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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.81 лв.
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† Благовещение (25)
Събор на св. арх.

Гавриил (26)

След
водата...

Перничани някак не могат да се зарад-
ват на новия воден режим. В сравнение с
досегашното положение режим почти ня-
ма, но всенародни тържества не се забе-
лязват. Покрай коронавируса хората не
отчетоха, че властта направи малка ре-
волюция. Вярно, не се спазиха някои сро-
кове около малобучинския авариен водоп-
ровод, вървяха майтапи с рязането на
лентичката, на моменти дори черноглед-
ците диктуваха дневния ред на социални-
те мрежи. В друга ситуация онзиденшно-
то врътване на кранчето, което стори
символично премиерът Борисов, щеше да
предизвика медиен фурор. Ние обаче го
отчетохме твърде скромно. Не е време
за фурор - факт! Време е обаче за поне
елементарна гражданска и обществена
благодарност за денонощните усилия,
които положиха стотици твърде извес-
тни и световно неизвестни хора. Ако
тропаме с тенджери по балконите в знак
на признателност към опасната мисия
на медиците, дали не трябва да сторим
същото и за ония знайни и незнайни
строители на водопровода, които изве-
доха Перник от бедствието? Които са-
моотвержено работиха в калта и студа,
за да си мием сега ръцете профилактич-
но срещу коронавируса. Нека поне водата
тече като благодарност...

СЪПЕРНИК
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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

Облачно

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

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

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

www.vento-k.com

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

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

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg
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Ïåðíèê âå÷å èìà âîäà ïðåç öåëèÿ äåí!
Сега мога да се усмихна, заяви кметът Станислав Владимиров
Любомира ПЕЛОВА

Перник е на облечен
воден режим и от вче-
ра, 6 часа сутринта
перничани имат вода и
ще имат през целия
ден. Режимът остава
през нощта - от 22 ч.
до 6 часа, заяви кме-
тът на града Станис-
лав Владимиров. Облек-
ченият режим стана
възможен благодаре-
ние на новия водопро-
вод от село Мало Бучи-
но, по който вече тече
вода от "Бели Искър".

Вода ще се подава и от
язовир "Студена", в
който вече има близо 9
млн. куб. м вода, уто-
чни градоначалникът.
Той каза още: "Нормал-
но е да има аварии по
време на тестването
на водопровода, защо-
то той беше сравни-
телно бързо изграден.
Именно затова бяха
пробите." Язовир
"Студена се пълни с
бързи темпове и ако
природата продължа-
ва да е така благос-

клонна към нас, в края
на май можем да гово-
рим за пълна отмяна
на режима на водата,
каза още кметът Ста-
нислав Владимиров.

И след напрежението
можем да се усмихнем!
Перничани издържаха
водната криза, спра-
вихме се с  нея. За жа-
лост влизаме от криза
в криза - този път със
заразата коронавирус.
Но вярвам, че заедно и
от това ще излезем,
допълни кметът.

ЦСМП-Перник отправя апел за съдействие!
Силвия ГРИГОРОВА

Директорът на Цен-
търа за спешна меди-
цинска помощ д-р Вале-
ри Симеонов отправя
апел към бизнеса, граж-
даните и всички инсти-
туции да помогнат за
осигуряването на пред-
пазни средства за спеш-
ните екипи. "Имаме 30
човека дежурни, които
се нуждаят от маски,
които се подменят на
час, от предпазни гаще-
ризони, очила, шлемове
и дезинфектант. Пред-
пазните средства, с
които разполагаме ще
ни стигнат, в най-доб-
рия случай максимум за
2 дни. Ако недай Бог се
появи заразен с корона-
вирус, приключваме с
предпазните средства

максимум за един ден.
Свързахме се с РЗИ-Пер-
ник, откъдето ни отго-
вориха, че не разпола-
гат с налични предпаз-
ни средства, заради гол-
ямото им търсене. Ние
се свързахме с няколко
фирми, които могат да
ни осигурят маски и об-
лекла, стига да си ги
платим веднага. Зато-
ва, ако някои от наши-
те пернишки фирми из-
явят желание да ни по-
могнат, старшата сес-
тра на ЦСМП може да
им предостави телефо-
ни на фирми, които мо-
гат да предоставят
предпазни средства.
Много спешно са ни
необходими около 100 л
дезинфектанти, тъй
като непрекъснато де-

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
търси

компютърен оператор
владеещ Word, PageMaker, Photoshop

и счетоводител
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

зинфекцираме линейки-
те и свършваме вече на-
личните ни количества.
Ние сме изпратили по
имейл писма с молба за
съдействие до всички
кметове в областта,
тъй като и  Минис-
терството на здравео-
пазването изпитва де-
фицит на такива пред-
пазни средства и в мо-
мента не може да ни по-
могне веднага. Искам
отново да кажа, че въп-
реки недостига на лич-
ни предпазни средства,
нашите спешни екипи и
медици не са спрели ни-
то за минута да об-
служват пациентите
от областта с риск за
своя и близките си жи-
вот. Затова съм им без-
крайно благодарен за

проявеното разбиране,
затова, че не поставят
условия и работят бе-
зотказно, рискувайки
здравето си. Благодаря
ви колеги. Убеден съм,
че нашите съграждани
ще оценят вашите неи-
моверни усилия", заи д-р
Симеонов.

Оказва се, че въпре-
ки усилията на Кризис-
ния щаб да осигури
предпазни средства за
медиците ни, които са
на първа линия в бор-
бата с коронавируса,
спешните медици из-
питват остра нужда
от тях сега, в този
момент. Вярвам, че
бизнесът в областта
и институциите ще
проявят разбиране и
съпричастност и ще

помогнат на нашите
спешни екипи в тази
сложна ситуация. Не-
ка бъдем единни и да
си помогнем, за да спа-
сим човешки животи!

Първи на призива за
помощ се отзова ди-
ректорът на "Топло-
фикация Перник" инж.
Любомир Спасов. "На
първо време ще осигу-
рим на ЦСМП 200 мас-
ки, 300 ръкавици и
най-малко 10 облекла.
При възможност ще
се постараем да им на-
бавим още предпазни
средства. Ние вече
предоставихме на Об-
щина Перник 2000 мас-
ки, 400 ръкавици и се-
га ще им предоставим
още 600 ръкавици",
поясни инж. Спасов.
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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

Те ще разнасят храна, ще пазаруват на възрастни хора, в случай на нужда ще помагат на медиците

Любомира ПЕЛОВА
Община Радомир

стартира кампания
за набиране на добро-
волци във връзка с
епидемичната обста-
новка. Доброволците
ще помагат за раз-
насянето на храна и
пазаруването на про-
дукти от първа
необходимост за въз-
растните хора, как-
то и на лекарите и
медицинския персо-

Силвия ГРИГОРОВА
Законът за мерките

и действията по вре-
ме на извънредното
положение, обявено с
решение на Народно-
то събрание от 13
март 2020 г., бе обна-
родван в "Държавен
вестник" с дата
24.3.2020 г. Това ин-
формираха от Тери-
ториалното поделе-
ние на Националния
осигурителен инсти-
тут/НОИ/ в Перник.
Според предвиденото
в закона ще бъдат
преизчислени по слу-
жебен ред личните
трудови пенсии на
около 258 000 работе-
щи пенсионери, които
имат придобит оси-
гурителен стаж след
31 декември 2018 г.

От ТД НОИ-Перник
информират, че
преизчисляването ще
се извърши: считано
от 1 април 2020 г.В
него се включва само
осигурителен стаж,
придобит след пен-
сионирането, съот-
ветно - след последно-
то преизчисляване на
пенсията, съобразно
осигурителните дан-
ни, постъпили от оси-
гурителите и самоо-
сигуряващите се ли-
ца, включително и за
месец март 2020 г.,

които следва да пос-
тъпят в информа-
ционната система на
НОИ най-рано в края
на април 2020 г. Обра-
ботката ще се осъ-
ществява поетапно
при спазване на уста-
новения в Кодекса за
социално осигуряване
4-месечен срок.

За извършеното
преизчисляване НОИ
ще постанови разпо-
реждания, които ще
бъдат изпращани на
лицата с препоръчана
поща с обратна раз-
писка, а също така ще
бъдат достъпни чрез
електронната услуга
"Справка за издадени
пенсионни разпореж-
дания по ЕГН и ПИК"
на сайта на институ-
та от 1 юни 2020 г.

Пенсиите на пенсио-
нерите, които са по-
дали заявления за слу-
жебно преизчисляване
на пенсиите им през
2019 г. -91 129 лица,
както и тези, които
са поискали такова
преизчисляване в пе-
риода от началото на
2020 г. до въвеждане
на извънредното по-
ложение на 13 март -
56 591 лица,  т.г. ще
бъдат преизчислява-
ни, съгласно заявено-
то от лицата, тоест
от първо число на ме-

НОИ-Перник ще преизчисли служебно
пенсиите на работещите пенсионери

Перничанин с призив за
помощ на възрастни хора

Светла ЙОРДАНОВА
Перничанинът Миро Бонев организира

възможно повече свои съграждани в по-
мощ на уязвими и възрастни хора във вре-
мето на криза. За това стана ясно от поста
му в социалната мрежа, в който той съоб-
щава за намерението си и търси подкрепа!

Всеки, който иска, може да се обади на
посочения телефон и да помогне.

