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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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2303 Перник, кв. Мошино, ул. Монтана 4
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.80 лв.

Петък, 27 март 2020 г.,  бр. 57 /6890/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Св. мчца Матрона
Солунска

И така
може

Малка драма се разигра около решение-
то Парламентът да заседава само в из-
вънредни случаи. Всъщност, драмата бе-
ше за парламентаристите. Народът би
трябвало да приветства тази мярка и да
си пожелае всеки ден да е така. До победа-
та или поне до изкореняването на коро-
навируса, че и след това. Щото някои за-
седания почнаха да действат на затворе-
ните хора като същински вирус. Разби-
ват нервната система. Не е лошо телез-
рителят малко да смени програмата.
Парламентът си има вече истински за-
местител в лицето на историческия ге-
нерал -майор професор доктор /послед-
ният да затвори вратата/ Венцислав Му-
тафчийски. Остава и него в един хубав
ден да го отрежат от медийно присъс-
твие, та българинът съвсем да психяса с
турските сериали.

Това добре, обаче един човек упорито
върви по стъпките на Владимир Каро-
лев, а него карантина не го лови. Ясно е
кой - премиерът продължава да джитка
джипката надлъж и нашир през облас-
тните КПП-та и нито декларация показ-
ва, нито адресна регистрация. Преди да
се разпусне Парламентът можеше да по-
мисли и по този казус. Гешев да се само-
сезира. А джипката да се разфасова. И
така може.

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

Предимно
облачно

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
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dlv.si@abv.bg
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Ðåâèçîðî çàêðèâà ÐÈÎÑÂ â Ïåðíèê
Екоинспекцията е единствената в страната, която се “зачерква”
Силвия ГРИГОРОВА

РИОСВ – Перник ще
бъде закрита със за-
повед на министър
Емил Димитров. Тери-
торията на инспек-
цията, която обслуж-
ва областите Перник
и Кюстендил, се поема
от София. По този
начин ще бъде извър-
шена промяна и в
броя на регионалните
дирекции от 16 на 15.
Това информира Ми-
нистерството на
околната среда и во-
дите.

Според МОСВ, при-

чините, налагащи про-
мените, били свърза-
ни с оптимизацията
на структурата на
регионалната дирек-
ция на околната среда
и водите.

РИОСВ – София об-
хваща територията
на област София и Со-
фия – град, където е
значително завишен
броят на инвести-
ционните предложе-
ния, процедирани по
реда на ЗООД, както и
броят на подаваните
сигнали за нарушения
на екологичното зако-

нодателство.
Всичко това
изисква провеж-
дане на множес-
тво проверки и
предприемане
на навременни
действия на те-
р и т о р и а л н и я
орган, осъщест-
вяващ множес-
тво правомо-
щия както по
ЗООС, така и по
Закона за управ-
ление на отпа-
дъците /ЗУО/, Закона
за чистота на атмос-
ферния въздух /ЗЧАВ/

И Перник отбелязва
Часа на Земята

Любомира ПЕЛОВА
И в Община Перник ще бъде отбелзан

Часът на Земята 2020.
От  общинската администрация призо-

вават гражданите на 28 март заедно с
милиони съмишленици по света да из-
ключат светлините символично между
20.30 и 21.30 ч.

Във времето на криза можем да нап-
равим импровизиран празник вкъщи на
свещи, каза Даниела Мицeва - началник
отдел "Инвестиции, екология и озелен-
яване" в общинската администрация.

През последните тринадесет години
изгасването на светлините се превърна
в международен символ в над 170 дър-
жави, който цели да привлече внима-
нието към необходимостта от спешни
действия за бъдещето на планетата и
човечеството.

Пернишки фирми помагат на ЦСМП
Силвия ГРИГОРОВА

Пернишки фирми
продължават да ни оси-
гуряват предпазни
средства, след като
отправихме апел за съ-
действие, който вие
публикувахте. Това ин-
формира директорът

на Центъра за спешна
медицинска помощ в
Перник д-р Валери Си-
меонов. "Във вторник
ни се обади собствени-
кът  на една от пер-
нишките фирми в об-
ластта на машинос-
троенето. Той ни пред-

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

На страница 2

ложи да ни осигури най-
необходимите ни пред-
пазни средства, които
могат да бъдат закупе-
ни, като за целта ни
предоставя 3000 лева с
изричната уговорка, че
не желае да се спомена-
ва коя фирма ги дарява.

"Не ни е нужно това,
ние го правим за хора-
та, които се грижат де-
нонощно за здравето
ни и са на първа линия,
рискувайки здравето
си, без да бъдат обо-
рудвани с предпазни
средства, които
трябваше да им бъдат
осигурени", заявил биз-
несменът. Вчера  пред-
пазните средства са би-
ли доставени в ЦСМП.

и другите специални
нормативни актове в
сферата на екологич-

ното право.
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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 вече преминаха инструктаж как ще работят в условията на карантина

Любомира ПЕЛОВА
Над 30 са добровол-

ците Над 30 са добро-
волците, които до
днес изразиха желание
да подпомагат дей-
ностите за овладява-
не на разпростране-
нието на коронавиру-

В Ковачевци не издават
 удостоверения за настоящ адрес

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с въвеждането на извънред-

но положение в страната и с цел изпълн-
яване на въведените мерки от Кризисния
щаб, кметът на община Ковачевци издаде
заповед, с която се преустановена услуга-
та  Издаване на удостоверение за нас-
тоящ адрес след подаване на адресна
карта за заявяване или за промяна на нас-
тоящ адрес.

Срокът на действие на тази заповед е до
отмяна на противоепидемичните мерки  на
територията на Република България  и рес-
пективно на територията на Община Кова-
чевци и в зависимост от развитието на
епидемичната ситуация.

Заради обявеното извънредно положе-
ние и във връзка със заповедта на Минис-
терството на здравеопазването от
20.03.2020 г. се отлага и отварянето на по-
дадените оферти за "Избор на изпълнител
за извършване на строително-монтажни
работи за закриване и рекултивация на съ-
ществуващо депо за твърди битови отпа-
дъци на територията на Община Ковачев-
ци". Отлагането е  за неопределено време,
като най-малко два работни дни преди от-
варянето всички ще бъдат уведомени за
него отново със съобщение на профила на
купувача в сайта на Община Ковачевци.

От Община Ковачевци поясняват, че от-
лагането е с цел запазване живота и здра-
вето на всички лица и предвид забраната
за струпване в закрито помещение на об-
ществени места на група от лица.

Общата численост
на персонала в
РИОСВ – София към
момента е 46 служи-
тели, които са не-
достатъчни, за да се
гарантира ефетив-
ност и ефикасност в
работата на регио-
налния орган на
власт.

С наложеното
преструктуриране
се целяло подобрява-
не на организацията
на административ-
ните органи, като
чрез вливането на
РИОСВ – Перник в
РИОСВ-София щяло
да се създаде въз-
можност за съсредо-
точаването на ек-
сперти, чрез които
да се подобри кон-
тролната дейност
върху оператори,
осъществяващи спе-
цифична икономи-
ческа дейност, а в
същото време да се
повиши експертнос-
тта в администра-
цията, осъщест-
вяваща превантивен
контрол по смисъла
на ЗООС. Като ре-
зултат от осъщест-
вяваната промяна се
очаквало да се пос-
тигне строг кон-
трол по отношение
на спазване изисква-
нията на ЗООС, ЗУО
и ЗЧАВ, както ще бъ-
де разпределена ба-
лансирано натоваре-
ността на експерти-
те според професио-

налната им компе-
тентност.

И за най-незапозна-
ните с естеството
на работа на РИОСВ-
Перник е повече от
ясно, че сливането
на РИОСВ-Перник с
РИОСВ-София в ника-
къв случай няма да
подобри къчество-
то на контролната
дейност на терито-
рията на областите
Перник и Кюстендил.
При екип от 29 чове-
ка, от които 20 ек-
сперти, РИОСВ-Пер-
ник изпитваше нуж-
да от още експерти,
тъй като обемът на
работата не е никак
малко. Питаме се, как
РИОСВ-София при 46
човека, дори да уве-
личи състава си при
това сливане/което
май е основната цел
на това сливане/, ще
гарантира бърз и
ефективен контрол
на територията на
областите Перник и
Кюстендил.В двете
области има топло-
централи, въгледо-
бив, металургия. Да
не говорим за реки-
те, язовирите и за-
щитените местнос-
ти, които също
трябва да бъдат
контролирани. Опи-
тът показва, че по-
добно сливане на
РИОСВ-Перник и
РИОСВ-София, което
беше факт до 2008
година, не доведе до
положителен резул-
тат за областите

Ревизоро закрива РИОСВ в Перник

Светля се притече на помощ
на спешните медици в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
В труден за всички ни момент, пък и не

само за нас, жителите на малкото селце
Светля, в община Ковачевци, откликнаха
на призива на медиците от Центъра за
спешна медицинска помощ  в Перник за
осигуряването на лични предпазни средс-
тва. Жителите на село Светля и кметския
наместник Стефка Евтимова даряват на
спешните медици в Перник и на д-р Кир-
яков от Първо вътрешно отделение на
МБАЛ"Р. Ангелова"  200  маски и 10 за-
щитни гащеризона. Инициативата е на
кметския наместник, която научавайки от
медиите за проблема на медиците в облас-
тния град, че държавата в лицето на Ми-
нистерство на здравеопазването няма как
да осигури средства, решава, че трябва да
помогне на всяка цена.В условията на све-
товна пандемия от разпространение на ко-
ронавирус, никой не е защитен.

