на съответната зала.
Посетителите ще трябва задължително да
носят маски, каза здравният министър.

В търговските обекти на закрито ще
трябва да се спазва и 1.5 метра дистан-
ция.

При провеждане на футболни мачове на
сектор ще се допускат до 1 000 души.
При останалите спортни мероприятия на
открито ще се запълва до 50% от капаци-
тета, стана ясно още по време на прескон-
ференцията.

"Обсъждаме и ще вземем решение до
края на седмицата дали да продължим
извънредната епидемиологична ситуация
в страната", заяви Ананиев.

"Важно е, когато казваме нещо, то да
се базира на факти. Ситуацията е сложна.
Имаме реално увеличение на случаите.
За щастие, то не е толкова голямо при хо-
рата с нужда от интензивни грижи", заяви
главния държавен здравен инспектор д-р
Ангел Кунчев. По думите му това се случ-
ва и в други страни.

"Дали това е втора вълна или просто по-
вишаване на случаите? Аз съм по-скло-
нен да вярвам във второто на базата на
хората, които приеха, че всичко е приклю-
чило. Мерките не се спазват и се наблю-
дава по-сериозна заболеваемост. Призи-
вът от моя страна към болниците е да не
забравят заповедта на министъра на
здравеопазването. Дотук ние говорихме
за трите "Д"-та - дисциплина, дистанция и
дезинфекция. Сега добавяме и едно "К" -
контрол. Оказа се, че не можем да разчи-
таме на съвестта на хората", посочи още
д-р Кунчев. И допълни: "Вирусът не се
търкаля по улиците. Той е в нашия нос, в
нашето гърло - ние го предаваме на дру-
гите, като разговаряме с тях".

Светла ЙОРДАНОВА
Талантливата млада

цигуларка Диана Чауше-
ва ще бъде солист в
концерта на Камерен ор-
кестър "Орфей", който
ще се състои на 25-ти
юни от 19 часа в Музи-
калното фоайе на Дво-
реца на културата. В
програмата: Музика от
Дворжак, Вивалди, Мо-
царт, Пиацола, Сараса-
те и др. под диригент-
ството на маестро
Райчо Христов.

Талантливата малка
музикантка със само-
ковско потекло - Диана
Чаушева е възпитанич-
ка на НМУ "Любомир
Пипков" в София и има
множество награди. Но-
сител е на първа поде-
лена награда за цигулка
от Националното със-
тезание за млади изпъл-
нители на българска му-
зика, проведено в Бур-
гас през 2018 г. Конкур-
сът е в календара на
Министерството на
културата.

Диана е и носител на
Втора награда за цигул-
ка от V Международен
музикален конкурс "En-
kor", който се проведе
онлайн през месеците
май и юни 2018 г. Сред

топ постиже-
нията, за кои-
то тя е номи-
нирана е и
втората наг-
рада, спечеле-
на в направле-
ние "Романти-
зъм" от пър-
вия Междуна-
роден музика-
лен конкурс "Glory". Уча-
стието на Диана в то-
зи конкурс дойде с пер-
сонална покана.

Едно от най-истин-
ските постижения на
самоковското музикал-
но дарование през 2018
г. е участието ? на XIX
Международен конкурс
за млади музиканти
"Лешникотрошачката"
в Москва (Русия). До
участие се допускат са-
мо по 16 деца за спе-
циалностите пиано,
струнни (цигулка и вио-
лончело), ударни и духо-
ви. Диана беше една от
най-малките участнич-
ки и единствена пред-
ставителка от Бълга-
рия за специалността
"Струнни инструмен-
ти". По случай 24 май,
тя получи грамота от
Министерството на
културата на Републи-
ка България за високи

Талантлива млада цигуларка
ще свири с КО "Орфей"

ОбС в Трън приема Наредбата
за местните данъци

Силвия ГРИГОРОВА
Утре местните законотворци в Трън

ще трябва да приемат измененията и
допълненията в Наредбата за определ-
яне размера на местните данъци  на те-
риторията на  общината.

На провелото се обществено обсъж-
дане, организирано от Община Трън на
19 юни, нямаше никакви предложения
и допълнения.

По информация на кмета на община
Трън Цветислава Цветкова, изменения-
та не касаят размера на данъците, а по-
скоро сроковете на плащанията на да-
нъците.

Наредбата беше качена на интернет
страницата на Общината, за да могат
трънчани да се запознаят с нея и да
направят евентуални предложения.

До обсъждането, такива не бяха пос-
тъпили.

Дневният ред на утрешната среща
включва 18 точки.

Съветниците трябва да разрешат да
бъдат издадени 2 записи на заповеди в
полза на Държавен фонд "Земеделие"
обезпечаващи авансово плащане по 2
договора  по подмярка 7.2 "Инвестиции
в създаването, подобряването или раз-
ширяването на всички видове малка по
мащаби инфраструктура" на мярка 7
"Основни услуги и обновяване на села-
та в селските райони" за Проект "Ре-
конструкция и рехабилитация на съ-
ществуващи общински улици, тротоари
в община Трън".

Става въпрос за финансиране ремонта
на две улици в община Трън.

Местният законодателен орган на
Трън предстои да приеме предложените
горски територии, общинска собстве-
ност, начина на предоставяне ползване-
то от тях, началната цена на обектите и
количеството дърва за огрев, които мо-
гат да закупят физическите лица с пос-
тоянен адрес на територията на община
Трън.

Общинските съветници утре ще
трябва да решат дали да дадат съгла-
сието си с върнатите пари на Общината
от отчисленията за такса депо, направе-
ни към РИОСВ, да бъде  закупено тран-
спортно средство, обезпечаващо фун-
кционирането на общинската система
за управление на отпадъците.

В дневния ред на сесията са включе-
ни още: Възлагане изготвянето на за-
дание за изработване на Горскостопан-
ски план на община Трън за ревизионен
период 2022-2031г.; Промяна на пред-
назначението на земеделски имоти в
горски територии и други.

Две дати за плащания на
парични обезщетения през юни

Силвия ГРИГОРОВА
Националният осигурителен институт

(НОИ) ще изплати паричните обезщете-
ния за безработица за месец май т.г. на
два транша.

Това информираха от Териториалното
поделение на НОИ в Перник.

Освен на обичайната дата в средата
на месеца се предвижда и извършване
на второ плащане на 30 юни 2020 г.

На 15 юни ще бъдат изплатени обе-
зщетенията на 141 475 лица в размер
на малко над 54,25 милиона лева, всич-
ки останали правоимащи лица ще си по-
лучат сумите в края на месеца.

Общият брой на подадените заявле-
ния през май т.г. е 30 206. Месец по-ра-
но те бяха над два пъти повече - 68 151,
при само 16 908 през март.

Това е втория месец поред, в който
НОИ определя две дати, на които извър-
шва този вид плащания.

През май преводите бяха извършени
на 13-ти и 29-ти, като общата сума на
изплатените средства беше в размер на
60,85 милиона лева за 134 828 лица.

българския олимпиец.
Председателят на

Общински съвет - Ра-
домир Светослав Ки-
рилов, общинският
съветник Антонио
Антонов, както и Вла-
димир Димитров,

треньор на ФК
"Струмска слава", по-
казаха добра физичес-
ка форма и се включи-
ха в лекоатлетичес-
кия крос, правейки ед-
на обиколка на мес-
тния стадион "Хрис-
то Радованов".
Включването на Кири-
лов и Антонов в кро-
са беше знак към об-
ществеността в гра-
да, че спортът е един
от приоритетите на
местната власт.

Певицата Инес Ми-
хайлова получи ова-
циите на публиката с
изпълнението на на-
родните песни "Лудо
младо сън засънило" и
"Хубава си, моя горо".
Вниманието на зри-
телите грабна и де-

монстрация по кара-
те от Клуб "Цанев".

