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Бал с
маски

Коронавирусът удари като с овчарска
тояга прословутата евросолидарност.
Какво остана от обединена Европа към
днешна дата? Някакви конферентни засе-
дания на евролидерите и толкова. Които
се обясняват един другиму като на мах-
ленско мачле отпреди пандемията. Европа
е разпарчетосана. Съюзът, призван да е
общност без граници, се опакова с берлин-
ски стени отвсякъде. И отвътре, и от-
вън. Всеки се спасява поединично. За успо-
коение остават лафовете за всеобща кон-
сумация.

Италия сериозно обмисля да тегли шу-
та на обединена Европа след кризата. Че
кой помага днес на изпадналите в жесто-
ка пандемия италианци? Руснаци, кубинци
и китайци. Все от държави извън Евро-
съюза. Все от политически системи, нари-
чани тоталитарни, еднолични и дори мра-
кобесни. Все от икономики, които модер-
ният свят се чуди как да срути и какви
санкции да им наложи, та да свали техни-
те правителства.

Кой помага на България? Турция, която
също го закъсва здраво на здравословния
фронт. Къде им е прехвалената здравна
система на западняците, която и ние зах-
ранихме с хиляди специалисти? Какъв
Шенген, какви пет лева? Всичко е бал с
маски.

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

Променлива
облачност

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

dlv.si@abv.bg
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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
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www.toplo-pernik.bg
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Îñòúð ãëàä çà ìåäèöè â ðåãèîíà
Бюрото по труда търси още консултанти по продажби и общи работници
Силвия ГРИГОРОВА

Трета поредна сед-
мица предлаганите от
Бюрото по труда в
Перник свободни ра-
ботни места намал-
яват, като през изми-
налата седмица те
бяха  с 3 по-малко и
станаха 95. За разлика
от тях е увеличиха
предлаганите свобод-
ни места за безработ-
ни висшисти  и те
станаха 26 , като всич-
ките са за медици.

През изминалата
седмица на трудовия
пазар в Перник се поя-
ви оферта за работа
на 10 консултанти
продажби за Перник
на граждански дого-
вор.

Освен тях, Бюрото
по труда предлага ра-
бота на: 2 фелдшери,
11 медицински сес-
три, 13 лекари,  2 кра-

нисти, 1 оператор
компютърна предпе-
чатна подготовка, 8
общи работници, 3 ка-
мериерки, 5 работни-
ци в кухня, 2 готвачи,
4 електрозаварчици,
2 работници стома-
нобетонни конструк-
ции и изделия,  2 раз-
пространители на
рекламни брошури, 1
специалист поддръж-
ка, 5 шлифовчици на
метали, 2 обслужващи
магазини, 2 произво-
дители на мебели, 1
машинен оператор
шиене, 1 музикален
оформител, 5 обслуж-
ващи магазин, 3 чис-
тачи производствени
помещения, 1 техни-
чески сътрудник, 1
чистач-хигиенист,2
санитари, 5 машинен
оператор поцинкова-
не на метали, 1 пазач-
невъоръжена охрана.

Анализът  на пред-
лаганите от Бюрото
по труда в Перник
свободни работни
места показва, че
сред най- търсените
кадри са: медици, кон-
султанти продажби,
общи работници и
други. На трудовия

Обемът на "Студена" вече надхвърли 8 милиона кубика
Силвия ГРИГОРОВА

Водният обем на
язовир "Студена" вче-

ра достигна  8 956
000 куб.м.,  при капа-
цитет 25 519

пазар в региона през
изминалата седмица
преобладава търсене-
то на кадри за произ-
водството, а след то-
ва за обслужващите
дейности .

И през изминалата
седмица се запазва
тенденцията  хората

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

100куб.м. Притокът
на вода във водоема е
1132 л/с, а разходът е
326 л/с. това означа-
ва, че притокът е над
3 пъти по-висок от
разхода на вода. Това
информираха от "В и
К"-Перник.

По информация от
дружеството, поради
възникнали аварии по
водопроводната мре-

жа, вчера с нарушено
водоснабдяване са би-
ли абонатите, живее-
щи на. ул."Юрий Гага-
рин" бл.42, ул."Олег
Кошевой"№1;№2;№3,
ул."Козлодуй" до мага-
зин "Анабела", ул."Епи-
скоп Киприян",
ул."Вардар", ул."Стара
планина" и ул."Обори-
ще", ул. Дъбрава 62 ,в
кв. "Църква ул "Лил-

яна Димитрова" 52 и
в с. Студена ул. "Голо
бърдо".

От водоснабди-
телното предприя-
тие увериха, че ава-
рийни екипи ра-
ботят по отстран-
яването на повреди-
те и възстановява-
нето на нормалното
водоподаване в тези
райони.

със средно и по-ниско
образование да имат
по-големи шансове да
си намерят работа.
На тях Бюрото по
труда предлага 69
свободни места и 26
за безработни вис-
шисти, кат всички са
за медици за Перник.
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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

Кметът Пламен Алексиев с апел към съгражданите си!

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на Радомир

Пламен Алексиев изле-
зе със специално об-
ръщение към своите
съграждани във връз-

В Перник две болници
ще лекуват болни

с коронавирус
Силвия ГРИГОРОВА

Със заповед на министъра на здра-
веопазването Кирил Ананиев, са опре-
делени лечебните заведения за болнич-
на помощ за активно лечение и съответ-
ните структури в тях, които да извър-
шват лечение и наблюдение на пациен-
ти с  COVID-19.

В едните здравни заведения ще се
извършва лечение и наблюдение на па-
циенти с COVID-19 в неусложнение
състояние. Това са следните лечебните
заведения и съответните структури в
тях:МБАЛ"Р. Ангелова"-  двете отделе-
ния по вътрешни болести и инфекциоз-
но отделение, както и СБАЛББ- отделе-
ние по пневмология и фтизиатрия. Об-
щият брой на леглата, с които разпола-
гат здравните заведения за лечение на
този вид болни с коронавирус е 129.

Лечение и наблюдение на  пациенти с
COVID-19, което се нуждае от интензив-
но лечение, ще се извършва само в
МБАЛ"Р. Ангелова", отделението по
анестезиология и интензивно лечение,
което разполага с 10 легла.