Стефка Евтимова се свързва със Спеш-
ния център в Перник, уточнява нуждите им,
намира фирма, на която да поръча трудно
намиращите се предпазни средства и доб-
рото дело е налице. Малкото селце Светля,
в което преобладаващото население са
пенсионери с ниски доходи и възрастни
хора, с този акт на дарение показа, че е со-
лидарно в борбата на медиците ни с коро-
новируса. Жителите  на селото оценяват
високо благородната професия на лекари-
те, които са на първа линия в нелеката бит-
ка с вируса.

Кметът на Ковачевци Васил Станимиров
заяви, че е горд, че в тази малка община
има хора с човешки лица и истинска душа,
които в знак на съпричастност, с този жест
осигуряват безопасна работа на медици-
те."Така показваме,че сме единни в тру-
ден момент, в битката за човешкия живот",
заяви Станимиромв.

Общината с платформа
за превенция на COVID - 19

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник разработи специална

платформа, на която перничани могат да
намерят информация как да се предпазят
от коронавирус и мерките, които се пред-
приемат за ограничаване разпростране-
нието на епидемията. На страницата ще
може да бъде намерена и актуална инфор-
мация за работата на институциите по пре-
венция на COVID - 19, както и телефони за
сигнали и услуги. В платформата могат да
се записват и доброволци. Информацион-
ният портал е достъпен на адрес http://
pernik.bg/covid19

са в Перник. В съот-
ветствие с всички
препоръки на Минис-
терство на здравео-
пазването и Нацио-
налния кризисен щаб,
както и със спазване-
то на всички сани-
тарно-хигиенни нор-

ми бе проведен ин-
структаж на част от
доброволците.

"Радвам се, че днес
срещу мен виждам
достойни перничани,
които изявиха жела-
ние да помагат на на-
ши съграждани в нуж-

да", каза зам.-кметът
на община Перник
Стефан Кръстев. Той
добави, че над 120
перничани и в момен-
та се възползват от
ежедневна доставка
на храна но има въз-
растни хора или лица

Перник и Кюстендил,
напротив – влоши
контрола. Затова ра-
зумните хора в дър-
жавата  преди годи-
ни установиха, че
„експериментът със
сливането” е неуспе-
шен. Очевидно ново-
назначеният минис-
тър на МОСВ не е ус-
пял да се запознае с
нкои факти от близ-
кото минало и е ре-
шил отново да „ек-
спериментира” сли-
ването на двете ре-
гионални инспекции.
Според експерти,
това ще създаде се-
лиозни проблеми за
инвеститорите от
обласите Перник и
Кюстендил, които
вече са заявили
своите намерения
да развиват някакъв
вид дейност. Вмес-
то да бъдат улесне-
ни, те ще се из-
правят пред сериоз-
на бюрократична ба-
риера. Според ек-
сперти ще бъде дос-
та трудно да се раз-
пределят преписки-
те, които са в де-
ловдната система
на РИОСВ-Перник и
да се осъществи не-
боходимият кон-
трол. Питаме се ко-
му е нужен този не-
леп експеримент?
Сигурни сме, че об-
ществеността на
Перник и Кюстен-
дил, както и непра-
вителствените ор-
ганизации са на съ-
щото мнение.

под карантина, които
нямат близки и в та-
зи ситуация се нуж-
даят от помощ. Кръс-
тев каза още, че на
всички доброволци
ще бъдат осигурени
лични предпазни
средства.

Експерти от Пре-
вантивно-информа-
ционен център - Пер-
ник пък направиха ин-
структаж на добро-
волците за предпаз-
ните мерки и работа-
та с хора под каран-
тина.

Възрастни хора и
лица под карантина в
невъзможност за са-
мообслужване могат
да се свържат с об-
щина Перник на теле-
фон - 0884 99 70 93.

?? За актуална ин-
формация свързана с
пандемията COVID-
19 следете специали-
зираната платформа
на община Перник:
http://pernik.bg/cov-
id19

от страница 1
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Íÿìà äà äîïóñíåì äà èìà áåäñòâàùè ãðàæäàíè!
Това заяви зам.кметът Стефан Кръстев след заседание на Кризисния щаб

Любомира ПЕЛОВА
Нови решения за

помощ на хората,кои-
то са в карантира в

Перник са взети на
поредното заседание
на Общинския кризи-
сен щаб, съобщи

зам.кметът на общи-
на Перник Стефан
Кръстев.

В Перник има меха-
низъм за обхващане
на всички уязвиви
групи. Предоставят
се пакети с храни на
хората, които фигу-
рират в списъците.
Работи се активно
съвместно със БЧК и
Социално подпомага-
не.

Социалният патро-
наж в Перник продъл-
жава да работи. Важ-
ното е, че няма да се
допусне да има бедс-
тващи хора на тери-

Евродепутат от БСП дари
предпазни средства

на ЦСМП-Перник
Силвия ГРИГОРОВА

Председателят на групата на евродепу-
татите от БСП в Европарламента -Петър
Витанов откликна на призива на Центъра
за спешна медицинска помощ в Перник
за осигуряване на лични предпазни
средства за спешните екипи. Петър Вита-
нов е осигурил на спешните медици: мас-
ки, очила, ръкавици и други консумативи.

Директорът на ЦСМП д-р Валери Симео-
нов благодари от името на спешните меди-
ци за оказаната помощ, която в този мо-
мент е изключително ценна за спешните
медици, които са на първа линия в борбата
с коронавируса в областта.

Дистанционното обучение на
учениците - до 13-ти април

Светла ЙОРДАНОВА
Преустановяването на присъствената

форма на обучение в училищата ще про-
дължи поне до 13 април 2020 година.

Това се казва в инструкция на Минис-
терството на образованието и науката до
учителите.

"Към днешна дата, това което можем да
кажем с висока степен на вероятност е, че
преустановяването на присъствената фор-
ма на обучение в училищата ще продължи
поне до 13 април 2020 година. Това ни из-
правя пред задачата да направим еле-
ктронната форма на обучение още по-пъл-
ноценна", посочват от МОН.

Те съветват учителите да започнат, там
където това не е направено, с преподава-
нето на нови знания.

Директорите и класните ръководители е
необходимо да направят още веднъж ана-
лиз на организацията на работа (кой учи-
тел с кои ученици по кое време и колко ра-
боти), така че дневната натовареност на
учениците 1.-7. клас да е до 6 астрономи-
чески часа, а на учениците 8.-12. клас - до
7 астрономически часа, като се има пред-
вид, че част от това време не е в електрон-
на среда. Извън тези часове учениците
могат да бъдат насърчени да ползват до-
пълнителни образователни ресурси.

Препоръчва се още приоритетно да се
залагат уроци по български език и литера-
тура, математика, природни науки, общес-
твени науки, но това не отхвърля възмож-
ността да се включат и часове по чужд
език или друг предмет, който за конкрет-
ния клас или випуск е от особено значе-
ние.

Екипи на ЧЕЗ възстановяват
захранването на засегнати райони

Силвия ГРИГОРОВА
Екипите на ЧЕЗ Разпределение Бълга-

рия усилено работят за възстановяване на
електрозахранването в засегнатите от
тежката метеорологична обстановка в Се-
верозападна България населени места.
Служителите на компанията ползват висо-
копроходими машини за достигането до
недостъпните участъци и преминаването
през непочистени и непроходими пътища и
успешно отстраняват повредите, нанесени
от лошото време.

В момента частично засегнати населени
места все още има в областите Видин,
Враца, София и София област. Най-много
щети бяха нанесени в област Враца, като
вече половината от клиентите в областта
са с възстановено електрозахранване.

Компанията насочва екипи от други ре-
гиони, като включването им в отстранява-
нето на повредите зависи от времето за
преминаване през контролните пунктове.
Осигурени са необходимите документи за
преминаването през тях.

Камбанен звън за здраве
и спокойствие на миряните!

Любомира ПЕЛОВА

"От няколко дни камбаните бият три
пъти по-често и по-дълго от обикновено-
то. Това се случва не само в Радомир-
ска духовна околия, но и в цялата Со-
фийска света митрополия. Броят им се
определя и от съответното великопостно
богослужение". Това заяви отец Але-
ксандър Стоев, архиерейски наместник
на Радомирската духовна околия.

Освен подкрепа и солидарност с ме-
дицинските лица, които са на първа ли-
ния в борбата с вируса, учестеният кам-
банен звън има и друга насоченост.
Целта е той да разсее унинието, страха
и стреса у миряните. Доказано е, че
стресът и тревожността въздействат не-
гативно не само на психическо ниво, но
и отслабват имунитета на човека на фи-
зическо ниво. "Отдавна е известно, че
камбанният звън, като вид молитва и
служение от страна на църквата, има
благотворно влияние и лечебен ефект
върху психиката на човека - създава му
чувство за радост, вътрешен мир и бла-
годат", допълва отец Александър. Ето
защо миряните ще слушат по-често и
по-дълго камбанният звън по време на
извънредното положение у нас, обявено
във връзка с пандемията от коронави-
рус в световен мащаб.