В лекоатлетичес-
кия крос взеха уча-
стие младежи и де-
войки, както и вете-
рани и спортни дея-
тели от Радомир.
Участниците в кроса
получиха фланелки,
шапки и грамоти.
Наградите бяха връ-
чени от Александър
Колев, който е чове-
кът, носил олимпий-
ския огън в Радомир
през 1980 г., заедно с
Любка Крумова и Све-
тослава Асенова. В
исторически план
олимпийският огън е
минавал два пъти
през Радомир - за оли-
мпийските игри в
Москва през 1980 г.,

творчески постиже-
ния. Диана свири на
официалната вечеря на
откриването на Бъл-
гарското европредседа-
телство, а с Ивайло Ва-
силев (пиано) бяха из-
браните деца, които
свириха на Срещата на
върха пред всички ми-
нистър-председатели
на държавите-членки на
ЕС в София. През уче-
бната 2017/2018 г. Диа-
на завърши едногоди-
шен майсторски клас в
Бергамо (Италия) при
проф. Верников и проф.
Волошин като взе уча-
стие и в майсторските
класове на проф. Михаел
Фришеншлагер, проф.
Дора Шварцберг, проф.
Леонид Кербел, Мони Си-
меонов и др. Към нас-
тоящия момент тя е
младши студент към
НБУ и учи при проф. Ма-
рио Хосен.

Кражба на ток в Сирищник
Любомира ПЕЛОВА

Кражба на ток е ус-
тановена в ковачев-
ското село Сирищник.

Служители от радо-
мирското районно уп-
равление на МВР  и
представители на
електроразпредели-

телното дружество
проверили къща в се-
лото, собственост на
52-годишен местен
жител. Установено е
неправомерно присъе-
диняване към еле-
ктропреносната сис-
тема с което били

създадени условия за
непълно отчитане на
консумираната еле-
ктрическа енергия.

Започнато е досъ-
дебно производство
по чл. 234 "в", ал. 1 от
Наказателния кодекс и
работата продължава.

както и за тези в Бер-
лин  през 1936 г.

"Клуб "Олимпиец"
учи младите хора не
само как да побежда-
ват, но и да приемат
достойно загубите.
След пораженията ви-
наги идват нови по-
беди", заяви при от-
криването на празни-
ка Доротея Костади-
нова, председател на
сдружението. "Наша-
та цел е да възпита-
ме младите хора в ду-
ха на олимпийските
ценности, който
включва проявата на
спортен хъс, уваже-
ние, честност, поч-
теност, както и усет
към културата и из-
куството", добави
още тя.
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Заслугата е на въведената мярка “60/40”

Силвия ГРИГОРОВА
До момента 153

работодатели от
област Перник са
кандидатствали за
1 151 служители. То-
ва информираха от
Дирекция "Бюро по
труда" в Перник.

Кампанията, доби-
ла известност като
мярката 60/40 стар-
тира на 31 март
2020 г. Агенцията
по заетостта от-
кри процедура за
кандидатстване на
работодатели за из-
плащане на компен-
сации по реда на чл.1
от Постановление
№ 55 от 30.03.2020

Разделят университетите на
изследователски и преподавателски

Светла ЙОРДАНОВА
Разделят университетите на изследова-

телски и преподавателски според Страте-
гията за развитие на висшето образование
през следващите 10 години, която е публи-
кувана за обществено обсъждане.

Това разделение ще стане по критерий
на науката. "Акцентите в тази стратегия са
естествено продължение на акцентите в
миналата стратегия - 2014-2020 г. , на про-
мените, които бяха направени през пос-
ледните години", каза зам.-министърът на
образованието Петър Николов.

"Често в България висшето образование
е критикувано за това, че има голям брой
университети. За нас това не е вярно", ка-
за Николов.

Според него проблемът е по-скоро, че
висшите училища в България през пос-
ледните няколко десетилетия започнаха
да предлагат прекалено много програми,
прекалено много специалности, включи-
телно такива, в които не са толкова добри.

През последните години, по думите на
зам.-министъра на образованието, се опи-
тват да свият приема на висшисти и да
пренасочат фокуса към търсените спе-
циалности на пазара на труда. Имаме сфе-
ри, да кажем хидроинженерството или
въобще инженерните специалности, в кои-
то има невероятен недостиг на пазара на
труда. Опитваме да пренасочим нещата
натам, каза Николов.

"В страната има оформени два типа вис-
ши училища - големи университети, които
предлагат широко ветрилото от специал-
ности, но и в тях се прави голяма наука и
"просто ги има на научната карта на Евро-
па", както и "по-малки висши училища, на
които понякога гледаме с пренебрежение,
но които са много важни за даден регион,
дадена област и за бизнеса там. Те нямат
високи научни постижения, но имат из-
ключителни постижения от социално-поли-
тическа гледна точка", обясни зам.-минис-
тър Николов.

По думите му целта на стратегията е да
няма уеднаквяване. "От едните трябва да
искаме правене на висока наука, свърза-
ност със световната наука, върхови научни
постижения, естествено и преподавателски.
От другите е достатъчно да искаме да бъдат
едни много добри висши училища, в които
студентите да получат знания и да могат
бързо да се реализират", каза Николов.

Според заместник министъра раздел-
янето на изследователски и преподавател-
ски университети не е най-важният инстру-
мент. Петър Николов изтъкна, че основен
акцент е възможността бъдещите студенти
да завършват бакалавърска степен за три
години=

"В почти всички европейски страни обу-
чението в бакалавърската степен е триго-
дишно. Идеята е, че един тригодишен пе-
риод е достатъчен за това да се постави
основата на един млад човек, след което
той да избере адекватна на интересите си
магистратура. В България, от начина, по
който са разделени, едва ли не се създава
впечатление, че магистратура е някакво
второ качество образование и истинското
образование е бакалавърското", поясни
Николов.

Радомирец пипнат да
"пазарува" без пари

Любомира ПЕЛОВА
49-годишен радомирец е задържан за

кражба от голям магазин в града. На 21
юни около обяд охранител от търговския
обект сигнализирал, че мъж опитал да пре-
мине касова зона без да заплати алкохол,
хранителни продукти и безалкохолни на-
питки. Пристигналите на място полицаИ го
задържали и му е наложена 24- часова
мярка по Закона за МВР.

Образувано е бързо производство и ра-
ботата продължава.

В Перник продължава помощта
за "ин витро" процедурата

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник продължава да прие-

ма заявления за финансово подпомага-
не  от семейства и двойки, живеещи на
семейни начала, с репродуктивни нару-
шения  за  процедура Ин витро.

Критериите за финансово подпомага-
не, задължителните изисквания  и необ-
ходимите документи  са публикувани на
сайта на Община Перник в раздел
"Здравеопазване". Кандидатстването
за включването в програмата се извър-
шва целогодишно в рамките на текуща-
та 2020 година.

Необходимите документи за канди-
датстване: заявление и декларации (по
образец), могат да се получат в отдел
"Здравеопазване, спорт, социална и жи-
лищна политика" при Дирекция "Хума-
нитарни дейности"  на Община Перник,
всеки делничен ден от 8.00 ч. -  12.00 ч.
и от 13.00 ч. до 17.00 ч. или да се из-
теглят от официалния сайт на Община
Перник - http://pernik.bg/obshhinska-pro-
grama-in-vitro.

Съветник от "Демократична България" с
дарение за общинската администрация
Любомира ПЕЛОВА

Дарение на община
Перник на мобилно
приложение  за двупо-
сочна връзка с граж-
даните прави общин-
ският съветник от
"Демократична Бълга-
рия"  Велизар Варади-
нов.

"В "Демократична
България" сме убеде-
ни, че дигитализация-
та е неизменна част
от пътя към превръ-
щане на Перник в един
по-ефективен, по-гъв-
кав, по- прозрачен и
по-удобен за гражда-
ните и бизнеса град. В
тази връзка се обръ-
щам към Вас с предло-
жение за безвъзмез-
дно дарение на мобил-
но приложение, разра-
ботено от добровол-
ци от ПП "Да, Бълга-
рия".

Приложението поз-
волява двупосочна
връзка с гражданите
и се използва успешно
вече в осем столични
района, където кме-
тове са представите-
ли на "Демократична
България". Приложе-
но, ще намерите пре-

г. за определяне на
условията и реда за
изплащане на ком-
пенсации на работо-
датели с цел запаз-
ване на заетостта
на работниците и
служителите при
извънредното поло-
жение, обявено с ре-
шение на Народното
събрание от 13
март 2020г.

За сега няма опре-
делен краен срок за
кандидатстване за
финансиране по та-
зи мярка.