Любомира ПЕЛОВА
Община Радомир

уведомява всички
заинтересовани ли-
ца, че във връзка с
обявеното извънред-
но положение, преус-
тановяване на уче-
бни занятия, на опре-
делен вид дейности и
нарастваща опаснос-
т от разпростране-
ние на COVID - 19,
както и препоръките
на Министъра на
транспорта, инфор-
мационните техноло-
гии и съобщения, в
извънредно положе-
ние в цялата страна
и поради силно нама-
ления пътникопо-
ток, считано от
23.03.2020 г. времен-
но се редуцира авто-
бусният транспорт

и същият ще обслуж-
ва пътници с редуци-
рано разписание, как-
то следва:

*Автобусна линия
Радомир - Дрен - преус-
тановява се изпълне-
нието на курса в
12:00 часа.

*Автобусна линия
Радомир - Долни Рако-
вец - преустановява
се изпълнението на
курса в 10:20 часа.

*Автобусна линия
Радомир - Касилаг -
преустановява се из-
пълнението на курсо-
вете.

*Автобусна линия
Радомир - Извор -
преустановява се из-
пълнението на курсо-
вете.

*Автобусна линия
Перник - Радомир -

Редуцират временно автобусния
транспорт в радомирско

Пръскат срещу коронавируса
Любомира ПЕЛОВА

Във връзка с предприетите мерки сре-
щу разпространението на коронавирус,
Община Радомир започва дезинфекция
на обществени места.

Обработката ще стартира от централ-
на градска част, като поетапно ще се
дезинфекцират и останалите части на
града, както и детски площадки, спирки
и  други обществени места. От община-
та обръщат внимание, че ще се обра-
ботят и пространствата пред обектите,
които се посещават от повече хора -
хранителни магазини, аптеки, банки. От
общинската администрация отправят
апел към собствениците и управителите
на обекти да почистят пространствата,
за да осигурат добри условия за ефе-
ктивно третиране на площите. От общин-
ската администрация препоръчват на
собствениците или управителите да съз-
дадат необходимата организация, за да
не се получава струпване на хора пред
съответния обект в часовете, в които ще
се извършва дезинфекция.

Препаратът, с който ще се дезинфек-
цира, е "Хува сан", санитарно разрешен
от Министерство на здравеопазването.

Дезинфекционните дейности ще за-
почнат на 30 март, понеделник, от 6:30
ч., като ще се извършват през целия
ден.

Припомняме, че експерти вече заяви-
ха, че върху пластмаса и неръждаема
стомана вирусът може да оцелее 2-3
дни, и едва 4 часа върху медни повър-
хности. Те посочиха още, че е много
важно ръцете да се мият внимателно, в
продължение на най-малко 20 секунди.
С немити ръце в никакъв случай не бива
да се докосват ръцете, очите и устата,
предупредиха още експертите.

Над 599 възражения срещу
предложението на "ЕКОМА"

за обезвреждане на отпадъци
Любомира ПЕЛОВА

Над 500 възражения, които бяха пода-
дени в община Перник срещу инвести-
ционното предложение на "ЕКОМА"
ЕООД за "Внедряване на технология за
обезвреждане на отпадъчни химични
вещества в два модула; "Внедряване
на технология за третиране на опаков-
ки, замърсени с опасни вещества и "Ин-
сталация за рециклиране на разтвори-
тели" вече са обработени изпратени до
МОСВ и РИОСВ - Перник. Възраженията
срещу инвестиционното предложение
на "Топлофикация - Перник" АД за "До-
бавяне при работата на горивната ин-
сталация - ТЕЦ Република за произ-
водство на електрическа и топлинна
енергия на допълнително гориво - био-
маса", които са 462, също са изпратени
до Министерството и регионалната ин-
спекция. Ще информираме перничани
своевременно за резултатите от изпра-
тените от тях възражения, съобщават от
общинската администрация.

ка с откриването на
дарителска сметка,
със средствата от
която ще бъдат под-
помагани социално
слаби хора и възрас-

тни хора от
общината,
граждани в
н е р а в н о с -
тойно поло-
жение, ще се
к у п у в а т
п р е д п а з н и
средства за
медицински
лица и др.

В обръще-
нието на
градоначал-
ника се каз-
ва: "Изжив-
яваме тру-
ден момент,
в който
всички хора
и институ-
ции са под-
ложени на
изпитание.
Сега е мо-
ментът да

покажем, че сме еди-
нни заедно, както и че
единствено със зад-
ружни усилия можем
да преодолеем криза-
та.

Както е известно, в
община Радомир няма
болница. Ние решихме
да открием сметка за
дарения и помощи,
които могат да се из-
ползват за предпазни
средства за медицин-
ските лица и другите
граждани в общината,
за хранителни стоки
и медикаменти, дезин-
фекция, т.е. за всич-
ко, свързано с мерки-
те за предотвратява-
не на коронавирусна-
та инфекция.

Със събраните
средства могат да
бъдат подпомогнати
социалните заведения
в общината, а също
възрастните хора и
гражданите в нерав-
ностойно положение -
това, като дарители,
го решавате Вие!

Важно е да отбеле-
жим, че събраните
средства ще бъдат
използвани единстве-
но и само по волята

преустановяват се
изпълнението на след-
ните курсове:

от Радомир за Пер-
ник

с часове на тръгва-
не в 6:00; 9:00; 12:00;
16:00; 18:00; 20:00

от Перник за Радо-
мир

с часове на тръгва-
не в 6:30; 9:30; 12:30;
16:30; 20:30

*Автобусна линия
Касилаг - София и Ав-
тобусна линия Извор
- София, временно се
редуцират, както
следва:

Курсовете в 7:10 и
15:40 часа ще се из-
пълняват  от село Ка-
силаг през село Извор
за София. Връщане от
София в 10:15 и 18:15
часа.

на дарителя. Ето за-
що той трябва да по-
сочи какво желае да
бъде направено с те-
зи средства в основа-
нието за превод на су-
мата, която дарява!

Неведнъж сме се
обединявали, за да
преодолеем труднос-
тите! Нека го напра-
вим още веднъж!

Пламен Алексиев,
Кмет на община Ра-

домир
ДАРИТЕЛСКА СМЕТ-

КА НА ОБЩИНА РА-
ДОМИР:

Интернешънъл Асе-
т Банк АД

I B A N
BG77IABG74788400467000

BIC IABGBGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: Да-

рения, помощи и
др.безвъзмездно полу-
чени суми от страна-
та

КОД: 445100
Дарените средства

ще се използват по
волята на дарителя!
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Засега в Бюрото по труда няма постъпили уведомления

Силвия ГРИГОРОВА
До момента в Ди-

рекция "Бюро по тру-
да" в Перник няма
постъпили уведомле-
ния за предстоящи
масови съкращения,
поради закриване на
фирми или намалява-
не на обема на работа
на предприятие или
производство. Това
увери директорът на
Дирекция "Бюро по
труда" в Перник Ро-
сен Симеонов. Той
поясни, че за сега мо-
же реално да комен-
тира състоянието

Школски директори искат отмяна
на изпитите в 4-ти и 10-ти клас

Светла ЙОРДАНОВА
Школски директори искат отмяна на

изпитите в 4-ти и 10-ти клас. Предложе-
нието е изпитите да не се провеждат са-
мо тази година, тъй като няма да има
достатъчно време за организирането им
и резултатите от тях няма да бъдат обе-
ктивни.