Молебен за благословение, благода-
тен мир и здраве във връзка със ситуа-
цията, в която се намират България и
целият свят, е бил извършен в радомир-
ската църква "Св. Димитър", разказа
още отец Александър. Той се надява, че
с божията помощ и благословение, си-
лата на вярата и взаимната помощ меж-
ду хората, кризата бързо ще бъде прео-
доляна.

Филми за Перник на фейсбук
страницата на общината
Светла ЙОРДАНОВА

Община Перник ще
покаже на перничани
няколко интересни
филма за града и него-
вата история в идни-
те дни. На Фейсбук
страницата на община-
та  днес, утре и в събо-
та, перничани ще мо-
гат гледат три филма
свързани с града ни -
"Перник - една внезапна
спирка", "Цар Самуил в
битка за България" и
първият филм за Пер-
ник сниман през далеч-
ната 1928 г. Всички
филми са с хаштаг #Ос-
танетеВкъщи.

Ако имате клаустро-
фобия, по-добре не гле-
дайте този филм. Ако
пък съберете смелост,
"Перник - една внезапна
спирка" ще промени из-
цяло представите ви
за град Перник. Лента-
та разказва за това,
как един български град
попада в центъра на
Треската за черно зла-
то и докъде го отвеж-
да тя. Сюжетът ще ви
върне в началото на
20-и век, когато започ-
ва трансформацията
на едно българско село
в град с невиждана до-

торията на града -
категорично заяви
Кръстев пред тв
Кракра.

При нужда в помощ
ще се включат добро-
волците, които вече
са заявили официал-
но желанието си да
помагат в напрегна-
тата ситуация. Към
настоящият момент
общината се справя
със собствен човеш-
ки ресурс. Но, ако об-
становката се услож-
ни, помощта на доб-
роволците ще е съ-
ществена.

Що се отнася до хо-

рата, които са се
върнали скоро от
чужбина и не могат
да се справят сами -
общината отново ще
помага.След провер-
ки със Социално под-
помагане в града.

Помощта на общи-
ната трябва да бъде
насочена към тези
възрастни и самот-
ни хора, които нямат
близки, нямат родни-
ни, нямат съседи,
които да им помог-
нат. Нека се огледаме
около себе си и пода-
дем ръка - призова
зам.кметът.

тогава
с о -

ц и а л н а
с и с т е -
ма.

" Ц а р
Самуил
в битка
за Бъл-
г а р и я "
п р е д -
с т а в я
една ис-
т о р и я
отпре -
ди 1000
години.
" N e w
Age STUDIO" представя
филм за Самуил, който
се изправи срещу най-
мощната империя на
своето време и я побе-
ди при Траянови врата.
Оня Самуил, дето по-
сетне, след друга бит-
ка, посрещна ослепени-
те си войници и сърце-
то му не издържа, а се
пръсна. Във филма е
отделено и внимание
на Перник и неговия
болярин Кракра, който
извоюва две славни по-
беди срещу Василий II
Българоубиец.

"Сърцето на Бълга-
рия" пък е първият
филм за Перник сниман

Около 1,2 милиона пенсионери
с добавка за Великден
Силвия ГРИГОРОВА

1 246 000 пенсионе-
ри ще получат добав-
ка към пенсиите си за
месец април. Допълни-
телната сума към пен-
сията е в размер на 40
лв. и ще се изплаща на
пенсионери, на които
пенсията или сборът
от пенсиите заедно с

добавките и компенса-
циите към тях за ме-
сец април е в размер до
363,00 лв. включител-
но, колкото е разме-
рът на линията на
бедност за 2020 г.

За изплащането на
добавките към пен-
сиите за Великден
правителството ще

през далечната 1928 г.
Режисьор на лентата е
Васил Стоев. Филмът
представя най-големи-
те каменовъглени мини
в България изчерпател-
но и с добър професио-
нализъм. Специално за
заснемането му се де-
монстрира модерна за
времето си минна тех-
ника, лични средства за
подземна работа и спа-
сителни съоръжения.
Последната част от
филма е първият еко-
логичен епизод в бъл-
гарското кино - рекул-
тивация на унищожени
от въгледобива сел-
скостопански земи.

отпусне допълнител-
ни 49 840 000 лв. лева
по бюджета на дър-
жавното обществено
осигуряване. Средс-
твата са осигурени
за сметка на прес-
труктуриране на раз-
ходите и/или тран-
сферите по централ-
ния бюджет за 2020 г.
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Ïåðíèøêèÿò ÎáÑ çàñåäàâà ïðè çàêðèòè âðàòè
Взеха важни решения, касаещи екологичния транспорт в Перник

Любомира ПЕЛОВА
На свое извънредно

заседание днес Об-
щинският съвет одо-
бри докладна на кмета
на общината Станис-
лав Владимиров, с коя-
то той предлага да
бъде подписан адми-
нистративен договор

за предоставяне на
безвъзмездна финан-
сова помощ от стра-
на на ЕС за проектно
предложение "Подобр-
яване качеството на
атмосферния въздух
чрез въвеждане на
еколого-съобразен об-
ществен електрот-

27-ми март - Международен
ден на театъра
Светла ЙОРДАНОВА

На 27 март се чества Международния
ден на театъра. В Държавен архив в Пер-
ник се съхраняват множество снимки от
постановки на Драматичен театър "Боян
Дановски".

Работническият театър в Перник е създа-
ден през 1919 г., 10 години преди Перник да
стане град. Първият директор на театъра е
Иван Пенчев, а пиесата, която полага него-
вото начало е "Златното руно" от Пшеби-
шевски. Първата театрална сграда е с варо-
сани, иззидани с плет и измазани с кал сте-
ни. През 50-те години в града е построен
Дворецът на културата, където театърът раз-
полага с модерна сцена, салон за 500 зри-
тели, много добри възможности за худо-
жествено осветление и музикално офо-
рмление.През годините, Общински драма-
тичен театър - Перник получава множество
награди от районни и национални прегледи,
от Съюз на българските артисти, награди за
драматизация, за режисура, за сценогра-
фия. През театъра, в различни периоди, ми-
нават почти всички известни български ар-
тисти. Възхода си, Драматичен театър "Боян
Дановски" преживява в годните, управл-
яван от Георги Русев (1977 -1990 ).

Епидемията от безработица е също
рискова, кабинетът да обяви мерки

Любомира ПЕЛОВА
Правителството да създаде социално-

икономически щаб, който да информира за
безработицата и предприетите мерки, при-
зова в своя позиция Мая Манолов.

В условията на епидемията от коронави-
руса правителството оставя на втори план
епидемията от безработица, която заля
страната.Това заяви председателят на
Гражданската платформа "Изправи се.БГ"
Мая Манолова в своя позиция във Фейсбук.

Според последно социологическо проуч-
ване от днес, тревогата за икономическите
последици от епидемията е превзела хора-
та. 20 % от тях се опасяват, че ще изгубят
работата си, 3 % вече са я изгубили само
за първата седмица, близо 30 % се страху-
ват, че няма да могат да плащат кредитите
си, а близо 40 %  - че няма да могат да пла-
щат битовите си сметки.

В тази връзка е наложително спешно да
се сформира, след  медицинския, и со-
циално-икономически щаб,  с който прави-
телството да се съветва за мерките свърза-
ни с преодоляване на икономическата кри-
за, насърчаването на заетостта и подкрепа-
та  за малкия  и среден бизнес, както и за
спиране на вълната на ръст на безработи-
цата, смята Манолова.

Щабът да изработи и пакет от мерки за
мобилизиране на ресурса на всички рабо-
тоспособни хора, на домакинствата,  се-
мейния, малък и среден бизнес. На внима-
нието на правителството трябва да са и  се-
зонните работници, които също остават без
доходи в следващите месеци. Специални
мерки да се предвидят и за самоосигур-
яващите се лица, също силно застрашени
от оставане без доходи, допълва тя.

От Гражданската платформа настояват
за редовни ежедневни брифинги  на со-
циално-икономическия щаб, за да са ин-
формирани гражданите за нивата на безра-
ботицата и за мерките за рестарт и насър-
чаване на малкия и среден бизнес, ком-
пенсиране на домакинствата, както и за
възможностите да си намерят работа.

ранспорт в Перник"
на Община Перник в
партньорство с
"Градски транспорт -
Перник" ЕООД, което
е одобрено за финан-
сиране.

Проектното пред-
ложение включва заку-
пуване на 5 броя еле-

ктрически автобуси
със зарядни станции
и допълнително обо-
рудване за обслужва-
не на линия №16. Тази
линия е включена в
системата за кон-
трол, билетна и ин-
формационна систе-
ми, изграждани по
проект "Интегриран
градски транспорт на
гр. Перник", като обо-
рудване е осигурено и
за автобусите по ли-
ния 16. Ще бъдат из-
градени кабелни тра-
сета за захранване на
зарядните станции и
покрито хале за прес-
той и зареждане на
електрическите ав-
тобуси в депото в кв.
"Църква".