Условия за получа-
ване на компенсации
са:

х/ Работодатели,

преустановили ра-
бота въз основа на
заповед на държавен
орган, кандидатс-
тващи за компенса-
ции по реда на чл.1,
ал.1 от ПМС №55/
30.03.2020 г. (напри-
мер на основание За-
повед № ЗД-01-124/
13.03.2020г. на Ми-
нистъра на здравео-
пазването), посоче-
ни в Приложението
към Постановление-
то - Списък на ико-
номически дейности
по чл. 2, ал.1 т. 2
съгласно Класифика-
цията на икономи-
ческите дейности
(КИД -2008).

зентация на софтуе-
ра, използван в район
Лозенец.

Основните фун-
кционалности на при-
ложението са:

o комуникация с
гражданите посредс-
твом публикуване на
новини, събития, до-
кументи и други

o бързи анкети и до-
питвания към жите-
лите

o известия (т.нар.
push нотификации)
при извънредни съби-
тия - бедствия, ава-
рии, или при въвежда-
нето на извънредно
положение и влизане-
то в сила на заповеди
(каквито видяхме мно-
гократно в последни-
те месеци)

 В допълнение, еки-
път от разработчи-
ци се ангажира да про-

веде безплатно обуче-
ние на служителите
от администрацията,
които ще използват
приложението, а съ-
що така общината ще
получи и "доживотна"
безплатна поддръжка
на софтуера. Не на
последно място, от
гледна точка на ди-
зайна, мобилното при-
ложение може да бъде
брандирано с цвето-
вете и логото на об-
щина Перник.

Считам, че това
приложение би било
от голяма полза как-
то на гражданите на
община Перник, така
и на общинската ад-
министрация, поради
възможността от
ефективна и бърза
двупосочна комуника-
ция.

Надявам се, че пред-
ложението ми ще бъ-
де разгледано и ще
представлява инте-
рес за Вас. Разбира се,
оставам на разполо-
жение при възникнали
въпроси"  - пише Вара-
динов  в официално
писмо до кмета Ста-
нислав Владимиров.

х/ Работодатели,
преустановили ра-
бота на основание
чл. 120в, ал.1 от Ко-
декса по труда, кан-
дидатстващи за
компенсации по реда
на чл.1, ал.2 от ПМС
№55/30.03.2020 г.

х/ Работодатели,
установили непълно
работно време по
реда на чл. 138а, ал.2
от Кодекса по тру-
да, кандидатстващи
за компенсации по
реда на чл.1, ал.3 от
ПМС №55/
30.03.2020 г.

"Необходимо е
фирмите, които кан-
дидатстват за фи-
нансиране да предос-
тавят документи,
удостоверяващи на-
маляване на приходи-
те от продажби с не
по-малко от 20 %
през месеца, пред-
хождащ месеца на по-
даване на заявление-
то за изплащане на
компенсации спрямо
същия месец на
предходната година,
а за фирми, учреде-
ни след 1 март 2019
г. спрямо усреднени-
те приходи за месец
януари и февруари
на 2020 г.", поясни

директорът на Ди-
рекция "Бюро по
труда" в Перник Ро-
сен Симеонов.

Той допълни, че
Агенцията по зае-
тостта продължава
да приема заявления
и документи за из-
плащане на компен-
сации по реда на
ПМС № 55/
30.03.2020 г., като
припомня, че те се
подават към Дирек-
ция "Бюро по тру-
да", обслужваща те-
риторията по
мястото на работа
на работниците и
служителите, неза-
висимо от начина на
подаването.

"Препоръчително
е документите да се
подават по електро-
нен път чрез Систе-
мата за сигурно еле-
ктронно връчване /
ССЕВ/, подписани с
квалифициран еле-
ктронен подпис /
КЕП/, чрез лицензи-
ран пощенски опера-
тор, а при невъз-
можност за ползва-
не на тези два начи-
на - чрез посещение
в бюрото по тру-
да", уточни Симео-
нов.
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Те са потърсили съдействие от ЦСМП

Силвия ГРИГОРОВА
Леко са се увеличили

извършените през из-
миналата седмица ам-
булаторни прегледи и
приети обаждания на
спешния телефон
112, на които са реа-
гирали медиците, кон-
статират от Центъ-
ра за спешна медицин-
ска помощ. В подкрепа

на това заместник ди-
ректорът на ЦСМП-
Перник д-р Веселина
Шишкова поясни:
"През изминалата сед-
мица нашите екипи са
се отзовали на 276
обаждания на спеш-
ния телефон. Извър-
шени са и 306 амбула-
торни прегледа  във
филиалите в облас-

Искат прозрачност по казуса с
предаването "Вяра и общество"

Любомира ПЕЛОВА
Асоциацията на европейските журналис-

ти - България призовава генералния дирек-
тор на Българската национална телевизия
Емил Кошлуков да обясни какво се случва
с предаването "Вяра и общество" и да нап-
рави публична комуникацията между  Све-
тия Синод на Българската православна
църква и БНТ относно предаването.

"Дълбоко смущаващо е заявеното от
Митрополит Гавриил: "За пръв път се за-
познах с г-н Емил Кошлуков на 11 юни та-
зи година, когато той пожела да се срещне
със Св. Синод на БПЦ, за да обсъди спо-
ред неговите думи "скандалното предава-
не" на "Вяра и общество" от 06.06.2020 под
надслов "Щедростта на държавата към
БПЦ след пандемията".

Г-н Кошлуков следва да разкрие дали
действително той е потърсил Светия Синод,
за да дискутира предаване на ръководена-
та от него телевизия.

Това би могло да се изтълкува като ди-
ректно вмешателство на външна институ-
ция в работата на обществена медия, с цел
да  се наложи цензура върху журналист.
Или дори по-лошо - търсене на съдействие
от външна институция от страна на ръко-
водството на медията за разправа с жур-
налист. Логичното поведение би било ръко-
водството на телевизията да стои зад жур-
налистите, а не да търси помощ отвън, за
да оказва натиск върху тях.

Буди притеснения и фактът, че в предаване
на Емил Кошлуков преди време лидерът на
Атака Волен Сидеров изрази публично недо-
волството си от предаването на журналиста
Горан Благоев. АЕЖ припомня, че от време-
то на първото кандидатстване на Емил Кош-
луков за генерален директор на БНТ остава
и въпросът за обвързаността на генералния
директор на БНТ с партия Атака, заради те-
левизионния стаж, за който се посочва, че е
имал в редакционния мениджмънт в телеви-
зия "Алфа", казват още от Асоциацията на
европейските журналисти - България.

"Граовска младост" с концерт
за 91 години от обявяването

на Перник за град
Светла ЙОРДАНОВА

"Да продължим заедно.."- така е наречен
концертът на АНПТ "Граовска младост",
който е посветен на 91 години от обявява-
нето на Перник за град. Концертът ще се
състои днес, 24-ти юни, от 19 часа пред
Двореца на културата. "Заповядайте, за да
се почувстваме българи"- приканват орга-
низаторите .

На 26 юни 1929 година цар Борис Трети
издава указ, с който Пернишката селска
община е преобразувана в градска. Започ-
налата през 1891 година експлоатацията
на каменовъгленния басейн дава силен
тласък за развитието на района. Заради
мината в Перник се заселва немалка част
от тогавашната интелигенция на страната,
която пренася европейския опит в органи-
зиране на производството, градоустрой-
ството на селището, организацията на со-
циалната и културна дейност.

Поредният на съд
заради наркотици

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин на съд за притежаване на

наркотични вещества.
В края на 2018 година служители от ОД-

МВР - Перник задържали 23-годишен  мъж
от областния град. В него и апартамента му
са открити и иззети различни видове нар-
котични вещества - амфетамин, екстази и
марихуана с общо тегло около 16 грама.

След проведено разследване и изготве-
ните експертизи младежът е привлечен ка-
то обвиняем по чл. 354 "а", ал. 3 от Наказа-
телния кодекс и му е наложена мярка за
неотклонение "подписка".

тта. Над 100 от прег-
ледите са на пациен-
ти, ухапани от кърле-
жи, които са повече
от предходната сед-
мица. Най-много са
приетите пациенти с
кърлежи в Брезник-44.
Следват общините:
Радомир- 33, Трън- 22
и Земен- 16. Повечето
от пациентите са би-

ли на излет в планина-
та, където не е из-
вършено третиране
срещу кърлежи. Зато-
ва отново апелирам-
когато се ходи на из-
лет, хората да бъдат
подходящо екипирани
и с високи обувки.