То е на база анкетно проучване сред
410 училища, обясни неговият автор
председателят на Съюза на работодате-
лите в системата на народната просвета
Диян Стаматов.

Изпитите на четвъртокласниците са в
края на май - на 27-ми по български език
и литература и на 28-ми по математика. За
десетокласниците националното външно
оценяване е през юни. По български език
и литература е планувано за 9-ти, а по ма-
тематика на 10-ти. Дистанционното обуче-
ние у нас към момента обаче ще бъде по-
не до 13-ти април. Това означава, че за
организацията на изпита на четвъртоклас-
ниците директорите ще разполагат с око-
ло месец, а на десетокласниците - 8 сед-
мици.Те обаче ще трябва да се заемат и с
подготовката на външното оценяване в 7-
ми клас и матурата в 12-ти. "Подготовката
на изпитите е много бавна, трябва да се
осигурят и разпределят по зали квестори-
те. Изпитите досега не са имали пробле-
ми, защото са прецизно организирани.
Дори да се върнем в клас на 13-ти април,
остава малко време за учене, организа-
ция.", смята Стаматов.

Изпитите в 4-ти и 10-ти клас имат за
цел да проследят нивото на учениците и
усвоените знания при завършването на
етап от обучение - съответно начален и
прогимназиален. И двата са нови за об-
разователната система. От старта си през
2006/2007-ма изпитите в 4-ти клас бяха
четири. Тази година обаче те са намале-
ни на два и с новия си формат тестовете
ще проследяват и компетентности по чо-
векът и природа и човекът и обществото,
които отпаднаха. Националното външно
оценяване в десети клас пък ще се про-
веде за първи път, тъй като това е пър-
вият випуск, който започна гимназия по
новия закон. Спрямо него те ще завър-
шат първи гимназиален етап и трябва да
покажат знанията си преди да започнат
втория. От МОН вече обясниха, че навя-
рно в тестовете тази година ще влезе са-
мо материал, който е изучен до края на
първия срок. Тоест няма да може да се
проследи дали учениците са усвоили
всички знания, заложени по учебен план.
"С оглед, че основният смисъл на двата
изпита е да се види нивото на съответ-
ният етап, заради по-различната ситуа-
ция оценката няма да бъде обективна",
обясни Стаматов за втория довод за от-
мяна за двата изпита.

Двата изпита обаче са важни за чет-
въртокласниците, които искат да продъл-
жат 5-ти клас в профилирана гимназия,
както и десетокласниците от обединени-
те училища, които ще си търсят ново
школо. Те трябва да използват оценките
от тестовете, за да могат да кандидатс-
тват. Стаматов посочи, че броят на учени-
ците, които ще сменят училището си, не е
голям и за тях можело да се организират
отделни изпити.

81% от анкетираните директори били на
мнение, че националното външно оце-
няване в 4-ти клас трябва да бъде отме-
нено тази година. Близо 78% пък под-
крепяли предложението тазгодишните
десетокласници да нямат изпит. От анке-
тата станало ясно, че 71% от директорите
пък смятали, че следващата учебна го-
дина не трябва да започва по-рано, а
както е по традиция на 15-ти септември.
"Близо 30% от колегите искат учебната
година да започне по-рано и този дебат
трябва да се отвори, за да се мисли за
по-голяма гъвкавост при старта й.", до-
пълни Стаматов. Предложенията ще бъ-
дат изпратени до образователното ми-
нистерство и социалните партньори от от-
расловия съвет.

Фондация "Богданова и
Данаилова" отново помага!

Любомира ПЕЛОВА
Една пернишка фондация, известна с

многобройните си добри инициативи, отно-
во помага! За поредното добро дело във
фейсбук дамите написаха: "Днес нашата
Фондация "Богданова и Данаилова ", съв-
местно Десислава Рангелова (дизайнер-
ско ателие D&Yu) дарихме общо 350 броя
предпазни маски за многократна употреба.
Деси отдавна е част от благотворителните
ни идеи и начинания. Благодарим ти, че за
миг не се поколеба и отново напълно без-
възмездно се включи със сърце в идеята.
Дарение получиха : МВР град Перник - 100
броя, Спешна помощ - 138 броя, Белодроб-
на болница "Пантелей" - 112 броя

Дано поне с малко сме спомогнали да
запазим здравето на хората, които са на
първа линия! Благодарим Ви, че сте до
нас! Няма да забравим!"

4,5 млрд. лв. за подкрепа на
икономиката заради коронавируса

Силвия ГРИГОРОВА
Държавата заделя 4,5 млрд. лв. за под-

крепа на икономиката на страната вследс-
твие на кризата, създала се заради панде-
мията от коронавирус. От тях 1 милиард ле-
ва ще отидат за подкрепа на фирмите, кои-
то искат да запазят служителите си. Средс-
твата се дават по схемата за подпомагане
на заплатите в затруднените сектори, при
която държавата поема 60% от заплатата, а
работодателя 40 на сто.

Отделно от това, традиционно преди Ве-
ликден кабинетът ще даде на най-нуждае-
щите се пенсионери добавки за 50 млн. лева.

ББР се капитализира с 500 млн. лв., бла-
годарение на които бизнесът ще може да
ползва кредити в размер на 2,5 млрд. лв.

На хора, които са изпратени в принудите-
лен неплатен отпуск пък ще се отпускат
безлихвени потребителски кредити до 1500
лв., обяви Борисов. За целта правителство-
то ще ги гарантира пред банките с 200 млн.
лв., изброи премиерът.

"Две са големите мерки - едната е пор-
тфейлните гаранции през банката за разви-
тие и тези 200 милиона за отпускането на
необезпечени кредити на физически лица
в неплатен отпуск", каза и министърът на
финансите Владислав Горанов.

Кредитите обаче ще са за хора, които са
запазили заетостта си и само са пуснати в
неплатен отпуск, подчерта той. И бизнесът и
хората могат да стигнат до тези пари през
търговските банки, обясни той. ББР вече е
изготвила и програма за двете мерки.