"Явно държавата няма да помогне на хо-
рата който останаха без препитание пред-
лагам инициатива :всеки който има въз-
можност да се грижи за хора изпаднали в
нужда примерно знаете, някой Комшия
които е останал без приходи и няма кой да
му помага да започнем да пазаруваме най
необходимото за тези хора да се даде
гласност в групите и да направим някаква
организация, също така можем да помог-
нем с пазаруване на възрастните хора за
да не излизат от вкъщи и да им пазарува-
ме по съставени от тях списъци, който ме
подкрепя моля да споделя и да се свърже
с мен на телефон 0897 45 29 95 това е за
град Перник нека всички се обединим и
дадем един добър пример на цялата дър-
жава аз вече съм поел едни хора в нужда,
но мога да участвам в пазаруване и раз-
насяне на храна и провизии по домове-
те!!!!!!! ОБЕДИНЕНИЕ И ПОМОЩ ЗА ХОРА
В БЕДА"написа перничанинът.

И Радомир въведе вечерен час
за малолетни  и непълнолетни

Любомира ПЕЛОВА
След Брезник и Трън, и в Радомир е въ-

веден вече вечерен час за малолетни и не-
пълнолетни. Кметът на Радомир издаде
специална заповед във връзка с епиде-
мичната обстановка в страната и опаснос-
тта от разпространение на коронавирусна
инфекция. С документа се въвежда огра-
ничение за децата и младежите, които
няма да могат да излизат на обществени
места във всички селища на общината, ос-
вен ако не са придружавани от родител,
настойник, попечител, или други лица, кои-
то полагат грижи за тях. Забраната важи
за времето от 21 часа вечерта до 6 часа
сутринта.

Контролът по изпълнението на заповедта
ще се осъществява от органите на РУП -
Радомир, както и от общински служители.

нал при изпълнение
на техните функции,
в случай на нужда. За
доброволците са оси-
гурени необходимите
предпазни средства.
Кметът Пламен Але-
ксиев излезе със спе-
циално обръщение
към желаещите да се
включат в кампания-
та.

"Страната ни се на-
мира в безпрецеден-
тна ситуация, овлад-

яването на която
изисква личната анга-
жираност на всеки
един от нас.

Ресурсите на дър-
жавата и възможнос-
тите на общината са
ограничени. Много хо-
ра имат нужда от по-
мощ и подкрепа. Сред
тях могат да бъдат и
Ваши близки.

Обръщам към всеки
един от Вас, който
има желание и въз-
можности да помогне,
да се включите в Кам-
панията по набиране
на доброволци.

Вашето съдействие
е нужно за осигурява-
нето на социален пат-
ронаж на най-рискова-
та група - възрастни-
те хора, като при
необходимост да раз-
насяте храна по домо-
вете им, да ги снабд-
явате с продукти от
първа необходимост
и други.

Вероятно от добро-
волна помощ ще се
нуждаят и български-
те лекари и медицин-
ски персонал, както и

служителите от Ре-
гионалните здравни
инспекции, които пое-
мат най-тежките слу-
чаи, с риск за своя жи-
вот и здраве и този
на членовете на тех-
ните семейства.

Ключово за ограни-
чаване на епидемията
е осигуряването на
дезинфекция на наши-
те населени места, на
болниците и здравни-
те пунктове и навс-
якъде, където има
струпване на хора.

Ако сте готов да се
включите като доб-
роволец, моля, пише-
те на следния еле-
ктронен адрес:
obshtinaradomir@abv.bg
или позвънете на те-
лефон: 0777/82 490.

Важно е да посочва-
те вашите три име-
на, своите професио-
нални умения и теле-
фон за връзка.

За всеки един от
доброволците, които
ще бъдат ангажирани
при възникване на
необходимост са оси-
гурени необходимите

сеца, следващ месеца
на подаване на заявле-
нието в съответна-
та година.

С оглед на това, пен-
сионерите трябва да
знаят,  че от 24 март
2020 г. в приемните на
НОИ няма да бъдат
приемани заявления на
хартиен носител за
преизчисляване на пен-
сиите с осигурителен
стаж или осигурите-
лен доход, придобити
след пенсионирането
(заявления образци
УП-26 и УП-26.1).

Според новия закон
експертните решения
на ТЕЛК и НЕЛК за оп-
ределяне на трайно
намалена работоспо-
собност и степен на
увреждане, при които
срокът на инвалид-
ност изтича по време
на действие на зако-
на, ще бъдат с про-
дължено действие до
два месеца след от-
мяната на извънред-
ното положение. Във
връзка с това, НОИ
ще измени служебно
срока на отпуснати-
те на съответните
лица инвалидни пен-
сии и добавки за чуж-
да помощ съобразно
продълженото дей-
ствие на експертни-
те решения.

Считано от 24

предпазни средства.
Остава ни надежда-

та, че отговорнос-
тта на всеки от жи-
телите на общината
и стриктното спазва-
не на предприетите
ограничителни мерки
ще подпомогнат уси-
лията на всички нас
за справяне с трудна-
та ситуация. Въпреки
това сме длъжни да
бъдем подготвени.

В момент на кризи
ние не веднъж сме до-
казвали, че можем да
бъдем единни, да си
помагаме взаимно и да
се справяме с далеч
по-големи рискове и
опасности. Сигурен
съм, че с общи усилия,
с готовността на
всеки да помогне, ще
се справим с епиде-
мията, която про-
меня живота на целия
свят.

Благодаря на всеки
от Вас, който е готов
да участва в тази ху-
манна мисия!" се казва
в обръщението на
кмета на общината
Пламен Алексиев.

март т.г. подаването
на документи, свърза-
ни с отпускане и из-
плащане на паричните
обезщетения за без-
работица на хартиен
носител, ще се извър-
шва в дирекциите
"Бюро по труда"
(ДБТ). В НОИ ще се
приемат само доку-
менти, подадени по
електронен път с ква-
лифициран електроне-
н подпис или с персо-
нален идентифика-
ционен код (ПИК), из-
даден от Национал-
ния осигурителен ин-
ститут. Подадените
на хартиен носител в
ДБТ документи, заед-
но с приложенията
към тях, ще бъдат из-
пращани в терито-
риалните поделения
на НОИ от съответ-
ното ДБТ чрез Систе-
мата за електронен
обмен на съобщения
(СЕОС) или чрез Сис-
темата за сигурно

електронно връчване
(ССЕВ) в края на всеки
работен ден, но не по-
късно от 3 дни от
приемането им.

За периода на въве-
деното от 13 март
2020 г. извънредно по-
ложение, но за не пове-
че от 3 месеца, НОИ
ще превежда 60 на сто
от размера на осигу-
рителния доход за ме-
сец януари 2020 г., за
осигурени лица. Пра-
воимащите осигури-
тели предстои да се
определят с акт на
Министерския съвет.
Средствата се пре-
веждат по банков път
на съответния осигу-
рител в срок до 5 ра-
ботни дни въз основа
на предоставена от
Агенцията по заетос-
тта писмена инфор-
мация. Средствата са
за сметка на фонд
"Безработица" на дър-
жавното обществено
осигуряване.
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Премиерът и кметът Владимиров пуснаха новия водопровод

Любомира ПЕЛОВА
"Водопроводната

връзка между София и
Перник ни дава възмож-
ност да преминем на об-
лекчен режим. В тази
кризисна ситуация то-
ва е належащо, за да бъ-
дат спокойни пернича-
ни и да спазваме всички
превантивни мерки на-
чертани от Национал-
ния кризисен щаб". Това
каза кметът на община
Перник Станислав Вла-
димиров след като заед-
но с премиера Бойко
Броисов посети място-

то, на което аварийния
водопровод се свързва
с пернишката водопре-
носна мрежа. Там бяха и
министърът на иконо-
миката Емил Каранико-
лов, областният упра-
вител Емил Костадинов
и зам.-кметът на общи-
на Перник инж. Мирос-
лав Стоицев. Станис-
лав Владимиров уто-
чни, че чака предложе-
ние от ВиК дружество-
то, за да може от утре
да Перник да черпи 300
литра в секунда от то-
зи водопровод и много

малко количество вода
от яз. "Студена", което
ще даде възможност
перничани да преминат
изцяло на нощен режим.
"На заседанието на Ми-
нистерски съвет се из-
чистиха институцио-
налните забавяния и по
трасето вече може да
се ползва вода и няма
пречки за това пернича-
ни да имат водоподава-
не от 06:00 ч. до 22:00
ч.", каза още градоначал-
никът.

Във връзка с преван-
тивните меки срещу

Как държавата ще подпомага
изрядния бизнес?

Силвия ГРИГОРОВА
"През една такава криза няма как

всички да излезем сухи от водата. Ще
има бизнеси, които ще спрат да същес-
твуват. Вероятно ще има заетост, която
ще изчезне." Това заяви на брифинг ми-
нистърът на финансите Владислав Гора-
нов, след като се срещна с представите-
ли на синдикатите и работодателите.
"Тази тримесечна мярка за подкрепа на
заетостта дава шанс на добросъвестни-
те работодатели, които изпитват времен-
ни затруднения заради ограниченията,
да минат през кризата, без да прекрат-
яват заетостта на персонала си и да за-
пазят доходите на заетите, и да възста-
новят обема на бизнеса си", поясни фи-
нансовият министър и допълни: "Държа-
вата през фиска не може да замени
реалната икономика. Мерките трябва да
търсят баланс между това стопанският
живот да продължи и същевременно
най-засегнатите от първите удари на ог-
раниченията, които налага епидемиоло-
гичната обстановка, да могат да получат
достатъчно подкрепа, за да продължат
да функционират. Тези мерки са с хори-
зонт до няколко месеца. Тънкият баланс
между използването на резервите, за
да можем максимално плавно да преми-
нем през кризата, изисква много добър
и постоянен диалог и здрав и хладен ра-
зум в представителите на отделните за-
сегнати страни".