С изпълнението на
проекта ще се пос-
тигне и подобряване
качеството на възду-
ха чрез намаляване на
емисиите на ФПЧ10 и
NОx от обществения
транспорт; създава-
не на по-ефективен и
екологичен общес-

Новите срокове за внасянето на данъците и осигуровките
Силвия ГРИГОРОВА

С оглед преодоляване на възможни затруднения при дек-
ларирането и плащането на данъци и осигурителни внос-
ки, вследствие на въведените извънредни мерки, Народно-
то събрание прие промени, свързани с данъчно-осигури-
телните изисквания в периода на извънредното положе-
ние:

1. Удължаване на срока за подаване на декларациите за
облагане с корпоративни данъци (чл.92 ЗКПО) до 30 юни
2020 г.

2, Удължаване на срока за внасяне на дължимия корпора-
тивен данък по годишната декларация (чл.93 ЗКПО) до 30
юни 2020 г.

3, През 2020 г. задължените по ЗКПО лица правят ава-
нсови вноски на база прогнозната данъчна печалба за 2020
г., при съобразяване със следните особености:

- в случай че към момента вече е подадена годишната да-
нъчна декларация за 2019 г., корекции на размера на авансо-
вите вноски до 15.04 и след това се правят с декларация-
та по чл. 88 от ЗКПО;

- в случай че до 15.04 не е подадена годишната данъчна
декларация за 2019 г., тя трябва да се подаде до тази да-
та, като се попълни само частта от нея, в която се декла-
рират авансовите вноски за 2020 г. Корекции на размера на
авансовите вноски се правят с декларацията по чл. 88 от
ЗКПО;

- корекциите на авансовите вноски, направени с деклара-
цията по чл. 88 от ЗКПО, се ползват след подаване на дек-
ларацията.

Посочените разпоредби са във връзка с обстоятелство-
то,  че срокът за извършване на месечните авансови внос-
ки за месеците януари, февруари, март и април и на триме-
сечната авансова вноска за първо тримесечие е до 15 ап-
рил, а срокът за подаване на годишната данъчна деклара-
ция за 2019 г., с която се декларира видът и размерът на
авансовите вноски за текущата година,  е до 30 юни 2020
г.

Сроковете за внасяне на авансовите вноски за 2020 г. са
следните:

- Месечните авансови вноски за първото тримесечие
(януари, февруари и март) на 2020 г. се внасят до 15
април 2020 г., а за месеците от април до декември в
срок до 15 число на месеца, за който се отнасят. Триме-
сечните авансови вноски за първото и второто три-
месечие на 2020 г. се внасят до 15 число на месеца, след-
ващ тримесечието, респ. 15 април и 15 юли 2020 г., а за
третото тримесечие - в срок до 15 декември. За чет-
въртото тримесечие не се прави тримесечна авансова
вноска.

4. Физическите лица, извършващи стопанска дейност

като търговци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. ед-
нолични търговци, както и земеделски стопани, когато
са избрали да се облагат като еднолични търговци, прила-
гат гореописаните правила за авансовите вноски, като за
тях срокът вместо до 15.04.2020 г. е до 30.04.2020 г.

5. Удължаване на срока за деклариране и внасяне на данъ-
ка върху разходите по ЗКПО, както и на данъка върху при-
ходите на бюджетните предприятия, данъка върху при-
ходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла
на Закона за хазарта и на данъка върху дейността от опе-
риране на кораби,  до 30 юни 2020 г.

6. Удължаване на срока за подаване на годишния отчет
за дейността (ГОД) до 30 юни 2020г.

7. Удължаване на срока до 30 юни 2020 г. за подаване на
годишната декларация за облагане на доходите на физи-
ческите лица, извършващи стопанска дейност като тър-
говци по смисъла на Търговския закон, в т.ч. еднолични
търговци, дейност като земеделски стопани, когато са
избрали да се облагат като еднолични търговци, както и
за внасяне на дължимия от тези лица данък по деклара-
цията.

Как да си възстановим данъци, ако сме работили в чуж-
бина

8. Удължаване на срока за ползване на 5% отстъпка от
дължимия данък за довнасяне по годишната данъчна дек-
ларация за облагане на доходите на физическите лица до
31 май 2020 г. за физически лица, извършващи стопанска
дейност като търговци по смисъла на Търговския закон,
в т.ч. еднолични търговци, както и земеделски стопани,
когато са избрали да се облагат като еднолични търгов-
ци.

9. Срокът за физическите лица, които не са еднолични
търговци за подаване на годишна данъчна декларация и за
внасяне на данъка по декларацията остава непроменен -
30 април 2020 г.  Срокът за ползване на 5% отстъпка от
данъка за довнасяне е 31.03.2020 г.

10. По време на действие на извънредното положение
се спира принудителното изпълнение по Данъчно-осигу-
рителния процесуален кодекс /ДОПК/, като за периода на
спирането се начисляват лихви. Може да се извършва обе-
зпечаване на задълженията и разпределение на суми по из-
пълнителни дела. По искане на длъжниците, публичните
изпълнители може да извършват изпълнение върху взема-
ния и парични средства от банки, вземания от трети ли-
ца, вложени ценности в трезори и съдържанието в сей-
фове. Няма да се провеждат публични търгове и няма да
се извършва въвод във владение.

11. По време на извънредното положение не се образу-
ват изпълнителни дела от публичните изпълнители на
НАП, освен в особено важни случаи.

твен транспорт с по-
малко потребление на
енергия, както и при-
нос за постигане на
Специфична цел "На-
маляване замърсява-
нето на атмосферния
въздух чрез понижава-
не количествата на
ФПЧ10/NOx" по Прио-
ритетна ос 5 на ОПО-
С 2014-2020 г.

На сесията бе одо-
брено и предложение-
то на градоначалника
за продължаване на
социалната услуга
"Обществена трапе-
зария", от която еже-
дневно се възползват
над 120 перничани. Ус-
лугата ще продължи
да се предлага от ОП
"Общинско обслужва-
не". В условията на
извънредно положе-
ние и с цел избягване
на струпване на хора
на потребителите на
услугата ще бъдат
осигурявани седмич-
ни пакети с дългот-
райни хранителни
продукти.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси, преустр. - 70 000 лв.
5. Двустаен, Ид.център, ет. 5(6), 68 м2, ТЕЦ, тер. - 48 000 евро
6. Двустаен, Пазара, ет. 5(5),ТЕЦ, 2 тер., с обзав. - 95 000 лв.
7. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
8. Тристаен, Ид.център, ет. 4, 98 м2, ТЕЦ, 4 тер., таван 28 м2

   над апартамента - 62 000 евро
9. Мезонет, Ид.център, 107 м2, нов, ТЕЦ, лукс, с обзавеждане - 68 000 евро
10. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер., 103 м2,
      с прилежащи 17 м2 - 70 000 евро
11. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
12. Тристаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 73 000 лв.
13. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
14. Къща, Варош, 2 етажа, ЗП: 80 м2, двор 500 м2, гараж - 90 000 лв.
15. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
16. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
17. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
     ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
18. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
19. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
20. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
     двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
     сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
22. Къща, Рударци, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
23. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
24. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
25. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
26. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро
27. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
     регулация, водопровод - 70 000 лв.

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

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

- 31 000 евро
НАЕМ

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

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

0884 32 47 03
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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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офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;
0898/221 126

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ТСС Перник е част от Trelleborg AB, който е
световен лидер в инженеринговите полимерни решения.

Предприятието е специализирано в производството на
технически детайли от силикон.

Поради откриване на нови мощности и нарастване на обема на работа,
набираме кандидати за следните позиции:

Оператори на шприц машини, Техници-настройчици на шприц-машини
Фирмата предлага:
- Постоянен трудов договор;
- Работа в развиваща се фирма, с възможност за кариерно израстване;
- Добри условия на труд;
- Сменен режим на работа, 8 часов работен ден;
- Ваучери за храна;
- Допълнително здравно осигуряване;
- Осигурен фирмен транспорт.
Автобиографии се подават наe-mail: tsspernik@trelleborg.com
За информация: отдел „Човешки ресурси“ 076/686468

търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2 - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

тел. 0359 894 83 43 71
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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка. Тел.:
0896 820 636

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

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

Търсим продавач-косултант за
нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов

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

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

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

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

Вестник “Съперник” търси
компютърен оператор (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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Всеизвестено е, че прекрасно-
то слънчево време повдига ду-
ха, но слънцето също така дава
тласък и допринася за здравето,
пише „Таймс“. В днешната ситуа-
ция, и при толкова много хора у
дома, е важно да получавате
пряка слънчева светлина всеки
ден, ако е възможно.

Вероятно най-известната пол-
за от слънчевите лъчи са ултра-
виолетовите (UV) лъчи, които
синтезитрат витамин D в откри-
тата кожа, важен за здрави кос-
ти и мускули, а вероятно и за ук-
репване на имунната система.
По това време на годината нива-
та на ултравиолетовите лъчи се
увеличават достатъчно силно в
обедните часове, за да може ор-
ганизма да започне да произ-
вежда витамин D. И това е осо-
бено важно след зимата, когато
запасите от витамини на повече-
то хора са намалели.