Майка дари таблети за
десет деца от 10-то ОУ
Светла ЙОРДАНОВА

Майка предостави
таблети на 10 деца
от 10-то ОУ "Алеко
Константинов" в
Перник, за да може де-
цата да учат дистан-
ционно и да не изо-
стават от съучени-
ците си. Учители на-
писаха Благодарстве-
но писмо към Адриана
Аврамова от името
на ръководството на
училището, учители,
родители и ученици.
В него се казва:

"В напрегнатата
обстановка на извън-
редното положение,

на безработицата
към края на февруари
2020 г. "Ако сравн-
явам резултатите
през февруари 2020 г
д тези от  февруари
2019г, то безработи-
цата е по-ниска за об-
ластта. Ако се гледа
януари, спрямо фев-
руари 2020 г дори има
намаляване на безра-
ботицата за област
Перник. За март може
да се оповести реал-
но информация, кога-
то Агенцията по зае-
тостта качи такава
на сайта.  За момента

няма постъпили уве-
домления в Бюрото
по труда   в Перник
за предстоящи съкра-
щения в някои от сек-
торите на промишле-
ността", увери Си-
меонов.

Според социалният
министър Деница Са-
чева в края на минала-
та седмица броят на
регистрираните ва-
рира от 750 до 1300
на ден. Според нея,
осигурени са средс-
тва за изплащане на
обешетенията на сък-
ратените работници.

сред нашите родите-
ли от Х ОУ "Алеко
Константинов", се
намери майка, която
пожела да помогне на
децата в неравнос-
тойно положение от
училище ни. Тя пре-
достави таблети за
ползване в онлайн
обучението. Това по-
ведение в този мо-
мент е достойно за
възхищение.

Ето защо всички ние
- ръководството, учи-
тели, ученици и роди-
тели, искаме да подне-
сем своите думи на
благодарност, към Ад-

Синдикат на МВР: КПП-тата
неудачни, искаме оставки!
Любомира ПЕЛОВА

Зaeднo c мeдицитe и
фaрмaцeвтитe нa
първa линия в
бoрбaтa cрeщу
СОVID-19 ca из-
прaвeни и cлу-
житeлитe нa МВР,
кoитo cлeдят дaли
мeркитe, взeти oт
държaвaтa, ce
cпaзвaт.

"Ниe нe прaвим из-
ключeниe. Нe бяхмe
пoдгoтвeни кaтo ми-
ниcтeрcтвo. Към
мoмeнтa МВР
нaпрaви пoнe
тoвa, кoeтo e
в ъ з м o ж н o .
Cъcтaвът нa
тeрeн и в
р a й o н н и т e
упрaвлeния e
пoкрит пoчти нa
90% c мacки, нo
кaтo цялo
липcвaт лични
прeдпaзни cр-
eдcтвa. Кoлeгитe
cи ги нaбaвят

caми и нa cвoя
o т г o в o р н o c т
учacтвaт в
o х р a н и т e л н и т e
м e р o п р и я т и я " ,
oбяcни Илия Кузмaнoв
oт Cиндикaлнaтa
фeдeрaция нa cлу-
житeлитe нa МВР в
"Бългaрия cутрин".

Cпoрeд нeгo
cитуaциятa щe бъдe
дoбър oпит и в
мoмeнтa e труднo дa
ce кaжe кoи мeрки
дaвaт и нe дaвaт

рeзултaт. Тoй
oтбeлязa, чe мoжe би
КПП-тaтa нe ca нaй-
удaчнaтa фoрмa.

"Щe нaпрaвим
дoбър aнaлиз и щe гo
прeдocтaвим нa ми-
н и c т e р c т в o т o .
Кoгaтo eпидeмиятa
cвърши, щe бъдeм
кaтeгoрични в
иcкaниятa cи, вклю-
читeлнo зa
ocвoбoждaвaнe нa
някoи ръкoвoдитeли",
зaяви Кузмaнoв.

риана Аврамова.
Благодарим, госпо-

жо Аврамова, за това,
че успяхте в този мо-
мент да подкрепите
10 семейства и уле-
снихте обучението
на техните деца. Ад-
мирации, към този
жест с който дадох-
те възможност на
тези деца, да се учат
дистанционно и да не
изостават от съуче-
ниците си в овладява-
не на учебния мате-
риал.

Ние всички Ви бла-
годарим за благород-
ната постъпка!"
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Íÿìà ïðîøêà! Âëàäî Êàðîëåâ âå÷å å îáâèíÿåì!
Нарушил заповедта на здравното министерство за карантината

Любомира ПЕЛОВА
Владимир Каролев

вече е обвиняем. Пов-
дигнати са му две об-
винения - едното е за
нарушаване на каран-
тината. Второто е
за заблуждаващи пуб-
ликации в социалните
мрежи, в които се об-
яснява, че мерките
срещу епидемията са
безплодни.

Владимир Каролев
беше освободен сре-
щу парична гаранция
от 50 000 лв.

Наказанието за на-
рушаване на каранти-
ната е затвор до 5
години и глоба от 10
до 50 000 лв.

Каролев трябваше
да е под домашна ка-
рантина в София,
тъй като малко пре-
ди обявяването на
извънредното поло-
жение на 13 март, се
е върнал от Великоб-
ритания, но беше за-
държан в Разлог.Ико-
номистът беше за-
държан във Второ ра-
йонно в Благоевград и
по-късно конвоиран
до столицата. Преди

дни той заяви във Fa-
cebook пост, че ще
посети Пирин. Каро-
лев описа и как е ми-
нал през КПП-тата на
градовете. По-късно
публикациите бяха
изтрити от Face-
book-а му, а той зая-
ви, че ще съди Бълга-
рия в Страсбург зара-
ди задържането.

Във връзка с неп-
риятния случай и за-
силения медиен инте-
рес към него, пресцен-
търът на Прокура-
турата на Република
България информира:

На 24.03.2020 г. Со-
фийска районна про-
куратура се е самосе-
зирала по повод пуб-
ликации в социалната
мрежа, от които е
видно, че гражданин
на столицата е пред-
приел пътуване до
друга област, без то
да има характера на
неотложно такова и
явяващо се наруше-
ние на заповед РД-01-
143/20.03.2020 г. на
министъра на здра-
веопазването. Тя е из-
дадена във връзка с

МЗ стартира DMS кампания в
подкрепа на българските медици

Силвия ГРИГОРОВА
Министерството на здравеопазването

инициира кампания в подкрепа на меди-
ците, които са на първа линия в борбата
с COVID-19. В информация до медиите
се казва:

"Днес най-важното е усилията на все-
ки от нас да бъдат насочени към това,
заедно, като общество, да преминем
през изпитанието COVID-19 и да изле-
зем от него не просто по-силни, а и еди-
нни.