Ухапването от кър-
лежи не е за подцен-
яване". Добрата нови-
на, според д-р Шишко-
ва е, че двама млади
лекари от МБАЛ"Р. Ан-
гелова", които са от
Турция, но са завър-
шили медицина в Бъл-
гария, са пожелали да
работят на втори
трудов договор в
ЦСМП-Перник.  През
седмицата е регис-
трирано само 1 ПТП,
без сериозно постра-
дали.

"Това  определено
ще ни помогне много
при изготвянето на
дежурствата, особе-

но сега, през лятото,
когато много медици
имат желание да из-
лязат в платен годи-
шен отпуск, който ве-
че е разрешен от
здравното минис-
терство", допълни д-
р Шишкова. На въпро-
са- разполагат ли с
необходимите лични
предпазни средства,
тя подчерта: "Да, в
момента имаме всич-
ко необходимо, тъй
като имаме разпореж-
дане от директора,
екипите да излизат
на адрес с лични пред-
пазни облекла, за да
предпазят не само се-
бе си, но и пациенти-
те от евентуално за-
разяване с коронави-
рус. Освен това, са
изплатени и полага-
щите се по 1000 лева
на медиците, които
са работили на първа
линия през май".

Снимки на ученици красят
сградата на общината в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Фотоконкурс на тема "Мястото, което ме

кара да се чувствам Щастлив" проведе
Местната комисия за борба с противооб-
ществените прояви на малолетни и непъл-
нолетни - община Радомир.

Десет ученици от училищата на терито-
рията на общината представиха общо 17
красиви творчески снимки в рамките на съ-
битието. Проявата няма конкурсен харак-
тер, като награди са предвидени за всички
участници. Фотоконкурсът е част от общин-
ската социално-превантивна програма,
която местната комисия изпълнява.

Снимките на учениците са изложени във
фоайето на община Радомир, където могат
да бъдат разгледани от посетители.

Биологично произведени продукти
и био пчелен мед ще се

предоставят на училищата
Силвия ГРИГОРОВА

Биологично произведени продукти и био
пчелен мед ще се предоставят по схемите
"Училищен плод" и "Училищно мляко" от
следващата учебна 2020/2021 година. Това
предвижда проект на постановление за из-
менение и допълнение на наредбата за ус-
ловията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на
мляко и млечни продукти в учебните заве-
дения - "Училищен плод" и "Училищно
мляко".

По схемите ще се доставят биологични
плодове, зеленчуци, млечни продукти и
био пчелен мед в детските градини, учили-
щата и центровете за специална образова-
телна подкрепа. Пчелният мед, който ще се
доставя в учебните заведения, трябва да
отговаря на изискванията на наредбата за
изискванията към пчелния мед. Той трябва
да се доставя в индивидуални опаковки с
ненарушена цялост.

Измененията в наредбата целят и стиму-
лиране на родното производство. Най-мал-
ко 50% от доставяните плодове и зеленчу-
ци ще бъдат произведени от български
производители.

Пламен Алексиев на състезанието
по драг рейсинг в Кондофрей
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на община
Радомир Пламен Але-
ксиев присъства на
състезанието по
Драг Рейсинг, което
се проведе тази съ-
бота и неделя на ле-
тище Sofia West Air-
port в радомирското
село Кондофрей. Съ-
битието беше орга-
низирано от Автомо-
билна федерация на
България. То беше
първи кръг от нацио-
налния календар на
федерацията, а в
проявата имаше и
международно уча-
стие.

Присъствието на
Алексиев на надпре-
варата беше знак за
положителното от-
ношение на местна-

та власт към разви-
тието на спорта на
територията на об-
щината и израз на
подкрепа към хората,
които искат да го
развиват.

Както е известно,
по-рано тази година
кметът на Радомир
Пламен Алексиев по-
лучи награда за зас-
луги в развитието
на автомобилния
спорт у нас. Награда-
та, която е еди-
нствената за кмет
от област Перник до
момент, му беше
връчена от Калоян
Станчев, главен сек-
ретар на Автомобил-
ната федерация на
България. Поводът
за приза беше поло-
жителната оценка на

федерацията за под-
крепата и професио-
налното отношение
на Алексиев като
кмет във връзка с ор-
ганизацията и оси-
гуряването на под-
ходящи условия за
провеждането на
състезанията по
Драг Рейсинг.

Община Радомир и
Автомобилната фе-
дерация на България
ще продължат да си
партнират и занап-
ред в различни спор-
тни инициативи.

Организаторите
на състезанието
имат амбицията да
проведат Източ-
ноевропейска купа по
Драг Рейсинг на пис-
тата в Кондофрей
догодина.



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

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

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

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

- 31 000 евро
НАЕМ

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

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ
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АГЕНЦИЯ

26 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

    бърз достъп до  София           - по договаряне

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

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

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

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

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

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

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

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

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

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

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Подарявам материали от стара
къща срещу разрушаване и
извозване на строителни
отпадъци до сметище. Тел. :
0884 119 822 - Кръстева

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

16 000 лв.

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

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

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

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в 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
Давам апартамент под наем,

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

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

обзав., климатик
- 50 000 евро

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

ел. огледала, нови
гуми, ел. седалки,

кожен салон,
гражданска, винетки,

каско - 6 000 лв.

Тел.: 0888 222 656

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа



Съперник8 24-25 юни 2020 г. ЛЮБОПИТНО

Има храни, които не допускат
безразлично отношение. Родни
и екзотични люти подправки оц-
ветяват трапезата и разтърсват
тялото от главата до петит е!
Вижте какво става в тялото, ко-
гато ядете люто?

В МОЗЪКА
Капсаицинът, алкалоид в лю-

тите подправки, стимулира
производството на ендорфини –
хормоните на удоволствието и
блаженството, на адреналин и
норадреналин, които изгарят за-
харите и мазнините, и на допа-

Какво става в тялото, когато ядете люто?

мин, който внушава чувство за
заслужена награда. Този хормо-
нален коктейл, произведен в
мозъка, ни кара винаги да пося-
гаме към лютото.

В НОСА
Когато вдишваме горчица,

хрян и други люти подправки,
лигавицата на носа се раздраз-
ва, вълната на аромата „отпуш-
ва” синусите, а от очите потичат
сълзи. Всичко това се дължи на
алилизотицианата – летлива мо-
лекула, която прониква през ди-
хателните пътища, за да достиг-

не нерва, пряко свързан с носа
и очите. Вдишваме и започваме
да плачем!

В УСТАТА
Капсаицинът от пипера пари в

устата и стимулира рецептора на
топлината. Тялото веднага дава
сигнал да започнем да пием лит-
ри вода, които обаче не служат
за нищо, тъй като няма истинско
изгаряне лютият  пипер никога
не предизвиква появата на ме-
хури като при изгарянето. Пое-
фикасни срещу паренето, което
се усеща, са киселото мляко и
сметаната.

В СТОМАХА
Капсаицинът усилва произ-

водството на стомашна кисели-
на, което не представлява проб-
лем, ако лигавицата на стомаха
е в добро състояние. Освен това
ускорява храносмилането и уни-
щожава микробите, намиращи
се в храната. Това обяснява за-
що по традиция по-люти са яс-
тията в топлите страни, където
има повече санитарни рискове
за продуктите.

ЗА СЪРЦЕТО
Ако страдате от хипертония

или задържане на вода в орга-
низма, както и ако се лекувате с
кортизон, заменете солта с пи-
пер или  къри. Но това е въз-
можно, когато си готвите сами.
В ресторанта лютите ястия често
са и доста солени. Внимавайте
също с готовите смесени под-
правки, които също съдържат

сол – четете етикетите.
ЗА ФИГУРАТА
Лютото създава усещане за си-

тост и ядем по-малко. Освен то-
ва то подпомага изгарянето на
калориите, като усилва основ-
ния метаболизъм. Това се дъл-
жи отново на капсаицина, който
ускорява сърдечния ритъм и по-
вишава телесната температура.
Най-общо казано, подправките
позволяват да консумираме по-
малки количества храна и така в
тялото попадат по-малко сол,
мазнини и захари.

ЗА КОЖАТА
Консумацията на люто усилва

потенето, с което се стимулира
кръвообращението в кожата и
отделянето на мъртвите епител-
ни клетки. Но прекият контакт на
лютите подправки с кожата е не-
желателен. Никога не пипайте
очите си, след като сте ги докос-
вали.