Нараства осъзнаването, че
ползите от слънчевите лъчи за
здравето надхвърлят тези от ви-
тамин D. Децата се нуждаят от
UV лъчите на пряката дневна
светлина, за да може зрението
им да се развие правилно и да

Скритите ползи от слънчевите лъчи

избегнат късогледството. Ултра-
виолетовите лъчи на слънчевата
светлина върху откритата кожа
понижава кръвното налягане,
отделяйки азотен оксид, който
помага за разширяване на кръ-
воносните съдове в тялото.

Азотният оксид също играе важ-
на роля в подпомагането на за-
растването на рани.

Изследователите са установи-
ли, че синята светлина на слън-
чевите лъчи също дава енергия
на имунната система, съвсем от-

Все повече хора
днес страдат от
замъглено зрение.
То е неприятно и
ограничаващо, а в
някои моменти
може да бъде дори
опасно. Ето защо
не трябва да
п р е н е б р е г в а т е
подобен симптом.

З а м ъ г л е н о т о
з р е н и е
о п р е д е л е н о
с ъ з д а в а
дискомфорт. В
повечето случаи то

не е свързано със сериозен проблем с очите, но все пак е добре
да бъдете прегледани от специалист.

Висока кръвна захар
Замъгленото зрение може да е един от първите признаци за

повишени нива на кръвната захар. Изглежда кръвната захар
повлиява на зрителния нерв и по този начин се замъглява
зрението. Ако скоро не сте си правили изследване на кръвната
захар и имате замъглено зрение, може би е време да проверите
стойностите си.

Глаукома
Глаукомата е често срещано състояние, което засяга най-вече

хора над 50-годишна възраст. При глаукомата се натрупва
налягане във вътрешността на окото, което оказва натиск върху
зрителния нерв и причинява замъглено зрение. Глаукомата не
може да бъде излекувана, но с медикаменти и хирургични
процедури състоянието може да бъде облекчено.

Конюнктивит
Конюнктивитът, известен още като зачервено око, се причинява

от бактерии и е силно заразно състояние. Конюнктивитът

предизвиква болка, сърбене и отличително червен цвят на очите.
Възпалението може да доведе и до замъглено зрение.

Неправилна употреба на контактни лещи
Макар някои производители на контактни лещи да твърдят, че

няма проблем човек да спи без да сваля техните лещи, по-добре
не рискувайте. Употребата на контактни лещи за продължителен
период от време може да причини сухота в очите и недостиг на
кислород. Мръсните контактни лещи пък са опасни и биха могли
да причинят възпалителни състояния като Ирит. Ако спите с
контактните си лещи и на сутринта имате замъглено зрение, значи
трябва да преустановите този свой навик.

Сухота в очите
Сухотата в очите може да има различни причинители. С

напредването на възрастта понякога очите не успяват да
произвеждат достатъчно количество овлажняващи сълзи.
Хроничната сухота в очите се облекчава единствено с помощта на
овлажняващи капки. Когато очите страдат от недостатъчно
овлажняване, това може да доведе до замъглено зрение.

Макулна дегенерация
Макулната дегенерация причинява зрителни нарушения, които

са необратими. Замъгленото зрение, причинено от макулната
дегенерация е страшно, защото то е началото на загубата на
зрение.

Имате нужда от очила
Замъгленото зрение може да е признак, че имате нужда от

очила. Промените, свързани със зрението, се случват естествено
като част от процеса на стареене. Нуждата от очила също така
може да бъде и наследствена. От съществено значение е да се
правят рутинни очни прегледи, за да се прецени дали са ви
необходими очила – по този начин ще спестите напрежението на
очите си, както и вече няма да виждате замъглено.

Силно безпокойство
Оказва се, нивата на стрес могат да повлияят на зрението ни.

Когато човек изпитва силно безпокойство, високите нива на
адреналин могат да повлияят върху начина, по който очите
реагират на светлина.

делно от всеки ефект на витамин
D. Синята светлина освобожда-
ва водороден прекис в кожата,
който активира ключовите имун-
ни клетки, наречени Т клетки.
„Установихме, че слънчевата
светлина произвежда водоро-
ден прекис в Т клетките, което
кара клетките да се движат. И
знаем, че имунният отговорът
също използва водороден пе-
роксид, за да накара Т-клетките
да се придвижат към засегнато-
то място“, казва Джерард Ахърн
от Медицински център на уни-
верситета в Джорджтаун. "Всич-
ко това работи в единство".
Проучването е публикувано в
списанието Scientific Reports.

Цветовете на изгрева и залеза
също имат изненадващ ефект
върху нашата жизненост и кон-
диция. Неотдавнашно проучване
установи тип клетка в ретината,
която открива тези цветове и ак-
тивира мозъчните центрове, кои-
то контролират циркадните рит-
ми (циркадните ритми контроли-
рат биологичните функции, като
съня, храненето и др.), засилвай-
ки паметта, когнитивната фун-
кция и настроението.

8 възможни причини за замъглено зрение
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Ще затворят ли бензиностанциите у нас
В градовете се регистрира

намаляване на продажбите
на гориво по обективни при-
чини, това не важи за товар-
ния трафик.

„Понижението е над 30%, ве-
роятно е 40. Всеки ден е осе-
заемо по-надолу и по-надо-
лу.” Това заяви пред БНР Жи-
водар Терзиев, председател
на Българската петролна и га-
зова асоциация

„Имаме ли персонал, незави-
симо от броя на клиентите,
които посещават обектите, те
ще работят”, увери експертът.

Бензиностанциите в Италия
постепенно затварят – първо тези по магистралите, а след това и
останалите.

„Новината е проекция на всичко, което се случва в Италия. Ние
като сериозна организация на бранша сме взели мерки това да не
се случи. Имаме няколко плана. Разбира се, има и песимистични та-
кива. В най-песимистичния наш сценарий ще се случи и това”, ко-
ментира пред Терзиев.

„При възникването на по-сериозен сценарий, първото нещо, кое-
то ще преустановим, е зареждането на пропан-бутан и на метан” ка-
за Терзиев. При пропан-бутана се наблюдава сериозен спад заради
блокирането на таксиметровия бизнес и зареждането на малки тър-
говски обекти.

На първо време са направени ограничения в екипите, затворени
са ресторантите към бензиностанциите, предлагат се основно паке-
тирани стоки. В обектите, в които не може да се гарантира достатъч-
на хигиена в епидемиологичната обстановка, е преустановена про-
дажбата на топли напитки дори в картонени и пластмасови опаков-
ки, обясни Терзиев в предаването "Преди всички".

„Най-страшно е, когато загубим под карантина персонал. Не гово-
рим за един или двама човека, говорим за цяла смяна.”

Относно казуса с тоалетните на бензиностанциите, някои от които
са били затворени, Живодар Терзиев отбеляза:

„Тази тема щях да я нарека фекална, но тя е социална, наистина,
има две проекции. От една страна сървиз на обществото. Аз не си
спомням бензиностанциите да са поемали ангажиментите, да са склю-
чили договор с обществото да изпълняват функциите на обществе-
ни тоалетни, но го правим.”

Терзиев се позова да думите на оглавяващия Националния опе-
ративен щаб проф. Венцислав Мутафчийски, че са необходими „фа-
натични” мерки за хигиена заради устойчивостта на коронавируса
върху повърхности.

„В настоящия момент ние нито разполагаме с предпазни средства,
нито с дезинфектанти, които да гарантират безопасността на нашите
клиенти”, поясни Живодар Терзиев по въпроса за почистването на
санитарните помещения.

Дори да се стигне до хипотезата затваряне на бензиностанции, те
не могат да останат без човек заради превенцията за възникване на
аварии, допълни още той

На клиентите не е забранено да зареждат гориво сами, почистват
се ръкохватките, т.нар. пистолети, друг е въпросът с какви препара-
ти се прави това и дали те са адекватни, заяви още Терзиев.

Не могат да ни уволнят по време на болничен
В сезона

на вируси-
те, често се
налага ра-
ботещите да
излизат в
б о л н и ч е н ,
п о р а д и
з д р а в о с -
ловното им
неразполо-
жение, или
това на де-
цата им.

Не са ряд-
кост и слу-

чаите, в които работодателите издават заповеди за прекратяване на
трудовите взаимоотношения със своите служители, който към нас-
тоящия момент ползват болничен.

Законно ли е обаче това?
В закона в уточнено, че работодателят не може да връчи заповед

за уволнение към момент, в който  работник или служител е започ-
нал ползването на разрешения му болничен.

Закрилата на работника или служителя обаче не е приложима в
случаите, когато, дори и да е бил в разрешен отпуск според издаде-
ния му болничен лист, работещият се е явил на работното си място,
не е представил издадения болничен лист и не е уведомил работо-
дателя, че се намира в надлежно разрешен отпуск поради болест.

Основанията, при наличието на които работодателят прекратява
трудовия договор на работника или служителя с предизвестие, са
регламентирани в Кодекса на труда.

Правото на работодателя да прекрати трудовия договор с предиз-
вестие означава, че той дължи предизвестие на работника или слу-
жителя.