Горанов отново подчерта, че цялата
стопанска дейност е разрешена и може
да се провежда - строителство, услуги,
банкова дейност, и припомни, че основ-
ната цел на заповедта на министъра на
здравеопазването е социалното ограни-
чаване, струпването на хора на едно
място.

"За подкрепата за съхраняване на
заетост ще предложим изменение в Ко-
декса за социално осигуряване и ще из-
градим механизъм, по който юридичес-
ки лица, изправени пред избора дали да
освободят свои служители, или да си
дадат шанс да ги задържат при себе си,
да могат да се възползват от подкрепа
от страна на държавата в размер на 60%
от възнагражденията, които са плащали
досега.

Това ще става чрез кандидатстване
пред службите по заетостта с подаване
на информация за броя и конкретни дан-
ни за лицата, да които искат подкрепа.
След това тази подкрепа ще бъде тран-
сферирана към юридическите лица, кои-
то ще я получават. Те, спазвайки осно-
вен принцип - солидарността, ще трябва
да я допълнят до 100% и да не прекрат-
яват трудовите правоотношения с тези
лица.

По отношение с анонсираните инстру-
менти в подкрепа на кредитната систе-
ма, така че тя да е партньор на бизнеса
в кризисния етап, ще предложа на пра-
вителството увеличение с пакет от 500
млн. лева на капитала на Българската
банка за развитие (ББР), който ще слу-
жи в две направления - издаване на
портфейлни гаранции към търговските
банки и ББР да участва временно с оп-
ция за обратно изкупуване в капитала
на дружества. Така временно ще се оси-
гури безплатно финансиране на компа-
нии, които прибягнат до подобно реше-
ние. "Владислав Горанов пое ангажи-
мент за открита телефонна линия към
Министерството на финансите за въпро-
си от страна на бизнеса за неразплатени
разходи от страна на държавата като
платец или възложител.

Електронен дневник търси
най-активните читатели

сред малките
Светла ЙОРДАНОВА

Магията на книгите завладява децата и
през 2020 г. с кампанията "Забавното чете-
не". Благодарение на електронния читател-
ски дневник на инициативата малчуганите
не само имат възможността да запазят въл-
нуващите спомени за прочетените книги по-
дълго, но и да се посветят на полезно зани-
мание, докато са #ОтговорниВкъщи. В днев-
ника децата отговарят на въпроси, свързани
със съдържанието на произведения, както
от задължителните списъци, така и от препо-
ръчани творби. През декември 2020 г. чрез
онлайн читателския дневник ще бъдат опре-
делени кои са най-активните читатели от 2
до 7 клас, а шестимата победители ще полу-
чат специални награди.

Невероятно разнообразие от светове и въл-
нуващи моменти ще открият децата в библио-
теката на "Забавното четене", която вече съ-
държа над 2000 книги. Благодарение на чита-
телския дневник децата могат да оценят лю-
бимите си произведения. Освен това, всеки
месец през 2020 г. "Забавното четене" ще
предлага на читателите класация с различни
по жанр заглавия, които вълнуват децата и им
помагат да поемат към литературни приключе-
ния. През март класацията е посветена на 8 от
най-хубавите детски книги на всички времена.

"Забавното четене" е част от корпоратив-
ната социална отговорност на Investor Media
Group. На сайта http://az-deteto.bg/knigi/
всяко дете може да си направи електронен
читателски дневник, в който да отбелязва
прочетените от него книги. Сред посланици-
те на инициативата са водещите на сутреш-
ния блок на Bulgaria ON AIR Гергана Венко-
ва и Златимир Йочев, певецът VenZy, журна-
листът Даниел Ненчев, както и основателят
на Azcheta.com Александър Кръстев.

Губернаторът: Радвам се, че премиерът
лично провери новия водоровод!
Любомира ПЕЛОВА

"Радвам се, че лично
премиерът Бойко Бо-
рисов провери новия
водопровод Мало Бу-
чино - Перник. Негово-
то пускане в експлоа-
тация значително ще
облекчи от утре вод-
ния режим в града. Тра-
сето, по което ще бъ-
де подавана вода от
язовир "Бели Искър" е
с дължина 13,5 км.",
сподели областният
управител инж. Емил
Костадинов, който
заедно с министър -
председателя и кмета

разпространението на
COVID - 19 Владимиров
коментира, че хората в
града са дисциплинира-
ни, с много малки изклю-
чения. "Хората спазват
мерките, няма някакво
напрежение. Всички са
осъзнали, че трябва са-
ми да се пазим и да опа-
зим най-възрастните
хора", отбеляза той.

Със завършването на
водопровода от яз.
"Белмекен" до Перник
ще се облекчи водният
режим в града. Това е
особено важно сега, ко-
гато се намираме в си-
туация на епидемия от
коронавирус. С решение
на Министерски съвет
разрешихме "Софийска
вода" АД да предоставя
водни количества на

"ВиК" ООД - Перник.
Скоро започва и подм-
яна на ВиК инфраструк-
тура в квартали "Из-
ток" и "Църква", каза
премиерът Борисов.
Той благодари на кмета
на Перник Станислав
Владимиров, на минис-
трите от кабинета и
на всички, които дено-
нощно работиха в екип,
за да се намери решение
на проблема с водата в
Перник.

Министърът на ико-
номиката Емил Карани-
колов заяви, че КЕВР ще
издаде разрешение за
ползване на водопрово-
да, ВиК-Перник става
собственик и пробле-
мът с водопровода до-
кументално ще бъде
разрешен.

на града се увериха, че
на крана има вода.

"Това е особено важ-
но сега, когато се на-
мираме в ситуация на
епидемия от коронави-
рус. Днес с решение на
Министерски съвет
разрешихме "Софийска
вода" АД да предос-
тавя водни количес-
тва на "ВиК" ООД -
Перник. Със завършва-
нето на водопровода
от яз. "Белмекен" до
Перник ще се облекчи
водният режим в гра-
да. Скоро започва и
подмяна на ВиК ин-

фраструктура в квар-
тали "Изток" и "Цър-
ква", заяви Бойко Бори-
сов.

"Благодарен съм, че
министър-председа-
телят, министри, ин-
ституции, Камарата
на строителите, Об-
щина Перник, всички
заедно работихме бук-
вално денонощно, за да
върнем спокойствие-
то и обичайния начин
на живот на перничани.
Решихме проблем, кой-
то е трупан десетиле-
тия наред", допълни
инж. Костадинов.
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Заболеваемостта в пернишко все още е над средната за страната

Силвия ГРИГОРОВА
Тази година той ще

премине под мото-
то:"Време е!" - за свят
без туберкулоза! Вре-
ме е за действие!

За последните 10
години в България e
налице тенденция за
намаляване на забол-
яваемостта от ту-
беркулоза. От 38,5 на
100 000 души населе-
ние през 2008 г., през
2018 г. броят на лица-
та с туберкулоза ве-
че е до 18,3 на 100 000
души население. Об-
щият брой на регис-
трираните с тубер-
кулоза лица през 2019
г. е 1 344, спрямо 1
358 за 2018 г. За срав-
нение, техният брой
през 2008 г. е 3 150.
Запазва се тенденция-
та броят на мъжете
да е над два пъти по-
голям от този на же-
ните. Най-засегнати
са възрастовите гру-
пи, както следва: от
35 до 44 г. (21%), над

65 г. (21%) и 55-64 г.
(19%).

През 2019 г. се от-
чита значително на-
маляване на случаите
на туберкулоза сред
децата от 0 до 17 г.
Регистрирани са 67
случая или 5% от
всички случаи на ту-
беркулоза в страна-
та. През 2018 г. са ре-
гистрирани 90 деца с
туберкулоза, а за
сравнение, през 2008
г. техният брой е 282.

Въпреки намаляване-
то на заболяваемос-
тта у нас, все още
има региони, в които
тя е  над средната за
страната. Такива са
областите: Кюстен-
дил - с 32,8 случая на
100 хил. души населе-
ние, Враца - 33,2; Сли-
вен - 28,4; Ямбол - 26,9;
Габрово - 27,7; Смолян
- 26,6;  Перник - 25,6.

Намаляването на
разпространението
на заболяването у нас
е резултат от изпъл-

ЧЕЗ Разпределение повишава
степента на готовност за
реакция на своите клиенти

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България повишава

степента на готовност на своите екипи във
връзка с влошената метеорологична обста-
новка на територията, която компанията об-
служва. 400 екипа ще реагират незабавно
при нужда. Дружеството може да мобили-
зира допълнителни екипи ако ситуацията
го наложи.

"Извънредното положение в страната во-
ди до затруднения за всички, включително
и за нас. Въпреки това нашите служители
са на терен и ще реагират по възможно
най-бързия начин. Ще командироваме хо-
ра при нужда, при пълно спазване на изи-
скванията на институциите. Всички сме
наясно, че обстоятелствата затрудняват
придвижването и вярвам, че хората ще бъ-
дат търпеливи. Няма да спираме работа
при аварийни ситуации, предизвикани от
лошото време, разполагаме с високопро-
ходима техника, а служителите са снабде-
ни с необходимите документи за премина-
ване през пунктовете за проверка. Надява-
ме се природата да е благосклонна към
нас", каза Виктор Станчев, главен операти-
вен директор на ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария.