В ТОАЛЕТНАТА
Рецепторът на топлината е ак-

тивен по цялата храносмилател-
на лигавица, чак до ануса. Пора-
ди това прекаляването с лютите
храни може да предизвика
проблеми, например поява на
хемороиди. Освен че дразни ли-
гавицата, лютото е и лаксатив.
Може би сте от хората, които не
са чувствителни до такава сте-
пен към горещите подправки –
това означава, че тялото ви се е
приспособило към капсаицина и
не го смята за опасност.

Американската компания „Boston Dynamics“ пусна в продажба висо-
комобилния робот Спот, движещ се на четири механични „лапи“, зара-
ди което наподобява куче. Това се посочва в съобщение, публикувано
на сайта на компанията.

Цената на робота е 74 500 долара, но засега само компании в САЩ мо-
гат да го купят. За клиенти от други страни по света е възможно само
да наемат робота. Компанията предлага и различни аксесоари, които
разширяват възможностите на Спот, и допълнителен софтуер, включи-
телно за дистанционно управление, като базовата конфигурация пред-
вижда предварително програмиране на маршрута. Робо-кучетата могат
да се движат по неравни и наклонени повърхности, но стълбите са
проблем за машината. Стандартната батерия осигурява работа на Спот
за час и половина, а скоростта му е около 5 км/ч.

Въпреки че роботът наистина прилича на куче със своя силует и на-
чин на придвижване, а също така носи типичното за куче име Спот, той
е предназначен преди всичко не да бъде придружител на човек, а да
решава проблеми в производството. Засега роботът се използва пре-
димно за дистанционно наблюдение на автоматизирани процеси и
оборудване в цехове и на платформи за производство на нефт и газ.
Компактният робот с камера може да проникне там, където е трудно
или опасно за човек. Четирите "лапи" осигуряват значително голяма
мобилност на роботите, а полезният товар на Спот, който може да дос-
тигне до 14 кг, е по-голям отколкото при повечето летящи дронове.

В „Boston Dynamics“ твърдят, че възможностите на техните машини
са много по-широки. При условия на коронавирус той може да се из-
ползва за дезинфекция, организация на взаимодействие с пациенти и
ако инсталирате дисплей върху него, той дори може да "общува" с па-
циенти, използвайки отдалечен оператор. В Сингапур такива роботи

Първият робот-куче в света вече ходи на работа, но мрази да изкачва стълби
вече са използвани, за да предупреждават жителите на града за необ-
ходимостта от поддържане на социална дистанция. Американската по-
лиция проучва възможността Спот да бъде използван за проучване на
минирани обекти и тяхното обезвреждане.
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PHISHING АТАКА СРЕЩУ КЛИЕНТИ НА ЧЕЗ ЕЛЕКТРО. ИМЕЙЛИТЕ СЪ-
ДЪРЖАТ ФАЛШИВО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СУМИ

Лични данни на клиенти не са достъпвани или копирани от
сървърите на Дружеството от трети страни

„ЧЕЗ Електро България“ АД уведомява своите клиенти, че днес
е установен опит от страна на външни лица да заблуждават клиен-
ти на Дружеството с имейли, съдържащи фалшиво съобщение за
възстановяване на суми, с призив да посочат данни за банковите
си сметки.

Съобщението е класически пример на измама. Използвано е ло-
го на ЧЕЗ, но адресът, от който се изпраща зловредния имейл, е
info-in@cezelectro.com, а не официалния имейл адрес на „ЧЕЗ Елек-
тро България“ АД за връзка с клиентите:  info@cezelectro.bg.

Фалшивият имейл съдържа  линк с вредоносно съдържание, като
призовава клиентите да отворят линка в срок от 48 часа.

Молим клиентите ни да не кликват върху линка „тук“ и веднага
да изтрият съобщението.

Информираме клиентите си, че дружествата на ЧЕЗ в България
не осъществяват такава кампания и не изпращат подобни имейли
до клиенти, свързани с възстановяване на суми.

„ЧЕЗ Електро България“ АД уверява своите клиенти, че техни
лични данни не са били достъпвани или копирани от сървърите
на Дружеството от трети страни.

Пресцентър на „ЧЕЗ Електро България“ АД
е-mail: parvoleta.miteva@cez.bg

Експерт: По какви критерии ще се
определят минималните заплати
Най-важният въпрос ще бъде какви ще

са критериите за определяне на минимал-
ни работни заплати по сектори.

Това каза пред БНР Иван Нейков от Бал-
канския институт по труда и социалната
политика.

Близо 30 години не успяхме да постиг-
нем съгласие как да определяме една
единствена минимална работна заплата.

Сега искаме след шест месеца да определяме работни заплати в
неясен брой сектори, допълни Нейков.

 Той подчерта, че такива решения се взимат и с участието на син-
дикални организации, но не във всички сектори има синдикати.

Според него е разумно да остане националната минимална работ-
на заплата и тя да покрива секторите без синдикати, които да водят
преговорите.

„Имаме още една задача за решаване. Преди три години ратифи-
цирахме конвенция на Международната организация на труда, коя-
то казва кои са критериите, с които държавите да определят мини-
малната работна заплата.

Ние трябва вече да даваме отчет какво сме направили, а почти ни-
що не сме направили“, посочи експертът.

Близо 1000 жалби срещу
сметките за ток и парно
Общо 818 жалби са получени в Комисията за енергийно и водно

регулиране през 219 г. в сектор Енергетика, като най-много са недо-
волните от услугите на ЧЕЗ.

Това показва годишният доклад на регулатора за миналата година.
На второ място са жалбите срещу „Електроразпределение Север“

АД и „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД, следвани от „Електроразпреде-
ление Юг“ и „ЕВН България“.

Отчитането на фактурите е било най-често повод да се оплакваме
в КЕВР. На второ място са жалбите, свързани с качеството на доста-
вяната електрическа енергия – чести спирания на тока, повреди по
мрежата.

През 2019 г. в комисията са постъпили и 174 жалби срещу парното.
Констатира се увеличение на оплакванията срещу дружества за дя-
лово разпределение на топлинна енергия, неправилно подадени или
препратени от КЗП в КЕВР.

Сигналите са насочени основно срещу „Топлофикация София“
ЕАД, следвани „Топлофикация – Перник“.

През изминалата година в КЕВР са постъпили общо 379 жалби на
потребители на ВиК услуги срещу 35 ВиК оператори, като 93% от тях
са подадени от физически лица а останалите 7% - от юридически
лица.

Най-голям е делът на оплакванията срещу „Софийска вода“ АД,
която има и най-много потребители, следват жалбите срещу „ВиК –
Варна“ и ВиК  Перник.

През 2019 г. средните месечни цени на електроенергията на пазар
"ден напред" лв./MWh, нарастват с 20% спрямо нивата от 2018 г., по-
казва още докладът на КЕВР.

Най-голям, спрямо същия месец на предходната година, е ръстът
през януари, когато цената достига 134,08 лв. (ръст със 76%), юли,
когато тя е 111,4 лв. (64%) и април – 84,62 лв. (46%).

По-ниски са цените през ноември (82,58 лв., или понижение с 9%
спрямо същия месец на 2018 г.) и декември (85,26 лв. или пониже-
ние с 25%).

Предлагат 50% по-нисък данък за коли на газ
Данъкът за автомобили с газова уредба да бъде намален с 50%,

предлагат депутати от Обединени патриоти.
Предложението е внесено в Народното събрание с промени в За-

кона за местните данъци и такси.
Според мотивите на вносителите от Обединени патриоти новата кон-

цепция за определяне на данъка на МПС включва данъкът да се оп-
ределя по нова формула, включваща два компонента – имуществен
и екологичен.

Екологичният осигурява облекчение на собствениците на автомо-
били с категория Евро 4  и по-високи, и утежнение за притежателите
на коли с по-ниска категория.

Идеята на промяната беше „замърсителят плаща“, напомнят от Обе-
динени патриоти.

Според вносителите е доказан фактът, че тези автомобили не за-
мърсяват околната среда или замърсяват в най-малка степен. Имен-
но затова, според тях,  не е правомерно налагането на нова компо-
нента от „екологичен коефициент“ за тях.

Не е обоснован и доводът, че собственици на такива МПС могат да
монтират газова уредба, но да не я използват.

От друга страна контролът върху ползвателите на газови уредби е
изключително строг, като всяка такава уредба минава прегледи и
задължително е придружена с паспорт, се посочва в мотивите на
законопроекта.