Има случаи, в които работодателят не може да отправи предизвес-
тие до работника или служителя - по време на ползването на отпуск,
независимо от вида на отпуска (платен годишен, неплатен, поради
временна неработоспособност и т.н.) или в други случаи, в зависи-
мост от статута на работника или служителя (майка на дете до 3-го-
дишна възраст, трудоустроен и др.), без да е дадено предварително
разрешение на инспекцията по труда. В тези случаи се прилага зак-
рилата при уволнение по Кодекса на труда.

Условията и реда за обжалване на актовете на медицинска експер-
тиза (в това число и болничните листове) са предвидени от Закона
за здравето. Съгласно него, обжалванията и възраженията от стра-
на на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигу-
рителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за
хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на ра-
ботоспособността) се правят:

1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от по-
лучаването им пред лекарската консултативна комисия;

2. срещу решенията на ЛКК и центровете за спешна медицинска
помощ - в 14-дневен срок от получаването им пред ТЕЛК;

3. срещу решенията на ТЕЛК - в 14-дневен срок от получаването
им пред НЕЛК;

4. срещу решенията на НЕЛК - пред административния съд, в чийто
район се намира постоянният или настоящият адрес на жалбопода-
теля по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ - ПЕРНИК

ОБЯВА
Териториално поделение на НОИ - Перник обявява търг с тайно

наддаване на основание чл.19 от ЗДС, чл13, чл.43 и чл.44 от ППЗДС,
по реда на Глава III, Раздел II, чл.35 и следващите от Вътрешните
правила за придобиване, управление и разпореждане с имоти от
НОИ, за отдаване под наем  на полезна площ за поставяне на АТМ
- устройство.

Условия за участие и изисквания към кандидатите:
1. Вид на обекта:  част от фоайето (площ от 2 два кв.м.) в

административната сграда на ТП на НОИ – Перник, ул”Отец Паисий”
№ 50, за разполагане на АТМ-устройство.

2. Срок за отдаване под наем - 5 (пет) години, считано от датата
на сключване на договор.

3. Първоначална наемна цена - 312,46 лв. (триста и дванадесет
лева и 46 стотинки) без вкл. ДДС, определена по реда на чл.41 от
ППЗДС от лицензиран оценител. Определената начална наемна цена
на обекта не включва дължимите разходи за консумативи –
електроенергия, данъци и застраховка.

4. Предназначение на имота:  за разполагане на АТМ -
устройство.

5. Вид на търга – с тайно наддаване.
6. Размер на депозита –  20.00 (двадесет) лева без ДДС.
7. Краен срок за подаване на тръжни предложения – до 17.00

часа на 27.04.2020 г. в стая 202 ”Деловодство”, етаж 2-ри в

административната сграда на ТП на НОИ - Перник, ул.“Отец Паисий”
№ 50 .

8. Изисквания към кандидата: да упражнява дейността, която е
предмет на търга.

9. Специфични изисквания:
- участникът да представи копие от валиден лиценз, издаден от

БНБ за извършване на банкова дейност;
- участникът да монтира и осигури терминално устройство АТМ

(банкомат), което е технически обезопасено с електрическо
захранване 220V/50HZ. В предложението си участникът следва да
представи и техническа документация на устройството или
описание на вида, марката и модела, да посочи разход на ел.
енергия, съгласно указанията на производителя.

-участникът е длъжен да декларира, че ще зарежда банкомата в
срок до 24 часа след направена заявка.

10. Оглед на имота може да бъде направен всеки работен ден от
08:30 часа до 15:30 часа до 27.04.2020 година включително.

11. Дата, място и час за провеждане на търга: от 14:00 часа
на 28.04.2020 г. в ТП на НОИ - Перник, ул.“Отец Паисий” № 50, етаж
2-ри, стая 209.

12. Тръжното предложение се представя от кандидата, или
упълномощен от него представител, лично, или по пощата с
препоръчано писмо с обратна разписка, в запечатан непрозрачен
плик. Върху плика се посочва адрес за кореспонденция, телефон,
факс и електронен адрес. Предложения представени след изтичане
на крайния срок не се приемат и се връщат незабавно на
кандидатите, както и такива поставени в прозрачен, незапечатан,
или плик с нарушена цялост.

13. Условията на търга и документацията за участие са
публикувани на интернет страницата на НОИ (www.nоi.bg).

Лице за контакт: Аделина Николова  - тел. 076/649 315.
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Трябва да се изолирате от всичко, което не ви
харесва. В противен случай, ще зациклите упори-
то върху ненужни връзки, работа и преживявания.
Хазартът и парите, днес могат да ви подтикнат
към незаконни действия. Имайте предвид, че след
това, сами ще трябва да се измъквате от такива

ситуации. Влиятелните запознанства, няма да помогнат.

Препоръчително е, да се възползвате от всички
възможности, които съдбата хвърля щедро на пъ-
тя ви. Не толкова често имате късмет, така че
не бъдете лекомислени. Ще ви бъде необходима
решителност в любовта, за да не разочаровате
избраника си. Ако искате да направите предложе-

ние за брак, тогава покажете находчивост.

Може да се изкачите на всеки връх, пред които
сте изправени. Дори ще успеете да организирате
събитие, от което пряко ще зависи кариерата ви.
Ситуациите, ще се развиват бързо, така че не се
притеснявайте и паникьосвайте. Важните въпро-
си, трябва да са ви приоритет, а всичко ненужно

изхвърлете.

Очаква ви добър ден, когато дори слънцето ще
се усмихва между облаците във ваша чест. Въз-
можни са подаръци от близки хора, покани за гос-
ти и неочаквана изненада от колега. Ако нервна-
та ви система издържи на всичко това, значи сте
истински герой. Важното е, да помагате на други-

те, да вярвате в себе си и да не си позволявате да мързелувате.

Трябва да контролирате всяка своя стъпка, за
да не се отклоните по пътя към целта. Ако почув-
ствате, че сте уморени, по-добре си починете и
намалете дейностите. Очаква ви, успешно реша-
ване на проблеми с недвижим имот, ремонт и пре-
местване. Вечерта, може да имате неприятен

разговор с хора, на които не вярвате.

Очаква ви отличен ден, за активна работа и уче-
не. Не забравяйте за нещата, които изискват ум-
ствено напрежение. Точно те, ще ви отведат на
ново ниво в професията. Значително ще напредне-
те в кариерата, което ще увеличи доходите и ще
укрепне репутацията ви. Вечерта, чакайте изне-

нада от романтичен характер.

Спешно трябва да се захванете с нови и вълну-
ващи неща, които да ви доведат до успех. Поведе-
нието ви в личния живот, може да стане пречка
за хармоничните отношения. Понякога сте твър-
де упорити и уверени в себе си, уви, не там къде-
то наистина е необходимо. Вечерта, очаквайте

предложение за полезно сътрудничество, от стар приятел.

Не влизайте в конфликти с хора, с които все
още ви предстои дълго време да работите. Успех
ви очаква, в творческата работа, а не в монотон-
ният труд. Благодарение на близките хора, ще
може да реализирате финансовите си планове.
Инвестициите, ще бъдат изгодни. Само не купу-

вайте нещо скъпо и ненужно.

Денят, ще е успешен, ако не се отклоните от
установените традиции. Това не е придържане
към принципите, а гъвкавост на ума и логиката.
Предстои дълго време да общувате в интернет,
докато намерите хора, които ще ви подкрепят
във всичко. Самоувереността в любовта няма да

ви помогне, да укрепите отношенията си с избраника.

Очакват ви големи бизнес възможности, къс-
мет във финансите и бизнес пътуване, което ще
повиши авторитета ви. Има шанс, да подобрите
жилищните си условия, да купите всичко нужно за
ремонт или да продадете ненужен имот. Може
смело да споделяте своите фантазии и идеи с

бизнес партньорите си. Вашите виждания, ще са близки.

Трябва да станете експериментатор във всич-
ко, което правите. Старото и минало, не ви инте-
ресува и това е отлично. Изненадите в личната
сфера, ще ви отворят очите, за неща, за които
често сте мислили. Не се съсредоточавайте вър-
ху неуспехите си, иначе ще загубите вяра в себе

си и в новата си любов. Вечерта е подходяща за медитация.

Възползвайте се от всичко, което се изпречи
на пътя ви. В началото на деня, ще имате въз-
можност да консолидирате идеите си и да плани-
рате неща за целият сезон. Интелектуалните
игри и задачи, ще ви помогнат да развиете ин-
туицията си, както и да получите изгодни пред-

ложения. Увереност в любовта , няма да ви навреди.



Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Светла Йорданова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Любка Пешева

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
 БИЗНЕС-СГРАДА
 ул. “Миньор” 19 ет: 2, тф: 076 603129, 0888503237

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел. 076 60 13 72
2. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 076 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си
Читателските писма се публикуват
без редакторска намесаПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Дежурен редактор:
Яне АНЕСТИЕВ

Съперник 1127 март 2020 г.СПОРТ

Страницата подготви Яне Анестиев

Òîöêàòà ïîäêàðà äåñåòàòà äåñåòêà
Ангел Славов се нуждае от кръв след операция

Христо Бонев с
благотворителен жест

Легендата на Локомотив (Пловдив) и
на българския футбол Христо Бонев
направи поредния си голям благотвори-
телен жест. "Черно-бялата" икона се
включи с дарения в помощ на хората,
най-уязвими на COVID-19. Зума покри
разходите за закупуването на храни-
телни и други продукти от първа необ-
ходимост за Дом за възрастни хора
"Свети Василий Велики" в Пловдив,
съобщава от "Марица". Вярваме, че
примерът ще бъде последван от много
други, които имат възможност да по-
могнат на хора в нужда в трудните дни,
през които преминава светът днес, пи-
шат още колегите.