Сега от най-голяма подкрепа се нуж-
даят здравната ни система и всички
онези хора, чиито професионални зна-
ния и опит са фокусирани върху това да
гарантират на всички нас адекватна ме-
дицинска грижа по време на пандемия.

Това е трудна задача, изискваща съп-
ричастност. Затова призоваваме бъл-
гарските граждани, които имат възмож-
ност, да бъдат солидарни и да се вклю-
чат в кампанията, дарявайки 1 лв. чрез
изпращането на SMS с текст DMS SOLI-
DARNOST на кратък номер 17777 за три-
те мобилни оператора в България (не се
удържа ДДС).

Всички набрани средства ще бъдат
изразходвани при пълна прозрачност. С
направените дарения ще бъдат закупе-
ни необходима на лекарите специализи-
рана медицинска апаратура и техника,
лични предпазни средства с най-висок
защитен клас, както и всичко друго, от
което спешно се нуждаят болниците в
условията на разпространяващата се
коронавирусна инфекция.

Целта, която заедно си поставяме, е
да бъдат събрани 5 млн. лв.

Нека бъдем солидарни!"

Удължават учебната година,
баловете през юли

Светла ЙОРДАНОВА
Учебната година вероятно ще се удъ-

лжи за сметка на месец юни и малка
част от юли. Това каза министърът на
образованието Красимир Вълчев и на-
мекна, че се очаква и абитуриентските
балове да са през лятото.

"Всеки трябва да има нагласа, че ка-
рантината вероятно ще продължи и ро-
дителите не могат да планират почивки
през юни", коментира министърът и пре-
поръча всички да се настроят за повече
учене през лятото.

Ако нормалната учебна дейност се
възстанови до 21 април, отучването ще
е минимално, успокои Вълчев.

При всяко положение през летните ме-
сеци ще се предоставят варианти за из-
вънкласни занимание и дейнсоти в цен-
тровете за подкрепа на личностното
развитие, които в момента също не ра-
ботят.

Матурите рано или късно ще се прове-
дат, но в никакъв случай онлайн, защото
учениците не са в равнопоставена сре-
да, каза още Вълчев. В изпитите няма
да се включва материал, който не е пре-
подаван в училище, гарантира той и ко-
ментира, че е рано да се мисли изобщо
за отпадане на външно оценяване или
матури. За такъв вариант може еве-
нтуално да се говори при много голямо
удължаване на извънредните мерки.

Проблем може да има за зрелостници-
те, които кандидатстват в чужди висши
училища. Там трябва съгласуване, посо-
чи министърът.

Той призова директорите на училища
да окуражават и подкрепят родителите
при провеждане на дистанционното обу-
чение на децата у дома.

въведеното с реше-
ние на Народното
събрание в страната
извънредно положе-
ние за ограничаване
разпространението
на коронавирусната
инфекция.

В тази връзка про-
курор от СРП е обра-
зувал досъдебно
производство и e
възложил на Столич-
ната дирекция на
вътрешните работи
да се установи дали и
каква декларация е
представило лицето,
както и как е обосно-
вало пред полицейски-
те служители от
съответния КПП,
през който е преми-
нал, необходимостта
от излизане от Со-
фия-град и пребивава-
нето в Благоевград-
ска област.

По този повод на
24.03.2020 г. е напра-
вен опит за призова-
ване на лицето от из-
вестните адреси на
територията на гр.
София, на които съ-
щото не е открито.
Служител на СДВР е

осъществил връзка
чрез мобилен теле-
фон с лицето, като
при проведения раз-
говор е установено,
че същото се намира
на територията на
гр. Разлог и катего-
рично отказва да се
яви пред органите на
МВР. Това обстоя-
телство е наложило
гражданинът да бъде
задържан за срок от
24 часа.

В хода на разследва-
нето е установено,
че лицето собствено-
ръчно е подписало
декларация, с която
се командирова в хо-
телски комплекс, на-
ходящ се в гр. Разлог,
с "цел консервиране
на хотела и комплек-
са, осигуряване на ох-
рана, помощ на служи-
телите". Установено
е, че хотелският ком-
плекс има действащ
управител, което из-
ключва хипотезата
за неотложност на
пътуването, пред-
прието от лицето.
Видно от публикации
в социалната мрежа,
същото е нарушило
собственоръчно дек-
ларираните обстоя-
телства, напуснало е
хотелският комплекс
и демонстративно е
проявило незачитане
на установените пра-
вила и мерки, издаде-
ни против разпрос-
транението на зараз-
на болест. Деянието
е извършено, въпреки
че лицето с подписа-
ната от него деклара-
ция е било запознато,
че носи наказателна
отговорност по чл.
355, ал. 2 от НК за на-
рушаване на наредба,
правила или мерки, из-
дадени против раз-

пространението на
заразна болест.

Софийска районна
прокуратура намира
за необходимо да объ-
рне внимание, че дей-
ствията по наруша-
ване на противоепи-
демични мерки са осъ-
ществени от Вл.К. -
публична личност,
бивш столичен об-
щински съветник, и
като такъв следва да
бъде отговорен не са-
мо към близките си,
но и към общество-
то, давайки пример за
спазване на предписа-
нията и препоръките
на здравните власти.
Още по-укоримо е об-
стоятелството, че
чрез социалната мре-
жа Владимир Каролев
целенасочено е пред-
приел действия, за да
направи публично
достояние начина, по
който е напуснал
столицата, грубо
пренебрегвайки уста-
новените правила за
п р е д о т в р а т я в а н е
разпространението
на новия коронавирус
COVID-19.

Софийска районна
прокуратура деклари-
ра готовността си
да реагира и занапред
на всеки станал й из-
вестен случай на из-
вършено престъпле-
ние от общ характер,
в това число и на за-
честилите в послед-
ните дни деяния,
свързани с безотго-
ворното отношение
и явното нежелание
на отделни граждани
да спазват въведени-
те в страната огра-
ничения и мерки, в ус-
ловията на извънред-
ното положение, в
което страната се
намира.

"Епидемия" от престъпления при пандемия от Covid-19
Любомира ПЕЛОВА

Престъпленията
нарастват стреми-
телно при пандемия-
та от коронавируса,
тъй като престъп-
ниците и организира-
ните престъпни гру-
пи бързо приспособ-
яват методите си
към новата обста-
новка, според Евро-
пол.

Установяват се
все повече случаи на
киберпрестъпност,
кражби и фалшифика-
ции, предупреждава
европейската поли-
цейска служба в пуб-
ликуван днес в Хага
доклад.

Според документа
откакто е започнала
кризата, значително

се е повишила про-
дажбата на фалшиви
средства за предпаз-
ване като маски, де-
зинфектанти и ле-
карства.