Екипите на дружеството са снабдени със
специално оборудване за работа в трудни
условия. На тяхно разположение са 308
аварийни автомобила, 132 броя специали-
зирана техника, 12 АТВ-та с вериги за сняг,
9 моторни шейни и др. При нужда компа-
нията ще поддържа връзка с областните
управители и кметовете на общини.

ГЕРБ дарява 100 000 лeва
за борба с коронавируса

Любомира ПЕЛОВА
Парламентарната група на ГЕРБ дарява

100 000 лева за борба с коронавируса. Су-
мата е от месечните възнаграждения на
всички народни представители от партията.
Средствата ще бъдат преведени на Минис-
терството на здравеопазването. Те ще пос-
тъпят в откритата наскоро от ведомството
дарителска сметка за подпомагане дей-
ността на лечебните заведения в условия
на извънредна ситуация, свързана с COV-
ID-19. Сумата трябва да послужи за заку-
пуване на нужните консумативи или обо-
рудване, съобщиха от пресцентъра на пар-
тията.

Перничанин кътал
незаконно оръжие

Любомира ПЕЛОВА
Незаконно оръжие и боеприпаси са иззе-

ти от дома на 64-годишен перничанин.
Мъжът бил обискиран след подаден сиг-

нал за семеен скандал. От него служители
от Първо районно управление иззели неза-
конно притежаван пистолет и боеприпаси
за него, за които собственикът не предста-
вил надлежно разрешително.

Образувано е досъдебно производство
по чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс и
действията по разследването продължават
под ръководството на Районна прокурату-
ра - Перник.

нението на "Нацио-
налната програма за
превенция и контрол
на туберкулоза 2017-
2020 г.".  По данни на
програмата процен-
тът на успешно изле-
куваните пациенти с
бацилоотделяне се
увеличава от 80 през
2007 г. до 84% при па-
циентите, започнали
лечение през 2017 г.

В България диагнос-
тиката, лечението и
профилактиката на
туберкулоза са без-
платни, независимо
от здравноосигури-
телния статус на
гражданите. За целта
ежегодно Министерс-
твото на здравеопаз-
ването осигурява как-
то финансов ресурс
за противотуберку-
лозни лекарства от
първи ред, медикамен-
ти за химиопрофилак-
тика, ваксини, диаг-
ностикуми и консума-
тиви за лаборатории-
те, така и финансира-

не на болниците за ле-
чение на туберкулоза.

В дейностите по из-
пълнение на национал-
ната програма актив-
но участват специа-
лизираните лечебни
заведения, регионал-
ните здравни инспек-
ции и неправителс-
твените организа-
ции, работещи с уя-
звими групи.

По Програмите за
превенция на тубер-
кулоза работят 29 ле-
чебни заведения.
Всички те ежегодно
организират т. нар.
седмици на "Отворе-
ни врати". В рамките
на проведените за пе-
риода 2009 г. - 2019 г.
такива кампании за
туберкулоза са анке-
тирани 123 477 лица.
От тях 1 345 са диаг-
ностицирани с тубер-
кулоза и са насочени
за лечение, други 4589
са обхванати с хи-
м и о п р о ф и л а к т и к а
след установена ла-
тентна туберкулозна
инфекция. През 2019
г. броят на анкетира-
ните за туберкулоза
лица е 8 747. 103 от
тях са диагностици-
рани с туберкулоза и
са насочени за лече-
ние, а при други 235 е
установена латентна
туберкулозна инфек-
ция и са обхванати с
химиопрофилактика.

С финансовата под-
крепа на Глобалния
фонд и Световната
здравна организация
в периода 2009-2019 г.

е осигурено лечение-
то на 299 пациента с
мултирезистентна
туберкулоза (MDR-TB)
в специализираната
болница в Габрово, къ-
дето е изграден спе-
циално оборудван сек-
тор, съобразен със
световните стандар-
ти за инфекциозен
контрол.

За миналата година
в сектора са лекувани
41 пациенти с резис-
тентна форма на ту-
беркулоза.

В световен мащаб
всеки ден над 4 000 ду-
ши губят живота си
от туберкулоза, а бли-
зо 30 000 души се раз-
боляват. По данни на
СЗО през 2018 г. забо-
лелите от туберкуло-
за в световен мащаб
са над 10 милиона, 1,5
милиона са починали-
те, а 484 хил. са разви-
ли резистентни фор-
ми на заболяването.

За периода 2014-
2018 г. в Европейския
регион на СЗО (общо
53 страни) се наблю-
дава тенденция за на-
маляване на заболяе-
мостта от туберку-
лоза - от 34 до 28 на
100 хил. души населе-
ние. За същия период
смъртността от ту-
беркулоза намалява
от 3,7 до 2,5 на 100
хил. души население.

Важно е да се знае,
че туберкулозата е
лечима, стига да бъде
открита навреме и да
бъде проведено качес-
твено лечение.

От 750 до 1300
безработни се

регистрират на ден
Силвия ГРИГОРОВА

От началото на кризата с коронавиру-
са досега много работодатели освобож-
дават работници, като много от тях се
регистрират в бюрата по труда.

За края на миналата седмица броят на
регистрираните варира от 750 до 1300
на ден, заяви социалният министър Де-
ница Сачева.

"Преди всичко не вреди - този прин-
цип трябва да спазват всички и хората
по високите етажи", коментира тя по по-
вод прегласуването на закона за извън-
редното положение.

Според Сачева целият закон е върнат,
въпреки че ветото е частично.

Това означава, че ще има още някол-
ко дни забавяне на действието му, за да
започнат допълнителните социални ус-
луги.

"Всичко зависи от закона - 20 млн. лв.
се насочват към общините за увелича-
ване на тези грижи.

Има специално внимание върху стар-
ческите домове - осигуряваме дезин-
фектанти и да се следи за нуждите им.

От сряда на учениците
ще се дават и нови уроци
Светла ЙОРДАНОВА

Ако миналата седми-
ца по-голяма част от
учениците у нас пре-
говаряха и затвър-
ждаваха дистанцион-
но стари знания, то
от сряда ще могат да
им се дават и нови
уроци.

Това става ясно от
писмо на шефа на РУ-
София Ваня Кастрева
до столичните дирек-
тори, което се раз-
пространява из со-
циалните мрежи.

Отчасти то отго-
варя на множеството
въпроси, поставени
от родители послед-
ните дни във връзка
със започналото на
16-ти март дистан-
ционно обучение - дос-
та от тях се оплакаха,
че на практика са се
превърнали в учите-
ли, че децата им учат

доста повече от пре-
ди и прекарват неимо-
верно много време
пред компютрите и
т.н.

В писмото е посоче-
но, че след успешното
стартиране на обуче-
нието в електронна
среда в голяма част
от училищата в стра-
ната МОН препоръч-
ва да се подобри орга-
низацията, като се
мотивират учители-
те да продължат да
работят със същата
енергия и желание, а
учениците да се чувс-
тват приобщени към
обучението от раз-
стояние с подкрепата
на своите родители.

"От съществено
значение е добрата
координация между
учителите, препода-
ващи на един и същ
клас, включително и

работата на класния
ръководител, който
не провежда час на
класа, но координира
електронното обуче-
ние, и тази дейност
да се отчита като
един час седмично.

В тези условия во-
дещ принцип следва
да бъде поставянето
на мястото на учени-
ка, за да се прецени не-
говото натоварване,
което включва освен
комуникацията с учи-
телите, четене на ма-
териали и самоподго-
товка", се казва в пис-
мото на Кастрева.

По думите й е целе-
съобразно времето за
обучение на ученици-
те от начален и про-
гимназиален етап да е
до 6 учебни часа, а за
учениците от гимна-
зиален етап - до 7 уче-
бни часа.



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.
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АГЕНЦИЯ

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

    бърз достъп до  София           - по договаряне

2. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,

    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

4. 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,

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

7. Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи и веранда,

    двор: 550 м2 - 16 000 лв.

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

    двор: 380 м2          - по договаряне
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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 (4-часов
работен ден) и счетоводител.
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:
УПИ, 700 м2 ,

на гара "Ал. Димитров",

на 10 км. след Радомир
6 000 лв.

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

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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Животът е изпълнен както с
хубави моменти, така и с разоча-
рования. Как реагира всяка зо-
дия на разочарованията и по ка-
къв начин ги преодолява? Нау-
чете повече за зодиите и тех-
ният начин да се справят с разо-
чарованията.

Нашите действия и начинът, по
който се справяме с емоционал-
ните катаклизми, наречени разо-
чарования, са силно повлияни
от зодиакалните ни знаци. Зо-
дията влияе не само върху на-
чина, по който човек приема ра-
зочарованието, но и върху това
по какъв начин се държи, когато
е разочарован.

ОВЕН
Вроденият оптимизъм на Ове-

на не му позволява дълго време
да бъде обхванат от негативно-
то. Овенът лесно „прескача“ ра-
зочарованието и намира ново
нещо, върху което да се съсре-
доточи. Овните също така знаят,
че разочарованията са част от
положителната промяна и са го-
тови да платят цената.

ТЕЛЕЦ
Телците са устойчиви, така че

разочарованието не може „да ги

Как всяка зодия се справя с разочарованията?
извади от строя“.
След разочароващ
момент хората със
зодия Телец успя-
ват сами да излеку-
ват себе си със със-
традание и доброта,
преработвайки чув-
ствата си. Телците
знаят, че нещата в
живота невинаги се
случват, както ни се
иска, ето защо разо-
чарованията не мо-
гат да ги спрат.