Забраняват втора употреба
бебешки дрехи и бански

Забранява се в магазините за дрехи втора употреба да се прода-
ват бебешки дрехи и детски обувки до 34 номер, включително, както
и бельо и бански.

Това предвиждат промени в Наредбата за здравните изисквания
към дрехите втора употреба, качени за обществено обсъждане от
Министерство на здравеопазването.

Същите стоки не могат да се предлагат и като хуманитарна помощ
или с благотворителна цел, пише в наредбата.

В магазините втора ръка трябва да се сложи табела, на която да
пише на български език, че дрехите са употребявани.

В близост до нея трябва да се поставя и надпис: „Всички употре-
бявани дрехи преди да бъдат използвани по предназначение, за-
дължително трябва да бъдат изпрани и при възможност изгладе-
ни.“

В наредбата се разписват и точните методи за дезинфекция на дре-
хите - по термодезинфекционен, химиотермодезинфекционен метод
или с биоцид.

Всички дрехи втора употреба, които ще се продават или даряват,
трябва да минат задължителна дезинфекция. Това е задължително
и сега, но хората, които правят дарения, беше достатъчно да дадат
дрехите на химическо чистене.

Сега вече ще се иска дезинфекция по термодезинфекционен, хи-
миотермодезинфекционен метод или с биоцид, като ще се изисква
сертификат за използвания метод, както и видът на препаратите.

Банкомат раздал хиляди левове по погрешка
Банкомат в центъра на Разград пускал суми, далеч по-големи от

заявените за теглене.
Случаят е от лятото на миналата година. А Прокуратурата, чрез за-

писи от камерите, е установила кои са хората, теглили пари. Някои
от тях са използвали машината многократно.

За да бъдат избегнати тежки съдебни процедури и строги наказа-
ния, окръжният прокурор на Разград призова хората да върнат над-
взетите пари и даде срок от един месец.

„Зареждането на банкомата към конкретната банка е станало през
юли миналата година. Банката е проявила съобразителност и е из-
викала хората, които са теглили пари неправомерно. Тези, които са
проявили разум, са върнали дължимото, а онези, които не са поже-
лали да платят, са посочени в сигнал до Икономическа полиция.”
Това заяви пред NOVA окръжният прокурор на Разград Тихомир То-
доров.

Той добави, че при заявени 100 лв. на банкомата, той не може да
разпознае техния номинал. Вместо 5 банкноти по 20 лв., пускал 5 по
50 лв.

„Банкоматът е технически изправен, но хората, които са го зареж-
дали, са проявили несъобразителност. Те са разменили касетите на
20 и 50-левовите банкноти. Общата изтеглена сума е доста голяма.
Важното е, че хората имат различен прочит на ситуацията. Някои се
ядосват, че не са разбрали за този банкомат по-рано, а други са вър-
нали цялата сума”, добавя Тодоров.

По думите му около 17-18 души са се върнали да теглят пари ня-
колко пъти. Служителка на друга банка използва банкомата и уста-
новява повредата. Именно тя предупреждава управата на институ-
цията, че в машината има проблем.
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Трябва да бъдете по-упорити и делови, за да се
доближите до правилните бизнес партньори. Сега
тази задача е важна за вас, затова се подготве-
те добре. Напористите личности, ще се сдобият
с разположението на човека, на когото отдавна
симпатизират. Възможно е, това да е любов. Вни-

мавайте за кръвното налягане.

Ще се зариете с работа и само близките хора
ще могат да ви изведат от този трудоемък про-
цес. Не забравяйте да си почивате, дори ако иска-
те да спечелите милиони. Ако имате здравослов-
ни проблеми, по-добре си вземете почивка. Не се
самолекувайте, ако хроничните заболявания за-

почнат да напомнят за себе си.

Очаква ви труден ден, когато ще трябва да ре-
шавате много проблеми. Ще бъде обидно и неп-
риятно, но е необходимо да преживеете този мо-
мент. По отношение на здравето, също остава
много да се желае, така че се откажете от ум-
ствените и физическите натоварвания. Пътува-

нето сред природата или в страната, ще бъде отлично.

Семейните, ще бъдат обхванати от вълна на ра-
дост и страст. Вие отделяте толкова много вни-
мание на любимия човек, че той ще бъде изумен
от тези грижи и романтичност. Изненадващо, но
и работата, няма да оставите наполовина. Всичко
ще успеете да свършите и дори ще поемете нещо

ново. Бъдете внимателни, при шофиране из града.

Преразгледайте принципите си и станете по-
отстъпчиви по отношение на хората. Някои връз-
ки отдавна са назряли, да се превърнат в нещо се-
риозно, но вие не забелязвате. Независимо дали
умишлено или не, трябва да погледнете на проме-
ните директно. Активно решавайте битовите

проблеми, не бягайте от преките задължения.

Трябва да общувате по-често с близките си.
Ако времето не ви стига, намерете няколко мину-
ти, за да се обадите. В работата се покажете по
нов начин, изхвърлете всичко старо и нерента-
билно. Портфейла ви, ще се попълни значително,
така че може да организирате пазаруване. Ус-

пешно ще се развиват пътуванията извън града или по бизнес.

Очакват ви, високи постижения в работата и
успех във финансовата сфера. Има възможност
да повишите нивата си на знание без допълнител-
ни разходи и обучение. В интернет не се застоя-
вайте, живото общуване нищо не може да замени.
Разширявайте границите, но не рязко и безприн-

ципно, за да не навредите на репутацията си.

Очакват ви любовни приключения, от които
няма да се измъкнете. Ако сте семейни, това
може да бъде опасно начинание. Ако сте, свободни,
нищо не ви пречи да се впуснете в приключения и
флиртове. Ще получите много нови впечатления
и ще се запознаете с красиви хора. Вечерта

посветете на хобито си.

С искреност и чувственост, ще спечелите все-
ки които срещнете по пътя. Не се страхувайте,
че ще се окажете в неудобно положение, това не
ви заплашва. От вашето емоционално състояние,
пряко зависи работоспособността и творческа-
та сфера. Може да се заемете с глобални проек-

ти и да инвестирате в нещо интересно.

По-добре действайте с доказани методи. Нищо
ново и нестандартно няма да помогне така, както
старите начини за решаване на проблемите. В
личния си живот се дръжте адекватно и не се оп-
лаквайте по всякакви причини. Избраникът няма
да разбере вашите капризи и може да избяга. За да

поддържате здравето си, заемете се с водни процедури.

Не се препоръчва да разпилявате енергията си
в различни посоки. Ако сте завързали няколко па-
ралелни романа, това няма да доведе до нищо доб-
ро. Откажете се от това, което води до безраз-
личие и депресия. Финансово, денят е плодотво-
рен, може да съберете богата реколта в сметка-

та си. Вечерта е възможна среща с приятели.

Трябва да сте по-целенасочени, за постигане на
желаното. Никой освен вас - не забравяйте това
през цялото време. Отличната репутация и пох-
валите на шефовете ще ви позволят да се издиг-
нете в кариерата. В любовта се доверявайте по-
вече на избраника си, а не на това, което колеги

или приятели ви нашепват в ухото. Това е завист, а не помощ.
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„Çàìðàçåíî” å èãðèùåòî äî ñòàäèîí „Ìåòàëóðã”
Това твърди секретарят на общината Мартин Жлябинков

Още в началото на
мандата ни прове-
рихме състоянието
на материалната
спортна база в об-
щината.

Това беше необхо-
димо за да се набеле-
жат мерки за нейно-
то подобряване, къ-
дето е необходимо –
каза секретарят на
община Перник Мар-
тин Жлябинков.

Сред съоръжения-
та проверени от об-

щинските специалис-
ти е и така широко
рекламираното пре-
ди време „спортно
съоръжение“ до ста-
дион „Металург“ в
квартал „Изток“.
Съоръжение, което
трябваше да се из-
гради от  БФС.  / по
официалната инфор-
мация от преди две
години/

„Комуникацията,
която е водена с
БФС е била основно

между кметство Из-
ток и Емил Костади-
нов /сегашният об-
ластен управител/.
В община Перник
почти няма инфор-
мация за развитие-
то на проекта.

Няма документи,
от които да стане
ясно какво е напра-
вено. Явно нещата
са се договаряли  ус-
тно, а не писмено.“
– пояснява Жлябин-
ков.