Този месец при меж-
дународна полицей-
ска операция по це-
лия свят срещу фал-
шивите лекарства са
иззети около 34 000
фалшиви хирургичес-
ки маски, продължава
Европол.

Фалшивите лекарс-
тва включват анти-
вирусни медикамен-
ти, лекарството сре-
щу малария хлорокин
и витамини.

Директорът на Ев-
ропол Катрин де Боле
заяви, че това е неп-
риемливо.

"Подобна престъп-
на дейност по време
на здравна криза е
особено опасна и мо-
же да изложи на риск
човешки животи",
добави тя.

Европол предупреж-
дава и
за ки-
б е р -
п р е с -
тъпни -
ци, осо-
бено се-
га, кога-
то мно-
го хора
р а -
б о т я т
от до-
ма си,
където
д а н н и -
те и ин-

тернет връзката им
могат да са по-слабо
защитени.

Европол очаква
стремително увели-
чаване на случаите
на измами. "След на-
чалото на кризата

измамниците много
бързо приложиха
някои добре познати
похвати и се възпол-
зваха от страховете
и тревогите на жер-
твите", се посочва в
доклада.



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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Астрофизици от Великобрита-
ния, Германия, САЩ и Канада
успяха за първи път да опреде-
лят размера на нашата галакти-
ка. С помощта на телескопа Gaia
те са измерили диаметъра на
ореола на тъмната материя –
сферичната област, върху която
се разпростира гравитационно-
то поле на Млечния път. Резул-
татите от изследванията са пуб-
ликувани в списание „Monthly
Notices of the Royal Astronomical
Society“, както и в библиотеката

Астрономи откриха края на галактиката ни

със статии на портала
„arXiv.org“.

Астрономите наблюдават и
други галактики, но не могат да
направят снимка на Млечния
път, тъй като се намират вътре в
него. Затова при оценяването на
размерите на нашата галактика
те обикновено вземат предвид
разстоянието до най-отдалече-
ните обекти в нея.

Такава оценка дава представа
само за границите на галакти-
ческия диск с размери около

260 000 светлинни години. Но
както границата на Слънчевата
система се разпростира значи-
телно по-далече от Пояса на
Кайпер и включва всички об-
ласти с гравитационно влияние
на Слънцето, така и границите
на галактиката се оказват значи-
телно по-отдалечени от видима-
та област на галактическия диск.

Изчисленията, базирани на
данните за картиране на косми-
ческия телескоп Gaia показали,
че невидимият ореол на тъмната
материя, въртящ се около
свръхмасивната черна дупка
Стрелец А *, се простира на 950
хиляди светлинни години.

Телескопът фиксира в продъл-
жение на 7 години разположе-
нието на всички движещи се
обекти в нашата галактика, тях-
ната лъчева скорост и промяна-
та в разстоянието между звез-
дите. Задачата на проекта е да
се начертае точна 3D-карта на
Млечния път, като за целта е
необходимо да се знаят негови-
те размери.

Астрофизиците обединили
усилията си, за да определят
разстоянието до външните гра-
ници на ореола на тъмната мате-
рия. Те изходили от това, че
звездите във външния край на
галактическия диск се движат
много по-бързо, отколкото би
трябвало, ако се разчита един-

Витамин С е може би най-лесният за набавяне витамин от цялата
палитра с полезни вещества, от които се нуждае нашето тяло. Въп-
реки това има хора, които развиват дефицит. Вижте 6 симптома за
недостиг на витамин С.

Груба и проблемна кожа
Първият и може би най-издайнически симптом е грубата кожа.

Суха, напукана, проблемна, склонна към зачервявания и обриви, а
при някои дори се наблюдава състояние, известно като кератоза
пиларис (пилешка кожа). Витамин С участва в процеса за произ-
водство на колаген, който пък играе ключва за нежната и красива
кожа. Ако организмът ви страда от недостиг на витамин С, то това
ще се отрази и на епидермиса.

Петна по ноктите
Друг признак, по който може да разберете, че тялото ви се нуж-

дае от витамин С, са червеникавите петна по ноктите или розовее-
щи вертикални линии по нокътната плочка. Това се дължи на сла-
би кръвоносни съдове и връзки, които започват да личат.

Рани и синини
Ако организмът ви страда от дефицит на витамин С, то това ще

обясни защо толкова лесно кожата ви посинява и при най-лек на-
тиск или удар. Освен това ще забележите, че всякакви рани или
драскотини зарастват значително по-бавно или дори могат да се
отворят. Причината е, че витамин С участва във формирането на
подкожната тъкан. Синините пък са резултат от слабите кръвни
връзки и капиляри.

Проблеми със зъбите
Хората, които имат недостиг на витамин С, често се оплакват от

проблеми със зъбите. Най-явният признак - зачервени, чувстви-
телни, кървящи венци, които пък могат да доведат и до падане на
зъб.

Нисък имунитет
Повечето хора свързват витамин С с функцията му на имуности-

мулатор - помага на клетките да се борят срещу инфекции, парази-
ти и бактерии и да разрушават патогени, затова когато организмът
страда от недостиг, това се отразява и на имунитета.

Отпадналост
Отпадналост, сънливост, умора - също са симптоми на недостиг

на витамин С. За късмет обаче те са и най-лесни са лечение, защо-
то лекарите твърдят, че 24-часов интензивен прием на витамина
възвръща тонуса и балансира химичния състав в тялото.

Всички знаят, че витамин С се съдържа най-много в цитрусовите
п л о д о в е
като лимо-
ни и порто-
кали, но
освен тях
може да
включите в
менюто си
също дома-
ти, ягоди,
папая, ки-
ви, касис,
жълти чуш-
ки, брюк-
селско зе-
ле, броко-
ли, кейл,
м а г д а н о з ,
тамян.

ствено на гравитационното
влияние на видимата материя.
Според учените, допълнително-
то гравитационно въздействие
се излъчва от тъмната материя
на външния ореол.

Те създали математически мо-
дел, благодарение на който оп-
ределили границата, отвъд коя-
то скоростта на галактиките-
джуджета значително се забавя.
Така бил определен диаметърът
на Млечния път – 1,9 милиона
светлинни години.

Резултатите са първото изчис-
ление на външните размери на
галактиката. Предстои те да бъ-
дат прецизирани допълнително,
но според авторите, резултатите
може да бъдат използвани като
гранични параметри в много из-
следвания и теории.