БЛИЗНАЦИ
Ако са разочаровани, хората

със зодия Близнаци имат нужда
да говорят с близък човек по те-
мата. Най-добре за тях би било
това да бъде неутрален човек,
който може да им предложи
различна гледна точка и да ги
успокои. За Близнаците не е
препоръчително да задържат
чувствата си, защото на по-къ-
сен етап това може да им се от-
рази зле.

РАК
За хората със зодия Рак е мно-

го важно да усещат своите чув-
ства. Раците са много чувстви-
телни и ако не се справят емо-
ционално с разочарованието,
това може да повлияе върху
тяхното поведение и вземане на
решение. Ето защо родените със
зодиакален знак се нуждаят от
време и пространство, за да
превъзмогнат разочарованието.

ЛЪВ
Лъвът може да се разочарова

много пъти само в един ден, но
това не го прави унил. Предста-
вителите на зодия Лъв лесно
умеят да продължават напред,
фокусирайки се върху бъдеще-

то. Обикновено Лъвовете са
пример за силна личност, което
те всеки пък те оправдават.

ДЕВА
Девите знаят, че разочарова-

нията просто са част от живота.
Когато родените със зодия Дева
се разочароват, те търсят урока
в ситуацията, коригират се и по
този начин се развиват. Харак-
терно е за Девите, че те смятат,
че (почти) всичко може да се
подобри.

ВЕЗНИ
Везните приемат разочарова-

нието доста трудно, като обикно-
вено действат, като променят
своята перспектива за нещата.
Везните ще преосмислят всичко
и накрая ще намерят начин да
премахнат значението на случи-
лото се. Помага им и вярата, че
следващия път всичко ще бъде
по-добре.

СКОРПИОН
Скорпионите са много по-чув-

ствителни, отколкото искат хо-
рата да знаят и са склонни да
крият чувствата си. Когато се
разочароват, Скорпионите могат
да трансформират чувствата си
на загуба или предателство в
гняв или отмъщение. Родените
със зодия Скорпион не се отда-
ват дълго на разочарованията и
предприемат действия, които да
ги накарат да се почувстват по-
добре. Скорпионите са зрели,
балансирани, контролиращи се
и определено хора, които не се
самосъжаляват.

СТРЕЛЕЦ
За да се справи с разочарова-

нието, Стрелецът започва да
прави планове. Той има нужда
да очаква нещо с нетърпение,
да се вълнува, а не да е засед-

нал в безкраен кръг от разоча-
рование и безсилие. Хората със
зодия Стрелец умеят да замес-
тват разочарованието с приятни
емоции, като по този начин от-
немат от силата му.

КОЗИРОГ
Представители на зодия Кози-

рог са практични и мъдри и
знаят, че ако оставят разочаро-
ванията да им влияят, това няма
да им помогне в живота. Кози-
рогът няма да прекара часове в
анализиране на разочарование-
то, но ще си извлече урока от
случилото се, като след това ще
го прилага на практика. Добре е
за Козирозите да помислят как-
во могат да направят, за да не
се повтаря определен вид разо-
чарование отново и отново.

ВОДОЛЕЙ
Изключително полезно за Во-

долея би било да се научи да не
инвестира емоционално много
във всичко, за да не се разоча-
рова толкова често. Иначе пред-
ставителите на зодия Водолей
бягат от разочарованието, като
се опитват да забравят за това
възможно най-бързо. Креатив-
ността на Водолея му помага съ-
що така да намира изход от си-
туацията, а не да стои безучас-
тен и разочарован.

РИБИ
Когото се разочароват, Рибите

започват да се занимават с не-
що, което обичат страстно.
Всъщност разочарованието мо-
же да бъде извор на вдъхнове-
ние за представителите на зо-
диакалния знак Риби. От друга
страна хората със зодия Риби са
чувствителни, заради което не е
добре да се отдават на тъгата,
свързана с разочарованието.

Лещата се счита за основен хранителен продукт в различни кухни
по света, включително и в българската. Има различни видове леща,
като те се различават по текстура, вкус и цвят – може да срещнете
червена леща, кафява, черна, зелена и такава в жълт цвят.

Ако обичате леща, вероятно ще харесате и червената x разно-
видност. Червената леща е също толкова вкусна, колкото тради-
ционната, както и съдържа в себе си множество полезни хранител-
ни вещества. Научете още за ползите от консумацията на червена
леща в следващите редове.

Чарът на червената леща
Червената леща има сладък отчетлив вкус, а цветът x може да ва-

рира от червен до оранжев. Хората, които често се вихрят в кухня-
та, няма как да не оценят едно от големите предимства на червена-
та леща – тя е най-бързият и най-лесният за приготвяне сорт леща.
Основното качество на червената леща обаче е нейната висока
хранителна стойност, заради която заслужава вашето внимание.

Червената леща е единствената леща, която не се нуждае от
предварително накисване.

Какви хранителни вещества съдържа червената леща?
Червената леща е отличен източник на фибри. 130 грама

червена сготвена леща съдържа 15 грама диетични фибри. Това е

Червената леща – полезна, вкусна и лесна за приготвяне
малко повече от половината количество фибри, от които тялото се
нуждае ежедневно. Фибрите също така са полезни за храносмила-
телната система, както и ви помагат да останете сити по-дълго вре-
ме. По този начин червената леща се оказва подходяща храна, ако
човек има желание да отслабне.

В червената леща има много протеини. В 130 грама сготвена
червена леща има 17.8 грама протеин, което представлява около
38% от нужното количество протеин за деня за една жена.

Червената леща е богата на витамини от групата В. Черве-
ната леща е чудесен източник на витамини от групата В. В нея се
съдържат витамин В6, пантотенова киселина и тиамин. Червената
леща е особено богата на ввитамин B9 , известен също като фолат.
В 130 грама сварена червена леща има 358 микрограма витамин В9
или 90% от необходимите 400 микрограма фолат за деня. Фолатът е
от съществено значение за синтеза на червените кръвни клетки.

Червената леща е добър източник на желязо. Една жена се
нуждае от 18 милиграма желязо за деня, а в 130 грама червена ле-
ща има 6,6 грама желязо. Желязото е сред основните минерали, от
които се нуждае тялото, за да функционира правилно.

В червената леща има също така голямо количество магнезий и
антиоксиданти.
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В Хърватия истински хит пре-
дизвика новината, че можете да
си купите недвижим имот в живо-
писния Леград срещу само една
куна.

Хървaтcкият Лeгрaд, кoйтo e
рaзпoлoжeн нa грaницaтa c
Унгaрия, прeдлaгa нa вcички
жeлaeщи дa cи купят жилищa или
зeмя нa cтoйнocт 1 хървaтcкa кунa,
кoeтo ce рaвнявa нa 0.13 ЕUR.

По информация на Хърватската
радио и телевизия, запитвания
постъпват от цялата страна, както
и от някои съседни държави.

Уточнява се, че това е една от
мерките, предприети от общин-
ските власти за задържане и
привличане на млади семейства

Къщи за стотинки предлага Хърватска
в техния район.

Условието е купувачите да са на
възраст до 40 години и да оста-
нат да живеят в Леград през след-
ващите 15 години.

В замяна на това общината суб-
сидира закупуването на къщи в
района й от физически лица до
максимум 35 000 куни или дава 25
000 куни за реновиране на вече
построени такива съществуващи.

Освен къщи общинска собстве-
ност, в Леград могат да се заку-
пят строителни обекти за 1 куна.
Кметът на Леград с основание
подчертава, че общината е с най-
ниско ниво на безработица в ок-
ръга и на практика няма безрабо-
тен човек там.

Готова е онлайн платформа за взаимопомощ
Готова е платформата за взаи-

мопомощ Pomogni.net, съобщиха
авторите. Това е място, където се
срещат хора, които не могат или
не трябва да напускат домовете
си, но имат нужда да си набавят
хранителни и други основни про-
дукти, с доброволци, които са го-
тови да ги посетят и да им ги дос-
тавят.

Приложението е безплатно и е
направено от IT доброволци, за
да свърже в този тежък за всич-
ки момент хората, които са гото-
ви да помогнат, с тези, които имат
нужда от помощ, посочват от
платформата.

Pomogni.net е адаптирана кон-
кретно за спецификата при пан-
демията от коронавирус. Принци-
път на работа е максимално оп-
ростен - може да се направи ре-
гистрация или като нуждаещ се
от помощ, или като човек, който
предлага помощ на нуждаещи се.

В първия случай, след регистра-
ция, може да се заявят продукти-
те, които са нужни, във втория -
след регистрация могат да бъдат
видени всички, които имат нужда да им се доставят определени продук-
ти и се намират в радиус от 5 км от местоположението на нуждаещия се.

Доброволецът приема заявката на нуждаещия се, купува продуктите и
ги носи на адреса му.

Обикновено това са възрастни хора, които не трябва да напускат домо-
вете си или такива, поставени под карантина.

Платформата работи на територията на цялата страна.
Организаторите са готови да подпомогнат работата на общинско пред-

приятие "Социален патронаж", както и на кметствата в страната, които
вече имат организирани групи от доброволци, разнасящи храна и други
продукти на възрастни хора. За координация по този въпрос - 0888 748
614 или team@pomogni.net.

Възрастните хора, които се затрудняват при работа с приложението,
могат да се свържат с представители на платформата на тел. 0888 366 694.
На този номер отговаря един от доброволците ни, който ще помогне с
регистрацията и заявката.