Кузманов продължава
с победите

Националът на България за Купа
"Дейвис" Димитър Кузманов започна с
победа втората фаза на демонстратив-
ния турнир по тенис на червени кортове
в Белград, организиран от Академията
на Янко Типсаревич.

Кузманов победи Томислав Бъркич
(Босна и Херцеговина) с 6:3, 6:4 за 80
минути. Срещата беше прекъсната за
кратко във втория гейм на втория сет
заради дъжд.

Българинът пръв загуби подаването
си за 1:2, но след това взе четири по-
редни гейма и лесно затвори първата
част.

Във втория сет Кузманов отстъпваше
с 1:3, но успя да направи обрат 4:3.

В деветия гейм българинът стигна до
нов пробив и при свой сервис затвори
мача.

И Джокович с
коронавирус

Носителят на 17 титли от “Големия
шлем” и световен номер 1 Новак Джо-
кович обяви официално, че е дал поло-
жителен тест за COVID-19.

Той и членове на семейството му се
тестваха веднага с прибирането си в
Белград снощи.

Съобщава се, че Джокера няма сим-
птоми на заразата, а неговата съпруга
Йелена също е с положителна проба.

Децата им, за щастие, са с отрицател-
ни резултати.

1000 лева глоба за
показан среден пръст
Забрана за изпълняване на функциите

в 3 срещи и глоба в размер на 1000 ле-
ва получи докторът на Левски Стамен
Илиев след заседанието на Дисципли-
нарната комисия към БФС.

Причината за това е неприличен жест,
описан в доклада на дербито с ЦСКА-
София.

„Сините“ ще трябва да платят и 1000
лева санкция за „обидни и нецензурни
скандирания“, както и да възстановят
щетите на националния стадион „Васил
Левски“.

От ЦСКА-София пък получиха сан-
кция от 300 лева за използване на фак-
ли.

Григор на два пъти отказал тестове
Григор Димитров

два пъти е отказал
да се тества за ко-
ронавирус на хър-
ватска земя, твърди
B92.net. Както е из-
вестно, в неделя ве-
черта най-добрият
български тенисист
обяви, че е заразен с
коронавирус и стана

първото голямо име
в световния тенис
елит с положителен
тест за COVID-19.
29-годишният хас-
ковлия първоначал-
но обясни здравос-
ловните си пробле-
ми в Задар, където
изигра само един
мач от демонстра-

тивния турнир
Adria Tour, с преумо-
ра, но впоследствие
се оказа, че не това
е истинската причи-
на, поради която
той се оттегли от
надпреварата след
загубата си от хър-
ватина Борна Чорич.
Самият Чорич пък

по-късно също об-
яви, че е дал положи-
телна проба за коро-
навирус. В обширен
материал за случая с
Григор, сръбската
медия B92 твърди,
че Димитров два пъ-
ти е отказал да се
подложи на тест за
COVID-19, въпреки

че вече е усещал сим-
птоми. Григор в мо-
мента е в Монте
Карло, където жи-
вее. Мениджърът му
Георги Стоименов
днес заяви, че със-
тоянието на хасков-
лията е добро и с бе-
лите му дробове
всичко е наред.

Отборът на ФК Кюстендил започ-
на подготовка на стадион „Осого-
во“ за новия сезон в Югозпадната
трета лига.

Отборът е почти същия състав
от миналата година. Затова и само
трима нови започнаха с ФК Кюстен-
дил - Джейхан Зайденов идва от Ли-
текс, а от Миньор Перник дойдоха
Станислав Ангелов и Виктор Иванов.

Напусна единствено централният
защитник Мартин Михайлов. Юно-
шата на Славия вече е футболист
на Струмска слава.

По традиция подготовката ще
премине при местни условия. Нас-
тавникът Николай Николов-Чезето
е предвидил общо 7 контроли.

Първата е на 4-ти юли с юношите
на Левски до 19 години, а последна-
та е на 1 август срещу Перун Крес-
на в Кюстендил.

Двама миньорци отиват във ФК „Кюстендил”

Има документи за
идеен проект, които
са входирани в БФС
година по-късно от
обявяването на
проекта. Защо е има-
ло такова забавяне
не е ясно.

От  сегашната об-
щинска управа вече
са направили връзка
с БФС в желанието
си да проверят как-
во става с този
проект. Оттам са
отговорили, че

всички подобни обе-
кти са „замразени“
заради липсата на
ръководство на
БФС и до провежда-
нето на конгреса на
футболната цен-
трала.

А конгрес ще се
проведе най-вероя-
тно в края на годи-
ната. Което означа-
ва, че до края на та-
зи година игрището
няма как да бъде из-
градено.

Трябва да се отбе-
лежи също, че об-
ществеността е би-
ла заблудена по от-
ношение на изпълне-
нието на този
проект.

Той няма да бъде
само от БФС. Общи-
ната освен, че
трябва да осигури
терена,  ще има и
финансови задълже-
ния към него. Няма
обаче никакви доку-
менти „черно на
бяло“ за какви пари
става въпрос.
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Пернишките огнеборци напомнят основните правила, които биха предотвратили пламъците

МОШЕНИЦИТЕ СТАВАТА
ВСЕ ПО-ИЗОБРЕТАТЕЛНИ.
Явно вече вече не минават но-
мерата със съобщения в мо-

билните пощи със заплахи за дължими па-
ри на разни институции, едни от които съ-
сипваха компютрите, други пък бяха ку-
кичка за "шарани"- ако се хване някой,
хванал се за негова сметка. Припомняме
само, че изгорелите пък с номера "помощ
на полицията в битката с телефонните мо-
шеници" бяха десетки.  Но измамниците
ставата все по-нагли. Сега номерът е
наистина подмамващ - получаваш имейл,
съдържащ съобщение за възстановяване
на надвзети суми за ел. енергия. За да ти
върнат парите, трябва естествено да посо-
чиш банковите си сметки. Още при първи-
те засечени случаи от този род от ЧЕЗ
Електро България алармираха, че става
дума за абсолютна измама и призоваха
абонатите си да внимават и да не отварят
опасния линк към фалшивото писмо. Ама
все пак няма начин някой да не се хване
на въдицата. Особено когато не ти искат, а
уж ти дават пари… Практиката го показва.
Човещинка…Особено в дни, в които зара-
ди пандемията портфейлите ни се изпраз-
ниха яко.

ЗА ТРИ ДНИ - ПЕТ СЛУЧАЯ НА КО-
ВИД -19 В ПЕРНИШКО. Бая притесни-
телна е тази информация на РЗИ, касаеща
периода от 19 до 21 юни. А вчера съобщи-
ха за още един нов заразен. Дали послу-
шахме и се поддадохме на призивите на
Мангъров да не спазваме никакви мерки,
щото така или иначе опасната зараза ще
ни застигне, или наистина сме безхабер-
ни, няма смисъл да гадаем. По-вероятно е
бедата да се корени във всичко накуп. Но
резултатът и за цяла България, и за Пер-
ник е печален, особено когато чуеш, че
само за денонощие коронавирусът е взел
цели осем човешки живота. А в резултат
на несериозното ни и безотговорно пове-
дение спрямо пандемията, дойдоха отно-
во маските. Те може да ни дразнят, ама
сами си го причинихме. Сега е време да
се поосъзнаем и да бъдем малко по-дис-
циплинирани, защото пазейки околните,
пазим и себе си. И ако продължаваме да
се отнасяме несериозно към застигналата
ни беда, може да ни върнат към онези
много по-тежки мерки, които ни затвориха
по домовете за месеци, лишиха ни от въз-
можността да прегърнем децата си, май-
ките си, близките на сърцата ни хора. И да
не разчитаме на това, че с настъпването
на лятото болестта ще си иде. Тя явно
трайно още дълго време ще е тук.

Неприятности за шофьори,
нарушили буквата на закона

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства са започнати от

служители на пернишкото Второ районно
управление на МВР.

32-годишен столичанин е задържан за
шофиране на автомобил в нетрезво със-
тояния. Мъжът бил проверен на 21 юни
през нощта в района на с. Драгичево. Ал-
кохолната му проба се оказала положи-
телна - 2, 27 промила в издишания въздух.
Отказал кръвна проба за химичен анализ
и му е наложена 24 часова полицейска
мярка.