„В много анализи ореолът
външната граница на Млечния
път е основно ограничение. Чес-
то учените се ръководят от су-
бективен избор, но за предпочи-
тане е да определят външния
край физически. Ние свързахме
границата на разпространение
на тъмната материя с наблюда-
вания звезден ореол и попула-
цията от галактики-джуджета“,
пишат авторите на статиите.

Те се надяват, че бъдещите из-
числения ще осигурят по-точно
измерване на границите на
Млечния път и галактиката.

Проверете: 6 симптома, че ви липсва витамин С
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Нови изисквания за пейките в парка
В пешеходните прос-

транства да има достъпни
места за сядане (пейки),
които да имат определен
размер и да са разположе-
ни точно определено мяс-
то една от друга.

Това предвиждат тексто-
ве на нова наредба за по-
достъпни обществени
сгради и съоръжения за
хора с увреждания, публи-
кувана на сайта за общес-
твено обсъждане от Ми-

нистерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).
До всяко достъпно място за сядане се предвижда място за инва-

лидна количка. В парковете трябва да има  най-малко по едно тако-
ва място за сядане на всяка алея, както и най-малко по едно място
за сядане до чешма, фонтан и площадка за игра.

За да са достъпни обществените сгради, автоматичните входни вра-
ти, които се управляват чрез устройства, монтирани на пода пред
тях, трябва да се задействат и при тегло 20 кг. Тоест и от теглото на
куче-водач на човек с увредено зрение.

Точно са разписани размерите, цвета и разстоянието на стълбите
в сградите за обществено обслужване и в нови многофамилни жи-
лищни сгради или сгради със смесено предназначение, както и пос-
тавяне на задължителна тактилна ивица за внимание за хората с
увредено зрение. Такава тактилна ивица трябва да бъде поставена
и на 40 см от вратата асансьорите в подлези и метростанции.

Въвеждат се и специфични изисквания към сградите и съоръже-
нията за обществено обслужване. Например най-малко пред едно
от гишетата за обслужване на клиенти трябва да е осигурено сво-
бодно пространство с определена широчина и височина, за да е дос-
тъпно за всички посетители.

Съществуващите сгради и съоръжения за обществено обслужва-
не ще бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъп-
ност при извършване на техни основни обновявания, ремонти и
преустройства.

Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население,
като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена под-
вижност, в т.ч. на хората с увреждания, се казва в мотивите на проек-
тонаредбата.

Bosch разработи тест за COVID-19 с резултати до 2,5 часа
Немският концерн Bosch

разработи автоматизирана
система за тестване за но-
вия коронавирус, която по-
казва резултата в рамките
на 2,5 часа. Това се казва в
съобщение, публикувано от
компанията.

 "С помощта на този тест,
разработен за шест седми-
ци, пациентите могат да про-
верят за наличие на коро-
навирусна инфекция SARS-
CoV-2 по-бързо от 2,5 часа след вземане на пробата", се казва в съоб-
щение за пресата.

„Новата разработка ще бъде налична в Германия от април, след
това ще последват други пазари в Европа и извън нея“, заявиха от
компанията.

Предполага се, че тестовете ще се използват в медицински заве-
дения, а не в домашна среда. С всяко устройство можете да вземете
10 проби на ден. Точността на диагнозата е 95%, съобщава Bosch.

Според вирусолога Кристиан Дростен, в Германия седмично се пра-
вят около 500 000 теста за новия тип коронавирус.

"Журналисти от цял свят ме питат защо имаме толкова малко смър-
тни случаи в съотношение с броя на заразените хора. До известна
степен това може да се обясни с факта, че имаме много активна ла-
бораторна диагностика. Оценките от последните дни сочат, че пра-
вим половин милион тестове на седмица“, каза той.

По официални данни в Германия има 35 500 заразени, 198 души са
починали от последствията от болестта.

В Германия почти целият социален живот се свежда до нула. Му-
зеи, театри, концертни и изложбени зали, ресторанти, барове, фриз-
ьори, салони за красота, басейни и фитнес зали са затворени в ця-
лата страна. За пореден път мерките бяха затегнати от понеделник.
Нарушенията на ограниченията се наблюдават от полицията и ад-
министративните органи.

Общонационална карантина беше решено да не се въвежда. Хора-
та могат да ходят на разходки, да спортуват на открито, да бъдат в
паркове и на площади.

Според YouGov повечето германци - 88% - подкрепят правилата.
Един от всеки трети - 32% - смята, че мерките за ограничаване на
обществения живот трябва да се засилят. Само 8% са против. 83% са
казали, че спазват действащите правителствени разпоредби. 12% от
анкетираните признават, че от време на време ги нарушават. 2% не
смятат за необходимо да изпълняват изискванията.

Продават ли ни дезинфектант - менте
Софийската  градска прокуратура е разпоредила проверка на пред-

лаганите в търговската мрежа дезинфектанти, както и на други сред-
ства за защита.

Повод за проверката са сигнали, постъпили от сектор „Икономи-
ческа полиция“ на СДВР, че се продава опасен за здравето на хора-
та антибактериален дезинфектант.

Той е изработен във фирма в София, без спазване на каквито и да
било технологични норми за концентрация на веществата в него,
уточняват от държавното обвинение.

По разпореждане на Софийската градска прокуратура ще се про-
веряват нискобюджетните магазини от типа „Магазин за един лев“
на територията на столицата.

Проверката, която ще е на случаен принцип, е възложена на Коми-
сията за защита на потребителите и на  Държавна агенция за метро-
логичен и технически надзор.

Кой може да получи помощ за ученик
Еднократната по-

мощ за ученици, за-
писани в първи клас
за учебната 2020/2021
г. да бъде в размер на
250 лв.

Това предвижда
Проект на Постановле-
ние на Министерския
съвет, качен за общес-
твен обсъждане.

Еднократната по-
мощ за ученици, за-
писани в първи клас,
се отпуска по реда на
Закона за семейни
помощи за деца на семейството, чиито деца са записани в първи
клас в държавно или общинско училище за първи път.

Помощта се получава при средномесечен доход на член от семей-
ството за предходните 12 месеца по-нисък или равен на 450 лв., оп-
ределен в Закона за държавния бюджет за 2020 г.

За деца с трайни увреждания, деца с един жив родител и за деца,
настанени в семейства на роднини и близки и приемни семейства
по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето помощта се отпуска
без да се изисква доходен критерии.

Очаква се за учебната 2020/2021 г. с еднократна помощ за ученици,
записани в първи клас, да бъдат подкрепени 43 800 деца.

Средствата, определени със закона за бюджета за 2020 г. за изпла-
щане на помощта при предложения размер, са 10 950 000 лв.