БНБ пусна новата банкнота от 20 лв.
БНБ пусна в обращение новата банкнота от 20 лева. Тя е третата от се-

рията за 2020 г. Общият дизайн и основните елементи на банкнотите от
новата серия се запазват без съществени изменения спрямо банкноти-
те, които са в обращение. Промените са свързани с въвеждането на нови
защитни елементи. Ето с какво се отличава новата двайсетолевка: Има
допълнителен знак за незрящи граждани – състои се от три дебели и
седем тънки линии, разположени под ъгъл на двете къси страни на бан-
кнотата. Холограмна лента с оптични ефекти – редуващи се при промяна
на ъгъла на наблюдение изображения на орел и лъв; цветен холограмен
портрет на Стефан Стамболов; стилизирано изображение на орден „За
храброст“; изображения на „изправен коронован лъв“ с динамичен
ефект и обемно триизмерно изображение на числото „20“. Осигурителна
нишка – вградена в хартията, частично излизаща на сектори от обратна-
та страна, със светъл повтарящ се текст „БНБ 20“ и с динамичен ефект
„ветрило“, променяща цвета си от зелено към синьо. Изображението на
повтарящия се текст „БНБ 20“ се чете от лицевата страна при поставяне-
то на банкнотата срещу източник на светлина. Воден знак с висока резо-
люция – наблюдава се при поставянето на банкнотата срещу източник
на светлина. Състои се от полутоново изображение с висока резолюция
на портрета на Стефан Стамболов. Изображението се наблюдава и от об-
ратната страна на банкнотата.

Банкнотите с номинална стойност 20 лева, емисии 1999 г., 2007 г., както
и възпоменателната банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 2005
г., остават в обращение заедно с новите двайсетолевки.

Атакуват търговците спекулиращи с цените
Прокуратурата, полицията, данъчните и инспектори на КЗП в цяла-

та страна започнаха масови проверки в аптечната мрежа, за да уста-
новят има ли укрити лекарства и предпазни средства, а също и про-
дават ли се най-важните в момента за хората препарати и консума-
тиви на изкуствено завишени цени.

За спекула с цените в аптечната мрежа се заговори още в края на
миналата седмица и държавата веднага реагира. В Бургас вече имат
и първите резултати.

„Само за 2 дни бяха извършени проверки на 55 обекта. Те идват
след разпореждане на главния прокурор. Обект на проверката бе-
ше начинът на формиране на цените на лекарствата и лекарствените
продукти.

Цели се една всеобхватност на различните данни за нарушения.
До края на месеца ще имаме конкретни резултати. Към настоящия
момент са издадени протоколи”, коментира говорителят на Апела-
тивна прокуратура – Бургас Йовита Григорова.

По нейни думи има и други проверки, които са в ход. Тя призова
гражданите да подават сигнали за нарушения на телефон 112 и елек-
тронните страници на прокуратурите.

Ще поскъпне ли хлябът у нас
„Не виждам никакви поводи за поскъпване на хляба в момента“.
Това заяви председателят на УС на Националния браншови съюз

на хлебарите и сладкарите Мариана Кукушева.
„В сферата на хранителното производство всички колеги от всич-

ки основни хранителни браншове декларирахме отговорно, че ние
можем да издържим и без нова реколта, а такава ще има в рамките
на близо 2 години. Поводи за спекули няма“, посочи още тя.

„В хранителното производство нивото на биосигурност е в изклю-
чително висока степен. По закон сме въвели система, която предпо-
лага контрол върху критичните точки и има вътрешни правилници
за екшън планове“, категорична е Кукушева.

Запитана за това дали е безопасно потребителите да купуват непа-
кетиран хляб, Мариана Кукушева отговори: „Би трябвало непакети-
раният хляб да се подава към клиента от магазинер, който носи ръ-
кавици. Ако смятате, че обектът, от който купувате произведен или
доставен хляб няма необходимото ниво на хигиена, сменете обек-
та“. „С оглед на факта, че в България произвеждаме цялата гама от
основни храни, мисля, че сега е моментът българите да изберат бъл-
гарското“, категорична бе Мариана Кукушева.
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Днес прехвърлете всички важни срещи, за вто-
рата половина на деня, за да не се разкъсвате
между домашните дела и работата. Необходимо е
да обърнете внимание на онези, които открито ви
пречат, да постигнете успех в кариерата. Ако ра-
зумно подходите към такива въпроси, вечерта ще

почивате на лаврите си. Успокойте само апетита си.

Трябва ентусиазирано да се заемете с нови де-
ла, за да докажете своите таланти и компетен-
тност. Един добър ден за получаване на пари,
сключване на сделки и участие в различни съби-
тия. Във финансовата сфера, може да има зат-
руднения при прехвърляне на пари чрез превод. Ве-

черта се въздържайте, от спонтанни покупки.

Не се препоръчва да сте прекалено разточител-
ни с парите и лекомислени в любовните дела. Ако
искате да станете по-успешни и щастливи, е вре-
ме да промените приоритетите си. Въпросите
от семеен характер, ще решите бързо и без край-
ности. Но в работата, не се стремете към победа

на всяка цена, в противен случай ще загубите.

Може да получите неочаквана оферта за рабо-
та, което ще ви предаде оптимизъм. Този, който
ви пречи, несъзнателно ще ви помогне. Лесно ще
намерите общ език с всички, но любимият, няма
да иска да споделя вашето мнение. По-късно, ще
разберете причините за разногласието. Връзка-

та ви е на ръба на разпада. Добавете романтика и нежност.

Не завързвайте нови познанства, защото ще
пропилеете целият ден. Няма да може да контро-
лирате емоциите и поведението си, което ще до-
веде до сериозни конфликти. Обмислете добре
финансовите въпроси, за да не пропуснете момен-
та, за получаване на бонус. Вечерта може да се

наложи, да се занимавате с ремонти и домашни проблеми.

Днес толкова умно, ще се разпореждате с пари-
те, че няма да изпуснете и един лев. В ръцете ви,
ще се окажат пари на приятели и колеги. Може да
ви възложат организацията на масово събитие,
но дали да се съгласите, решавайте сами. Вечер-
та говорете с хора, които могат да слушат, за

да се разтоварите емоционално и получите морална подкрепа.

Очаква ви енергиен подем и много работа. Може
да учите, да овладявате нова професия или да
предприемете бизнес пътуване. В личната сфера,
също не намалявайте темпото, особено ако ва-
шият роман е започнал наскоро. Вечерта се очак-
ват малки приходи. Оставяйте настрана пари, за

ремонти и домашни нужди.

Съсредоточете се върху малките неща и върху
това, което в бъдеще, ще ви носи полза. Детайли-
те може да са незначителни, но обещаващи. Не
бягайте от любовта, дори ако ви се струва, че
избраникът ви не е съвършен. Може да действате
първосигнално, но тук този метод е неподходящ.

Възможно е решение, на отдавна тревожещ ви проблем.

Препоръчително е да положите усилия, за да ре-
шите финансовите си проблеми. В противен слу-
чай и крачка няма да направите напред в основна-
та си дейност. Не гледайте в далечното бъдеще,
ако ви предложат нова работа. Тук схемата за
вас е проста - ако предложението е интересно,

тогава трябва да се съгласите без съмнение.

Ще получите много приятни новини, ще се срещ-
нете с разнообразни хора и най-важното, ще реа-
лизирате желанията си. Имайте предвид, че не
трябва да казвате на всички за вашите цели в ка-
риерата. Особено, ако сте ужасно суеверни. За да
подобрите здравето си, не се нуждаете от хапче-

та, а от голяма доза оптимизъм.

Очаква ви добър ден, в който ще имате доста-
тъчно сили за работа и време за общуване с прия-
тели. Не забравяйте и за домакинската си рабо-
та, дори ако непрекъснато ви търсят за бизнес
дела. В личната сфера назрява не просто кон-
фликт, а сериозен разговор с любимия. Между

другото, той ще сложи всичко на мястото си.

Предстои ви, самостоятелно да решите, да бъ-
де или да не бъде. Става дума за нова позиция,
която ще отвори пред вас много перспективи. На
предизвикателството на користни личности не
отговаряйте, иначе изведнъж ще загубите всич-
ко. Във финансовата сфера може да направите

непоправима грешка, ако не изчислите текущите си разходи.
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Ïåðíèøêè ñïîðòèñòè ïðèçîâàâàò „Îñòàíåòå âêúùè!”
Други отговарят на предизвикателството на Мартин Петров

„Левски” реже вратар след вратар
Левски проучва възможността да анулира

предварителния договор със сръбския вратар
Зоран Попович. Това може и да се наложи за-
ради несигурното финансово бъдеще на клу-
ба, пише "Тема спорт".

За тази цел се използват контактите с бив-
шия страж Боян Йоргачевич, който е в много
добри отношения със "сините", а в момента е
треньор на вратарите на Цървена звезда. По-
пович е резервен вратар на "Мала Маракана",
където титуляр е бившият страж на Лудогорец
Милан Борян. "Сините" сключиха договор с
родения през 1988 година вратар тази зима,
като за целта спортният директор Ивайло Пет-
ков пътува до Кипър, където Звезда бе на
зимна подготовка.С оглед жестоките финан-
сови рестрикции в Левски няма да е никак
рентабилно да се плаща на чуждестранен
вратар, чието възнаграждение се очаква да е
над 10 000 евро. В момента Николай Михай-
лов получава малко над тази сума. С него съ-
що ще се водят разговори за разтрогване на
договора по-рано от края на срока, който е до
следващото лято.