34-годишна перничанка е управлявала
лек автомобил Форд "КА" в срока на нало-
жената й принудителна административна
мярка - временно отнемане на свидетелс-
твото. Жената била проверена в неделя,
около 22 часа, на улица "Благой Гебрев".
Задържана е за 24 часа с полицейска за-
повед.

Работата по документиране на случаите
продължава.

С 2,09 промила алкохол в издишания
въздух е управлявал автомобил, марка
"Фиат Темпра", 52-годишен радомирец.
Мъжът бил проверен на 20 юни малко пре-
ди 22 часа, в центъра на Радомир. Задър-
жан е за 24 часа с полицейска заповед и е
започнато бързо производство.

Съмнителен пожар
във фризьорски салон

Любомира ПЕЛОВА
Три пожара с материални загуби са га-

сени в Перник в края на миналата седми-
ца.

На 19 юни, около 21, 30 часа е подаден
сигнал за горящ апартамент в пернишкия
квартал "Христо Ботев". Един екип на
РСПБЗН - Перник локализирал пламъците.
Изгорял е котлон и са опушени стените на
жилището. Причината е неправилно пол-
зване на нагревателния уред. Няма пос-
традали хора и нанесени други материал-
ни щети.

Ден по-късно е възникнал пожар в къща
на улица "Горно Могиличе". Причината е
небрежност при боравене с открит огън.
Унищожени са бяла, черна и компютърна
техника, мебели, входна врата и опушени
стени. Няма пострадали хора.

Служители от Първо районно управление
на МВР разследват причините за пожар
във фризьорски салон. Студиото, намира-
що се в центъра на Перник, пламнало на
21 юни около 1,30 часа. Частни гардове,
охраняващи обекта реагирали първи и ще-
тите са минимални. Засегнати са част от
прозорците и входната врата на салона,
които само са опушени, а едно стъкло е
пукнало от нагряването. Извършен е оглед
и е започнато досъдебно производство.

Спецоперация, насочена към
опазване живота на децата

Любомира ПЕЛОВА
До 25 юни е в ход специализирана поли-

цейска операция, насочена към опазване на
живота и здравето на децата и младежите,
голяма част от които от 15 юни са вече във
ваканция. Основното, за което ще следят
контролните органи, е недопускане пресича-
нето от пешеходци на платното за движение
на нерегламентирани за това места или при
забранителен сигнал на светофарната уре-
дба. Друг акцент е недопускане управление-
то на мотопеди и други видове превозни
средства от неправоспособни водачи.

Спрямо водачите на пътни превозни
средства да бъде засилен контролът за не-
допускане отнемането на предимство на
пешеходци, управление на МПС и превоз
на пътници без използването на обезопа-
сителни средства. Ще се следи и за недо-
пускане на движение на велосипедисти по
тротоарите, както и за неизползване на
светлоотразителна жилетка в тъмната част
на денонощието.

Любомира ПЕЛОВА
Повишаването на

дневните темпера-
тури, сухия летен
период, в съчетание
с небрежното чо-
вешко поведение,
рязко повишават ве-
роятността от въз-
никване на запалва-
ния и последващи по-
жари в земеделските
земи и горските те-
ритории.

Ежегодно пожари-
те в природата при-
чиняват огромни за-
губи на страната и
нанасят сериозни
вреди на околната
среда. Унищожава се
природното богатс-
тво - горите, заги-
ват различни живо-
тински видове, опо-
жаряват се селскос-
топански сгради,
съоръжения и жили-
ща. Много са и регис-
трираните случаи на
загинали и пострада-
ли граждани от огне-
ната стихия в бита
и природата.

От началото на го-
дината в Регионална
дирекция "Пожарна
безопасност и защи-
та на населението" -
Перник са регистри-
рани общо 365 пожа-
ри, като за същия пе-
риод на миналата го-
дина са били 719. По-
жарите без загуби са
298 броя, а през съ-
щия период на мина-
лата година 611
броя - близо 2 пъти
по-малко пожари в
сухи треви в сравне-
ние с миналата годи-
на. Пожарите в гор-
ския фонд от нача-
лото на годината до
момента са 2 броя,
като за същия пе-
риод на миналата го-
дина са били 14 броя
- значително по-мал-
ко пожари през 2020
г.

Анализа на причи-
ните показва, че
всички пожари в сухи
треви и горски маси-
ви са причинени от
дейността на човека
и само 2 % се дължат
на природни явле-
ния.

От пожарната на-
помнят и някои ос-
новни правила, кои-
то трябва да спазва-
ме в разгара на горе-
щите летни месеци и
предстоящата жът-
вена кампания, за да
се предотвратят па-
губните за природа-
та и хората последи-
ци от огъня.

Едно от тях е, че
всеки гражданин но-
си лична отговор-
ност при използва-
нето на открит огъ-
н и спазване на пра-
вилата за пожарна
безопасност през
летния пожароопа-
сен сезон. Забранено
е паленето на стър-
нища и суха расти-
телност в поземле-
ния и горски фонд.
Деянието е инкрими-
нирано - чл.331, ал.2
от НК: "Който запа-
ли стърнище, вследс-
твие на което пре-
дизвика пожар в гор-
ския фонд, се наказ-
ва с лишаване от
свобода до 3 години
и глоба от 500 до
5000 лв.".

Небрежното бора-
вене с огън е най-чес-
тата причина за
възникване на пожа-
ри от такова естес-
тво. Затова трябва
да се спазват прави-
лата за палене на
огън в гората.
Мястото се опре-
деля след преценка
на пожарния риск за
околните насажде-
ния, по възможност
трябва да е в бли-
зост до вода (язо-
вир, река, ручей, из-
вор, чешма). Огнище-
то се подготвя
кръгло, с диаметър
до 1 м и се огражда с
венец от камъни с
височина около 20
см. или се вкопава в
земята, като изваде-
ната от него пръст
се насипва по пери-
ферията. Огнището
се огражда с минера-
лизована ивица - то-
ва е ивица, почисте-
на от цялата тревна
маса до почвения
слой. В никакъв слу-

Пипнаха крадци на кабели
Любомира ПЕЛОВА

Двама са задържани
за кражба на кабели в
Перник, съобщиха от
пресцентъра на Об-
ластната дирекция на
МВР.

Сигналът за извър-
шеното престъпление
е бил подаден на 19 юни
около обяд. Служители

на фирма алармирали
полицията, че от пред-
приятието са открад-
нати електрически ка-
бели от трафопост,
намиращ се в двора му.
Органите на реда за-
почнали разследване.
Много бързо били за-
държани за 24 часа с по-
лицейска мярка двама

чай огънят не се ос-
тавя без наблюде-
ние. Мястото не се
напуска от хората,
преди да е напълно
изгасен. При ветро-
вито време не се па-
ли огън - летящите
искри и въглени раз-
пространяват огъня
в неочаквани посоки,
той се разраства и
обхваща огромни
площи за кратко вре-
ме;

Абсолютно недо-
пустимо е да бъде
изхвърлена незагасе-
на угарка от цигара
в леснозапалима сре-
да. Макар и малка по
размери, тя прите-
жава достатъчна
"огнева мощ" да запа-
ли сухата тревна
растителност при
попадането си върху
нея;

Изхвърлянето на
стъклен амбалаж или
стъклени парчета
сред сухата расти-
телност има ефект
на лупа вследствие
продължителното
слънчево нагряване
и също се превръща
във фатален огнеиз-
точник;

Има случаи, в кои-
то техническа неиз-
правност на машина
или превозно средс-
тво, работещо в го-
рата или земеделска-
та земя може да при-
чини огнено бедс-
твие. Всички мотор-
ни превозни средс-
тва, които навлизат
в горските или земе-
делските терито-
рии, трябва да са
технически изправ-
ни, с изпускателна
уредба, недопускаща
отделянето или из-
хвърлянето на ис-
кри.

В случай на пожар -
не губете време. Не-
забавно се обадете
на телефон 112.

През летния пожа-
роопасен сезон е из-
ключително важно
да бъдем разумни,
предвидливи и вни-
мателни, за да съхра-
ним себе си и приро-
дата около нас!

мъже на 20 и 37-годиш-
на възраст, чиято съп-
ричастност към из-
вършеното деяние се
изяснява.

Образувано е досъ-
дебно производство
под надзора на Район-
на прокуратура - Пер-
ник и работата про-
дължава.
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