Т р е т о д и в и з и о н -
ният Миньор (Пер-
ник) увеличи срока на
принудителната си
ваканция до 12-ти ап-
рил включително,
съобщиха от клуба.
Решението на ръко-
водството на "чуко-
вете" е съобразено с
последната заповед
на здравния минис-
тър Кирил Ананиев

Миньорци удължиха
ваканцията

за удължаване срока
на въведените про-
тивоепидемични мер-
ки. Възпитаниците
на Юрий Васев ще
продължат дистан-
ционните си трени-
ровки в домашни ус-
ловия по програма
подготвена от спор-
т н о - т е х н и ч е с к и я
щаб, за да поддър-
жат добро физичес-

Областният съ-
вет на БФС в Пер-
ник поздрави фут-
болния ветеран То-
дор Евстатиев – То-
ци по случай 91-ата
му годишнина. Той е
един от 11-те, учас-
твали в първия мач
на Миньор в „А“ гру-
па. Евстатиев е иг-
рал 240 мача в „А“
РФГ, дълги години е
капитан на отбора и
пример за феърплей
– нито веднъж не е
отстраняван от иг-
ра.

Сред знаковите

срещи, играни от Ев-
статиев с фланелка-
та на перничани, са
мача с ЦДНА през
1952 г., в който пер-
нишкият клуб като
гост побеждава с
1:2, срещу Динамо
(София) през 1956
г., завършил при ре-
зултат 4:1 за Мин-
ьор пред 25 000 ду-
ши публика на ста-
диона в миньорския
град. Миналата го-
дина Тоци беше удос-
тоен с плакет по
случай 100-годишни-
ната на футбола в

Перник.
За съжаление, друг

прославен ветеран
Ангел Славов има
здравословни проб-
леми след животос-
пасяваща операция и
се нуждае от кръв
за преливане.

Самият той твър-
ди: „В България няма
по-добра публика от
миньорската, по 30
хиляди души са идва-
ли да ни гледат на
стадиона”.

Сега Ангел Славов
очаква помощ от съ-
щата тази публика.

Медицинската ко-
мисия на БФС препо-
ръча на клубовете
да продължат да
спазват мерките и
рестрикциите, ут-
върдени от Нацио-
налния оперативен

До месец ще решат
за Олимпиадата

До четири седмици от Международния
олимпийски комитет (МОК) ще обявят да-
ли и кога ще бъдат проведени олимпий-
ските игри през настоящата година.Най-
важният спортен форум на планетата е
насрочен за времето от 24 юли до 9 ав-
густ 2020 г. Днес (22 март) в МОК прове-
доха среща, на която започнаха обсъж-
дане на различен сценарий за провеж-
дане заради разпространението на коро-
навируса.Игрите трябва да се проведат в
Япония, като местните власти заявиха,
че биха рискували състезанията да се
организират, въпреки световната панде-
мия от коронавирус. Организаторите от
Страната на изгряващото слънце мно-
гократно гарантираха, че могат да се
справят със ситуацията.Само че тази
идея не срещна одобрение в самите ат-
лети. Голяма част от турнирите, на които
се печелят квоти, бяха отложени. Висок
процент от спортистите не могат да тре-
нират пълноценно в условията на со-
циална изолация, която е нужна, за да
може светът да се справи с коронавиру-
са.Наскоро председателят на Световна-
та атлетика Себастиан Коу заяви, че все
още е рано да се говори за отлагане, а
президентът на МОК Томас Бах посъвет-
ва спортистите да покажат олимпийски
дух и да продължат с тренировките.Раз-
пространението на коронавируса не под-
мина и Япония. В момента в страната
има над 1080 заразени, а смъртните слу-
чаи са 36.По-рано през деня на сайта на
МОК се появи съобщение, че в Комитета
започват да разискват различен сцена-
рий за провеждане на Игрите, предвид
бързото разпространяване на заразата в
света (над 340 хил. случая до момента).

"В следващите седмици МОК ще обсъ-
ди внимателно всички възможни сцена-
рии. За момента пълната отмяна на Игри-
те не стои на дневен ред. Всички гледни
точки обаче ще ни дадат по-добър шанс
да преценим постоянно променящата се
ситуация. Също така можем да видим
дали е възможно да отложим началната
дата", се казва в него.

От Комитета добавят, че за тях най-
важно е здравето на участниците, въпре-
ки че провеждане на Игрите по план би
вдъхнало надежда на хората, които се
борят с коронавируса.В допълнение към
сезонния грип и обикновената настинка
коронавирусът продължава да се раз-
пространява и да заразява хора по све-
та.

Кирил Домусчиев пребори вируса
Столичната болница „Софиямед“ изписа

собственика на "Адванс медия груп" Кирил
Домусчиев. По-рано днес той съобщи на
страницата си във Facebook, че е успял да
се пребори със заразата. "Скъпи приятели,
вече съм здрав! Преборих COVID-19 и вече
имам антитела (имунитет). Остава оконча-
телно да се възстановя от пневмонията",
обяви той. Домусчиев изказва благодар-
ности на целия медицински екип, който се
грижи за него и съпругата му."Изключител-
ни професионалисти! С такива медици ще
преборим коронавируса! Благодаря и на
всички от "Софиямед", на които съжал-
явам, че създадох неволно доста неприя-
тности! Пазете се, но не се страхувайте! Ле-
чение има. Бъдете умни и се грижете за се-
бе си и своите близки!", призовава Домус-
чиев.

Футболисти се
отказаха от заплатите си
Футболистите и треньорският щаб на Бо-

тев (Враца) се отказаха частично от своите
възнаграждения за периода на извънред-
ното положение в страната."Огромно бла-
годаря към всички наши футболисти и тре-
ньорския щаб, които се отказват частично
от своите възнаграждения за периода на
карантината! В Ботев Враца има момчета,
които са с нас вече няколко сезона, както
и такива пристигнали преди броени седми-
ци във Враца. Всички се обединиха в име-
то на клуба, загърбвайки личния си ком-
форт в този труден период. Оценяваме го,
момчета", написаха от Ботев на страницата
на клуба във "Фейсбук".

Препоръчват на футболистите да спазват рестрикциите
щаб за коронавиру-
са.

"Във връзка със за-
питвания от страна
на професионални
футболни клубове
относно евентуал-
ното възстановява-

не на тренировъч-
ния процес в усло-
вията на извънред-
но положение на те-
риторията на Ре-
публика България,
Медицинската коми-
сия на Българския

футболен съюз пре-
поръчва на всички
клубове да продъл-
жат да спазват мер-
ките и рестрикции-
те, утвърдени от
Националния опера-
тивен щаб за коро-

навируса и да съоб-
разяват действия-
та си с разпорежда-
нията на държавни-
те органи с цел ог-
раничаване разпрос-
транението на COV-
ID-19.

ко състояние.
"Приемаме и под-

крепяме всички мер-
ки, наложени по пре-
поръка на Национал-
ния оперативен щаб
и Министерството
на здравеопазването
и продължаваме да
съобразяваме всички-
те си последващи
действия с тях", зая-
виха от клуба.
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Целта е да се избегне струпването на големи групи от граждани

ВСЯКО ЗЛО ЗА ДОБРО,
КАЗВА НАРОДЪТ. Та и гол-
ямото изпитание, на което пос-
тави коронавирусът света, си

има и добра страна, доколкото може да се
говори за нещо добро в кошмарната ситуа-
ция. Стоим си вкъщи, имаме цялото недости-
гащо ни досега време за семейството, четем
книжки, дори великденското чистене напра-
вихме по-рано. А сега една чудесна инициа-
тива на общината ни дава възможност да
отидем на кино през компютъра. На фейсбук
страницата на общината перничани ще мо-
гат гледат три филма, свързани с града ни –
„Перник – една внезапна спирка“, „Цар Са-
муил в битка за България“ и първият филм
за Перник сниман през далечната 1928 г. Та-
ка на топло и удобно, от дивана ще можем
да отидем на кино. Безплатно при това. И
вместо да психясваме покрай карантината,
получихме възможност да попълним зна-
нията си за родния край. Пък и по-малко ще
мрънкаме около залисията с интересните
филми. Щото затвореният у дома си перни-
чанин изпълни социалните мрежи с постове
за щяло и нещяло.

РЕВИЗОРО ТРУДНО МАЙ ЩЕ ПРЕГ-
ЛЪТНЕ ГОЛЯМОТО СИ ИЗЛАГАНЕ око-
ло собствеността на пернишкото ВиК. И
явно много се гневи на града, който уж при-
позна като свой, та реши да вземе на Пер-
ник екоинспекцията. Уж за добро – по-
голям щял да бъде контролът, раздутият чи-
новнически апарат щял да се свие. Вярва
ли си Ревизоро? От време оно се знае, че
тръгнат ли съкращенията, баш чиновниците
стават повече за сметка на чистачките. Пък
и как например ще реагират бързо големи-
те капацитети от жълтите павета при един,
не дай Боже, сигнал за поредно замърс-
яване на Струма? Вярват ли си, че ще ус-
пеят да бъдат на горещата точка навреме,
още на момента? То само докато минат
през блокадите ще е станало вече утре…
Май няма да седне министър Димитров да
пие ракийка с градоначалника. Най-малко
пък в Перник. Щото във фейсбук вече има
призиви за поредните протести, този път в
защита на РИОСВ.