Настоящият титуляр Милан Миятович има
удължаваща клауза за още една година, но
от "Герена" засега не предвиждат да се въз-
ползват от опцията да преподпишат договора
поради същата причина - орязване на бюдже-
та за заплати. Така, ако всичко върви  по план
и Зоран Попович се съгласи да скъса контрак-
та си със "сините", за следващия спортен се-
зон Петър Хубчев трябва да има българска
двойка вратари. Титуляр ще е новоизпеченият
национал Георги Георгиев, който преди по-
малко от месец дойде от Славия, а резерва
ще е перспективният младок Петър Иванов.

Обсъждат намаляване на
заплатите на футболистите
Една от мерките, които футболните клубове

у нас и Българският футболен съюз ще об-
съждат, е намаляването на заплатите на фут-
болистите. В Европа ситуацията не е по-раз-
лична, като дори Интер, Реал (Мадрид) и Бар-
селона разглеждат възможността за намаля-
ване на месечните възнаграждения.Във
Франция профсъюзът на футболистите вече
намали парите на състезателите.

Отлагането на Токио 2020
ще струва 5 милиарда

Финансови експерти направиха изчисления,
които показват защо Япония толкова дълго
държеше да проведе олимпийските игри в То-
кио (24 юли – 9 август) по програма. Страната
на изгряващото слънце твърдеше, че е готова
да приеме Олимпиадата в условията на пан-
демията от коронавирус.В последните дни
обаче японците намекнаха, че са готови да от-
ложат най-големия спортен форум, но нямат
намерение да се откажат от домакинството си.
Канада и Австралия вече категорично заяви-
ха, че няма да пратят свои спортисти в Токио
през това лято. На 22 март МОК пък си даде
срок от четири седмици, за да намери най-
добрите варианти за провеждането на най-го-
лемия спортен форум.Според експертите, от-
лагането на Олимпиадата ще коства на Япони-
я загуби в размер на 5,4 милиард евро. Тази
информация беше разпространена от най-го-
лемия австрийски в. „Кронен Цайтунг“. От-
мяната на олимпийските игри пък ще коства
на организаторите 38,2 милиарда долара,
твърди Кацухиро Миямото – водещ икономист
от университета Кансай. За момента вариант с
отмяната на Игрите не се разглежда.

В понеделник  в На-
ционалната футбол-
на база "Бояна" се про-
веде съвещание на ра-
ботната група, фор-
мирана на 13 март
2020 г. от БФС,
БПФЛ, АФЛ и АБФ,
във връзка с времен-
ното преустановява-
не  на футболните
първенства в Репуб-
лика България до 13
април 2020 г. Експер-
тната група е в пос-
тоянен контакт с
представителите на
държавните органи и
с Националния опера-
тивен щаб, като всич-
ки решения и послед-
ващи действия, касае-
щи професионалния
футбол, ще бъдат
съобразени със срока
на обявеното извън-
редно положение на
територията на
страната, както и с
препоръките на УЕФ-
А.Представяме за об-
съждане на всички
клубове от efbet Лига,
сезон 2019/2020 г.

Ето вариантите за завършване на футболното първенство
следните варианти за
завършване на пър-
венството:

- начало 1 май 2020
г. - край 27 юни 2020 г.
- изиграване на оста-
ващите 12 кръга, по-
луфиналите и финала
на турнира за Купата
на България

- начало 23/24 май
или юни 2020 г. - изи-
граване на мачовете
от 25 и 26 кръг на ef-
bet Лига, което да оп-
редели крайно класи-
ране за сезон 2019/
2020 г.; изиграване на
мачовете от турнира
за Купата на България
- полуфинали и финал

- при съкратен ва-
риант на завършване
на първенството
БФС и БПФЛ ще изра-
ботят допълнително
регламент за efbet Ли-
га и Втора лига, съоб-
разен с действащата
Наредба за първенс-
твата и турнирите в
системата на БФС

Представителите
на БФС поеха ангажи-

мент да поискат ин-
формация от УЕФА
по следните възмож-
ни казуси:

- ще предприеме ли
УЕФА вариант за нова
промяна на своя ка-
лендар, ката първенс-
твата на Стария кон-
тинент да бъдат
доиграни до 31 юли
или 31 август 2020 г.;
съществува предва-
рителна информация,
че тази тема се ко-
ментира от центра-
лата в Нион и големи-
те лиги

- ще запази ли УЕФА
датите 1-9 юни за на-
ционалните отбори и
изиграването на бара-
жите за ЕВРО 2021, на
този етап мачът Бъл-
гария - Унгария е нас-
рочен за 4 юни 2020
г.БПФЛ пое ангажи-
мент да се допита до
всички клубове от
Първа лига и да полу-
чи тяхното станови-
ще. Календарът на
първенството във
Втора лига ще бъде

обвързан с този на ef-
bet Лига, като при
нужда ще се изработи
съкратен вариант за
завършване на пър-
венството през ме-
сец юни 2020 г.

Наясно сме, че всеки
има интерес час по-
скоро да се намери ре-
шение, като не
трябва да забравяме,
че зависим от тежка-
та реалност - раз-
пространението на
COVID - 19 вируса и
обявената пандемия.

Като разумни хора

не изключваме и въз-
можността футбол-
ни мачове да не могат
да се играят за дълъг
период на Стария кон-
тинент.

На този етап обаче,
преди да има еве-
нтуално промяна, ука-
занието на УЕФА е -
България да предста-
ви на 28 юни 2020 г.
крайно класиране в
първенството за се-
зон 2019/2020 г. и да
определи участници-
те в турнирите на
УЕФА.

Пернишките спор-
тисти ,въпреки че се

наложи да прекъснат
тренировъчния си

процес и участието
си в спортните съби-

тия, се отнасят с
необходимата отго-
ворност към мерките
за изолация и самоизо-
лация и отправиха
послания към фенове-
те да направят също-
то.

Слави Гоцев, който
играе в руското пър-
венство публикува
призива в своя про-
фил във Фейсбук. Пак
там брезничанинът
пусна и снимка от за-
ла „Арена Армеец” с
демонстрацията на
разгъване на полева
болница,за да покаже
какво би се случило,
ако не се внимава.

В социалните мрежи
беше публикуван при-
зив от името на во-

Първи клуб поиска официално спиране на първенството
Ботев (Враца) е пър-

вият клуб, който из-
лезе с официална по-
зиция относно бъде-
щето на родното
първенство. Врачани
не са съгласни с въз-
можностите, които
БФС предложи за
доиграване на пър-

в е н с т в о т о . Т е
твърдят, че най-доб-
рото решение е шам-
пионатът да бъде
прекратен при нас-
тоящото класиране.

Позицията на Бо-
тев (Враца):

"Вчера Професио-
налната футболна ли-

га поиска нашето ста-
новище относно то-
ва, как да продължи
футболният ни шам-
пионат.

Преценихме, че е
честно спрямо наши-
те футболисти, слу-
жители, партньори,
привърженици, както

и към медиите, да
публикуваме мнение-
то на клуба публично.
Текстът по-долу е
идентичен с този,
който изпратихме и
до ръководителите
на българския фут-
бол.Нашата позиция
е, че евентуалната да-

та за подновяване на
п ъ р в е н с т в о т о
трябва да бъде поне 3
седмици след като от-
борите подновият
пълноценна подго-
товка.

За нас датата 1 май
2020 е нереалистично
оптимистична!

лейболен клуб „Ми-
ньор”,който гласи:

„Трудно е така.
Много от нас не са
виждали това от мно-
го години. Два уике-
нда безз волейбол, да
не говорим за делни-
ците. На ако сега
всички останем вкъ-
щи, всичко това ще
свърши по-скоро и пак
ще бъдем в залите.
Други, като Юрий Ва-
сев Иво Ангелов  и бо-
рецът от СУ „Олим-
пиец” отговарят на
предизвикателство-
то на Мартин Пет-
ров за жонглиране с
руло тоалетна хар-
тия и показват добри
умения, даже и когато
не са футболисти.
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Причината - опасността от заразяване с COVID-19

ВЧЕРА ПЕРНИЧАНИ ИМА-
ХА ПОВОД ДА ПОЧЕРПЯТ –
ВОДАТА КЪМ ДОМОВЕТЕ
им потече още сутринта. Край

на вечерните бдения, край на мъката с ко-
фи, тенджери и бидони, край на мъката с
бързоварите и легените сутрин. Трябваше
да минем през това тежко изпитание заед-
но. И го преживяхме. Кой с мрънкане, кой с
ругатни, кой по-спокойно. Днес можем да
се поусмихнем. И пак така заедно да се
опитаме да минем през още по-тежкото из-
питание – коронавирусът. Ако сме дисцип-
линирани, ако запазим спокойствие, ако по-
дадем ръка за помощ, всеки според въз-
можностите си, ще дочакаме денят, в който
ще излезем отново на улицата и с усмивка
ще си подадем ръка, ще се прегърнем и ще
си кажем – здрави сме, силни сме, има ни!
От нас зависи. Заедност е думичката!

БОЙКО РЕЧЕ НА ГРАДОНАЧАЛНИКА
ДА ИЗПИЯТ ПО ЕДНА РАКИЯ С РЕВИ-
ЗОРО  и да сложат край на кавгата. Кметът
не е злопаметен, не обича войната, а и тя в
днешните трудни дни е ненужна. Ама не е
лошо и екоминистърът да си мери малко
приказките, да влезе малко по-дълбоко в
ресора си и като разбере, че е сбъркал, да
се извини. Щото дума дупка не прави, се
казва в една поговорка. Ама има и една
друга – за лошата рана и лошата дума, на-
ли? Та няма нужда да се нараняваме, а ко-
гато някой е сгафил и не е кой да е, редно е
да каже: „Прощавай!”. А на по чаша лесно
ще седнат. Но е важно с какви очи ще се
погледнат.