ОЩЕ ЕДИН ТАРИКАТ СЕ ПРОБВАЛ
ДА ПРОБУТА ФАЛШИВИ ДОКУМЕНТИ
за пенсия в НОИ. Там обаче подобни номе-
ра не минават, специалистите си вършат
стриктно работата, контрольорите през три
сита пресяват документите и мине – не ми-
не някой ден, току поредният тарикат лъсне
пред Темида. Нужно ли е да си слагаш лед
на главата за някой и друг лев повече,
вместо да вземеш колкото ти се полага?
По-добре по-малко, ама по-спокойно…

В Трън яко почерпен заби
колата си в боклучарник

Любомира ПЕЛОВА
Трънчанин е управлявал автомобил в нет-

резво състояние.
Вчера в Районното управление на МВР в

Трън е подаден сигнал за лек автомобил, уда-
рил се в контейнер за смет. Пристигналите на
място полицаи установили лек, но впоследс-
твие освободен поради лекарска забрана. ав-
томобил "Форд", шофиран от 55-годишен мес-
тен жител. Алкохолната му проба с алкотест
"Дрегер" се оказала положителна - 1, 84 про-
мила. Взета му е кръвна проба за химичен
анализ. Първоначално е бил задържан

Започнато е бързо производство.

Съд за пореден мераклия с
фалшиви документи пред НОИ

Любомира ПЕЛОВА
51-годишен с обвинение за представяне на

неистински  документи.
Досъдебното производство е образувано в

средата на 2018 г. 51-годише жител на радо-
мирското село Кленовик представил пред
служители на НОИ в областния град удосто-
верения за трудов стаж образци УП 2 и УП 3.
След преведено разследване е установено,
че документите са неистински. Мъжът е прив-
лечен като обвиняем по чл. 316 във връзка с
чл. 308, ал. 1 от Наказателния кодекс. При до-
казване на вината му в съда го заплашва на-
казание "лишаване от свобода" до 3 години.

Работата продължава съвместно с Районна
прокуратура -Перник.

Откриха слабото място
на коронавируса!

Силвия ГРИГОРОВА
Китайските учени от Университета Сун Ят-

сен намериха "слабото" място на коронавиру-
са.  По думите на специалистите, вирусът има
особена чувствителност към високите темпе-
ратури.  Скоростта на разпространение на ко-
ронавируса е най-висока при температура от
8,72 градуса по Целзий.Тези изводи са бази-
рани на случаите на откриване на вируса по
целия свят през януари и февруари.  Във
връзка с дадените изводи, страните, където
климатът е хладен, трябва да засилят контро-
ла върху разпространението на вируса.  В
страните с топъл климат разпространението на
вируса ще се забавя по естествен начин, но
това не означава, че топлото време ще е ефе-
ктивен защитник.  Необходимо е да бъдат
предприети и строги мерки.  По данни на уче-
ните инфекцията е по-малко устойчива еднов-
ременно при влажно и топло време и рискът
за предаването й съществено намалява.

Нова порция пияни
шофьори на съд

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще отговаря за шофиране

на автомобил в нетрезво състояние.
На 13 февруари тази година, в пер-

нишкия квартал "Църква" е проверен
лек автомобил "Ауди - 80", управляван
от 37-годишен мъж. При изпробването
му с техническо средство е дал положи-
телна проба за алкохол - 1,31 промила в
издишания въздух. Привлечен е като
обвиняем и работата продължава.

39-годишен на съд за управление на
автомобил в нетрезво състояние.

Случаят е от 7 март тази година, кога-
то в радомирското село Старо село е
проверен лек автомобил "Пежо", шофи-
ран от 39-годишен перничанин. Алко-
холната му проба се оказала 2,5 проми-
ла в издишания въздух. Привлечен е
като обвиняем и работата продължава
съвместно с Районна прокуратура - Пер-
ник.

Любомира ПЕЛОВА
В Държавен вестник

бр.28, от 24.03.2020
г., е обнародван Закон
за мерките и дей-
ствията по време на
извънредното поло-
жение, обявено с ре-
шение на Народното
събрание от 13 март
2020 г. Съгласно зако-
на е предвидено, че
срокът на валидност
на личните карти и
свидетелства за уп-
равление на моторно
превозно средство,
който изтича в пе-
риода от 13 март
2020 г. до 31 октом-
ври 2020 г.  се удължа-
ва с 6 месеца.

В посочения срок на
удължаване тези лич-
ни карти ще са вали-
ден идентификацио-
нен документ за само-
личност, а СУМПС -
валидни индивидуал-
ни удостоверителни
документи за правос-
пособност за управле-
ние на моторно пре-
возно средство, само
на територията на
Република България.

Тъй като предос-
тавянето на админис-
тративни услуги по

издаване на български
лични документи
няма да преустанов-
ява своя режим на ра-
бота, по желание на
тези граждани ще мо-
гат да им се издават
нови документи и
преди изтичане на
удължения 6-месечен
срок.

Удължава се срокът
на валидност на доку-
ментите на дългос-
рочно и постоянно
пребиваващи чужден-
ци в България, както
и на гражданите на ЕС
и техните семейства.

В Закона за чужден-
ците в Република Бъл-
гария се дава възмож-
ност на чужденец с
продължително пре-
биваване в Република
България, на който
срокът за пребиване
изтича в срока на об-
явено извънредно по-
ложение, да може да
подаде заявление за
продължаване на пре-
биваването в 14-дне-
вен срок след отмяна-
та на извънредното
положение. Срокът на
обявеното извънред-
но положение не се
счита за прекъсване,

когато чужденецът
подаде заявление за
дългосрочно или пос-
тоянно пребиваване.

П р о д ъ л ж и т е л н о
пребиваващ чужде-
нец, на който разре-
шеното продължи-
телно пребиваване из-
тича в срока на обяве-
но извънредно поло-
жение  може да влезе
на територията на
страната без наличие
на виза в 14-дневен
срок след отмяната
на извънредното по-
ложение.

Сроковете на разре-
шенията по Закона за
оръжията, боеприпа-
сите, взривните ве-
щества и пиротехни-
ческите изделия, кои-
то изтичат по време
на действието на За-
кона за мерките и дей-
ствията по време на
извънредното поло-
жение се удължават с
два месеца от от-
мяната му.

Промените ще доп-
ринесат за избягване
струпването на голе-
ми групи от граждани
в звената за админис-
тративно обслужване
за прием на заявления.

Нова декларация за преминаване
през КПП-та в областните градове
Любомира ПЕЛОВА

След анализ на ефе-
ктивността от пър-
вите 3 дни на фун-
кциониране на кон-
тролно-пропускател-
ните пунктове /КПП/
в областните градове
и на получените за-
питвания и препоръ-
ки от граждани, как-
то и с цел предот-
вратяване на злоу-
потреби, уточнява-
ме:

Променя се форма-
та на декларацията за
пътуващите. Новата
бланка е публикувана
на сайта на МВР
www.mvr.bg и на ОД-
МВР - Перник
www.pernik.mbr.bg

Промяната е относ-

но преминаване през
КПП във връзка с
трудова дейност. В
декларацията по но-
вия образец отпада
заверката от работо-
дателя в т. 3.  Гражда-
ните ще удостовер-
яват това обстоя-
телство със служеб-
на бележка, издадена
от работодателя или
друг служебен доку-
мент /служебна кар-
та, пропуск/, който
носят в себе си.

Попълнените декла-
рации ще се събират
от служителите на
КПП с цел контрол на
изпълнението на
мярката и възмож-
ност за проверка на
попълнените в нея

данни.
Гражданите, които

пътуват по други
неотложни причини,
представят лична
карта и декларация.
Декларацията и в то-
зи случай ще остава
при служителите на
КПП.

От полицията при-
помнят, че в съот-
ветствие със запо-
ведта на министъра
на здравеопазването
от 21 март 2020 г. за
въвеждането на нови
противоепидемични
мерки, се допуска вли-
зането и излизането
на граждани през КПП
само при възникнала
неотложна необходи-
мост.

Пожар в къща в Рударци
Любомира ПЕЛОВА

Къща е горяла в пер-
нишко село. За щас-
тие няма пострадали
хора, но са нанесени
материални щети.

Снощи, около 22,40
часа е подаден сигнал
за горяща къща в пер-

нишкото село Рудар-
ци.

Три екипа на пер-
нишката РС "Пожарна
безопасност и защи-
та на населението"
се включили в гасене-
то. Унищожени са око-
ло 60 кв. м. покривна

конструкция, външна
дървена обшивка, до-
машно имущество,
бяла, черна и компю-
търна техника. Сгра-
дата като цяло е спа-
сена. Причината за
пожара е късо съеди-
нение.
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