ТИЯ ПИЯНИЦИ КРАЙ НЯМАТ. Кажи –
речи всеки божи ден униформените се
сблъскват с наглеци, които обръщат няколко
напитки и сядат зад волана. И им е все едно
дали няма да ударят някого на пътя. Ами ако
това е тяхното дете, тяхната майки или ба-
ща? Ей тая песничка пеем от години, но ама
някои са на принципа „като ми пееш, пиле
ле, Пенке ле, кой ли ми те слуша”. Някои се
тюхкат след като се е обърнала колата и
озоват ли се пред Темида, почват да се тюх-
кат, че са сгафили, почват да обещават, че
вече няма да правят така с надеждата пра-
восъдието да е по-снизходително. Което в
повечето случаи им връзва – отървават се я
с условна присъда и отнета книжка, я с пори-
цание. По-страшното е, че онези, които в съ-
да са минали по тънката лайсна, после се ос-
меляват отново да карат след напитка – две
и тогава вече работата става дебела. А кому
е нужно? Що не си спестиха тия главоболия,
щадейки не само себе си, а и семействата
си? Ей тоя въпрос трябва да си задават ония,
които хем пият, хем карат.

Камион откраднат в Драгичево
Любомира ПЕЛОВА

Товарен автомобил е откраднат от пер-
нишкото село Драгичево.

Автомобилът марка и модел "Форд Тран-
зит" бил паркиран в близост до дома на
собственика му, 34-годишен мъж от Дра-
гичево. Вчера около обяд той забелязал,
че липсва и подал сигнал в полицията.

Фордът е обявен за издирване. Пред-
приети са всички действия за установява-
нето му.

Започнато е досъдебно производство и
действията по разследването продължа-
ват.

Пипнаха нови двама
пияни зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Поредните почерпени шофьори е засек-

ла пернишката полиция.
23-годишен е задържан за управление

на автомобил с концентрация на алкохол в
кръвта над 1,2 промила.

Преди два дни в областния град е прове-
рен "Мерцедес", шофиран от 23-годишен
местен жител. При изпробването му с тех-
ническо средство за алкохол са отчетени
1,32 промила. Младежът отказал кръвна
проба за химичен анализ. Задържан е за
24 часа с полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.
С цели 2,07 промила алкохол в кръвта е

управлявал автомобил 55-годишен мъж.
В понеделвик в Перник, на пътя в посока

Брезник е проверен "Сеат Леон", шофиран
от 55-годишен мъж от пернишкото село
Богданов дол. При изпробването му с тех-
ническо средство са отчетени 2,07 проми-
ла в издишания въздух. Шофьорът е за-
държан за 24 часа с полицейска мярка.

Започнато е бързо производство и рабо-
тата продължава.

Хлапета подкарали
нерегистрирани мотори

Любомира ПЕЛОВА
Двама 14-годишни са хванати да уп-

равляват нерегистрирани  мотоциклети.
Проверките са извършени в пернишкото

село Студена. Служители от Второ район-
но управление спрели мотоциклети "Bee-
line" и " Piaggio", шофирани от двама мес-
тни 14-годишни тийнейджъри.

Освен че момчетата са неправоспособ-
ни, а и мотоциклетите не били регистрира-
ни по надлежния ред в Република Бълга-
рия. Иззети са и са започнати досъдебни
производства.

Работата продължава.

КРИБ-Перник помага на ЦСМП
Силвия ГРИГОРОВА

Председателят на КРИБ-Перник Георги
Милев реагира веднага на апела на Центъ-
ра за спешна медицинска помощ за съ-
действие при осигуряването на лични
предпазни средства за спешните екипи.
"Искам да благодаря на ръководството на
фирма "С.У.П. България" /бившата "Блу
пойнит"/q което реагира веднага на мол-
бата за помощ при осигуряването на мас-
ки за спешните екипи на ЦСМП. Въпреки
ангажиментите си, фирмата спря част от
производството си, докато не произведе
минимум 400 маски за спешните екипи в
Перник. Те вече отпътуваха към ЦСМП-
Перник. Искам да  благодаря на ръко-
водството на "С.У.П. България", което реа-
гира мигновено на нашата молба за по-
мощ. Продължаваме да търсим възмож-
ности да помогнем на спешните медици с
предпазни средства и дезинфектанти",
увери Георги Милев. Той допълни, че ръко-
водството на КРИБ-Перник се е обърнало
за съдействие към всички свои членове в
областта.

Силвия ГРИГОРОВА
През изминалата

седмица няма увелича-
ване на сигналите на
спешния телефон
112, както и на амбу-
латорните прегледи в
област Перник.  Нещо
повече, наблюдава се
намаляване почти на-
половина. Това инфор-
мира директорът на
Центъра за спешна
медицинска помощ д-р
Валери Симеонов. Той
поясни, че през изми-
налата седмица поч-
ти наполовина са на-
малели както сигнали-
те на телефон 112,
така и амбулаторни-
те прегледи. Постъ-
пилите сигнали през
седмицата са 220, а
извършените амбула-
торни прегледи са
120. "Добрата новина
е, че през седмицата
нямаме пътно-тран-
спортно произшес-
твие, но пък имаме ре-
гистриран 1 фалшив
сигнал на телефон
112 в Земен", поясни
д-р Симеонов. На въп-
роса ми- оборудвани
ли са спешните меди-
ци с предпазно облек-
ло, д-р Симеонов поя-
сни. "В момента имаме
30 комплекта за ед-
нократна употреба,
като във всеки фи-
лиал имаме само по 2
комплекта за еднок-
ратна употреба. На
практика сме екипира-

ни за 2 дена. Ако се на-
ложи да превозим за-
разени от коронави-
рус , реално  имаме
предпазни облекла са-
мо за 2 дни. По наши
изчисления, ако се
появят, недай Бог, за-
разени от коронави-
рус, ще ни трябват
на ден за областта 40
облекла за еднократна
употреба", поясни д-р
Симеонов.

Той сподели, че през
изминалата седмица
са напуснали 2 лекари
от ЦСМП, притесне-
ни, че работят в опа-
сни условия и в риск.
При разговора ми с
медици от ЦСМП-Пер-
ник, най-честият въп-
рос, който те задава-
ха, бе- кога реално ще
получим обещаните
от премиера Борисов
1000 лева на медик.

Те са ни необходими
в момента, защото
работим в рискови ус-
ловия, както се казва-
на предна линия. С те-
зи пари ще си осигури-
м лекарства, подход-
яща храна и витамини
както за нас, така и за
семействата ни, кои-
то също рискуват за-
ради нас.

На въпроса ми- има
ли информация от
Министерството на
здравеопазването ко-
га ще се получат обе-
щаните по 1000 лева
на медик, д-р Симео-

нов отговори, че за
момента няма такава
конкретна информа-
ция.

Вярно е, че е нужно
време на правителс-
твото, за да органи-
зира плащането на
такава голяма сума,
но поне медиците ни,
които са на предната
линия и рискуват
своя и на близките си
живот,  имат право
да знаят- кога реално
ще получат тези пари
и дали въобще ще ги
получат.

Според д-р Симео-
нов, независимо от
създалата се сложна
ситуация, медиците в
ЦСМП-Перник ра-
ботят без проблем,
без да откажат адрес
и без да се замислят
за своята и на близки-
те си сигурност.
"Свалям шапка на те-
зи хора. Те наистина
са истински медици,
които уважават про-
фесията си и са гото-
ви да рискуват, за да
спасят живота на
болния пациент. Дано
Господ да ни пази и
нас, и болните, за да
оцелеем при тази
сложна ситуация",
заяви д-р Симеонов.
Той призова също жи-
телите на областта,
особено по-възрас-
тните, да не излизат
от домовете си, за да
опаазят своя живот.

Пътищата в община Трън са
проходими при зимни условия

Силвия ГРИГОРОВА
Пътищата в общи-

на Трън са проходими
при зимни условия,
въпреки натрупания
сняг, който на места
надхвърля 30-40 см.
Това информира кме-
тът на пограничната
община Цветислава
Цветкова. "До момен-

та нито от Облас-
тно пътно управле-
ние, нито от нашите
кметски наместници
нямам сигнал за неп-
роходими пътища.
Снегопочистващата
фирма полага необхо-
димите усилия и до
момента няма населе-
ни места без връзка в

града и с областния
център", увери Цвек-
това. Тя допълни, че
със съдействието на
здравните медиатори
в общината, наложе-
ната карантина на за-
върналите от чужби-
на роми се спазва, как-
то и указанията на
Кризисния щаб.

Само за половин час
откриха открадната кола
Любомира ПЕЛОВА

Краден лек автомо-
бил е открит от по-
лицията в Перник.

Сигнал за извърше-
ното престъпление е
подаден в края на ми-
налата седмица, във
Второ районно уп-
равление на МВР. 23-

годишен перничанин
съобщил, че е от-
краднат лекият му
автомобил "Сеат
Леон", паркиран на
улица "Одеса". Кола-
та била обявена за
издирване и пред-
приети действия за
установяването й.

Половин час по-късно
е открита на улица
"Софийско шосе", в
близост до старата
митница.

Извършен е оглед и
работата по започна-
тото досъдебно
производство про-
дължава.
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