Ще има ли повече родна продукция по магазините
„Проведох разговори с представителите на търговските вериги в

България и ги призовах приоритетно да зареждат родна продукция
в магазините си, за да бъде подкрепено българското производство.“

Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава
Танева по време на Консултативен съвет по животновъдство, който
бе проведен днес чрез видеоконферентен разговор, съобщиха от
министерството на земеделието, храните и горите.

По думите й, това е един от начините да се подпомогнат земедел-
ските стопани и да се сведе до минимум загубата на продукцията
им.

Министър Танева коментира, че в момента родните производите-
ли изпитват затруднение при реализацията на продукцията си, тъй
като заради COVID-19 всички фермерски пазари са затворени.

„Имаме уверение от търговските вериги, че и за Великден ще про-
дават само българско агнешко месо“, допълни министърът на земе-
делието.

Десислава Танева информира животновъдите, че до няколко дни
на сайта на МЗХГ ще бъде качена информация за производители,
които извършват онлайн доставка.

По този начин искаме да улесним и потребителите при намирането
на възможност да си поръчат българско производство, което да им
бъде доставено до дома, посочи министърът.

Представителите на сектор „Животновъдство“ бяха запознати и с
хода на Кампанията по директни плащания 2020.

Министър Танева заяви, че на този етап МЗХГ не предвижда удъл-
жаване на кампанията, защото това ще доведе до забавяне на бъде-
щи плащания. Направена е организация заявленията да се подават
и електронно.

Всички земеделски служби работят при спазване на указанията
на здравните власти и земеделските стопани, които нямат възмож-
ност да подадат електронно, могат да отидат на място.

„Близо 20 пъти е нараснал броят на подадените заявления през
електронната система за една седмица“, отбеляза Танева.

По време на срещата стана ясно, че се търси механизъм безработ-
ни да бъдат насочени към дейности по прибиране на реколтата, как-
то и други такива в сектор „Земеделие“.

Министърът на земеделието коментира, че работният процес във
фермите трябва да продължи и да бъдат спазвани всички изисква-
ния за дезинфекция и социална дистанция.
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Възможно е спешно бизнес пътуване, подписва-
не на договори и ново запознанство в любовен
план. Толкова много впечатления ще получите
днес, че ще бъдете възхитени. Сложностти мо-
гат да се появят с получаването на пари. Особе-
но, ако прехвърляте на лична сметка. Опитайте

се да останете спокойни, пред лицето на всякакви ситуации.

Може отчаяно да се влюбите в човек, който
преди не ви е бил симпатичен. Странно, но факт.
Ако разберете, че чувствата ви са взаимни, то-
гава не спирайте. Работата ви, ще изисква мак-
симална подреденост и вникване подробно в де-
тайлите. Компетентно управлявайте средства-

та и бъдете по-икономични.

Трябва да сте по-малко критични в оценките си
за действията на околните. Ако покажете хлад-
нокръвие, ще е за добро. Интуицията ще ви помог-
не да разрешите дългогодишен проблем, свързан с
вас и близък приятел. Ще откриете за себе си не-
що, което преди ви е изглеждало незначително.

От рискови и опасни спортове трябва да се откажете.

Трябва да покажете компетентност по тези
въпроси, които ще обсъждате с колегите и шефа.
Ако изкажете мнение, аргументирайте се. Стро-
го планирайте пътуванията, работните моменти
и личната сфера, така ще постигнете положи-
телни резултати. Благоприятна и полезна за вас

ще бъде среща с приятел-бизнесмен.

Очаква ви натоварен ден. Вие ще бъдете в цен-
търа на вниманието, ще направите интересна ек-
скурзия и ще създадете добри контакти. Творчес-
ките личности, трябва да покажат своя талант,
независимо от наличието на пари или влиятелни
връзки. Способни сте на много, ако слушате ин-

туицията си. За среща, по-добре изберете друга вечер.

Необходимо е, да съберете волята си в юмрук и
да работите, докато трудът ви, не донесе плодо-
ве. Ако ситуацията във финансовата сфера се
промени към по-добро, не бързайте да харчичте
всичко и не организирайте пазаруване. Колкото
по инициативни сте в личния си живот, толкова

по-добре за по-нататъшните отношения с любимия човек.

Очаква ви щастлив ден, ако преди това сте ра-
ботили върху себе си. Има шанс да реализирате
желанията си, без специални загуби и съмнения.
Благоприятен ден, за тези които работят в об-
ластта на икономиката, политиката и строи-
телството. Разумният подход към отношенията

с любимия човек, ще ви помогне да откриете нови хоризонти.

Поради прекалената си упоритост, може да
навредите на себе си и вашите колеги. Може да
отчуждите онези, които преди това, са ви пома-
гали искрено. Необвързаните, могат да се влю-
бят, а семейните не трябва да изясняват отно-
шенията си със съпруга, особено в присъствието

на други. Може да получите проект, който ще ви донесе ползи.

Отстоявайте мнението си, за да намерите
мястото си под слънцето. Проблемите в кариера-
та ще бъдат решени благодарение на постоян-
ството и здравия ви разум. Не търсете нови
приятели и се откажете от откровени разгово-
ри с близките. За да се отървете от песимистич-

ното настроение, заемете се с йога и релаксирайте.

Трябва да бъдете толеранни към всеки, с когото
съдбата ви сблъска. Бъдете организирани и гъвка-
ви, ако става дума за нова работа. Откажете се
от хазарт, инвестиране на пари и оферти с тър-
говски характер. Ако сте прекалено сдържани в
чувствата, това ще доведе дисхармония в отно-

шенията с вашият възлюбен.

Възможна е среща с лице, от което зависи ва-
шата бъдеща кариера. Вярвайте повече на себе
си, а не на думите на другите хора. За да постиг-
нете стабилност, не се бавете с инвестициите.
Има възможност да намерите нещо, което от-
давна сте загубили. В допълнение, може да се

сдобрите с някой и да установите топли отношения.

Сами ще се справите с промените в личната
сфера. Ще започнете да гледате към някои неща
по различен начин, което ще ви е от полза. Пер-
спектива в работата очаква онези, които неза-
бавно решават всички професионални проблеми.
Вярвайте на колегите, но бъдете бдителни при

подписването на документи. Вечерта ви чака пътуване.

Уважаеми колеги,

От 15.03.2020 г. „ЧЕЗ Разпределение България“ АД преустанови планираните дейности по
електроразпределителната мрежа на обслужваната от дружеството територия в Западна
България, които изискват прекъсване на електрозахранването. Компанията извършва
единствено аварийни и превантивни ремонти по мрежата по спешност и в условия на
извънредно положение, за да поддържа надеждна и качествена услуга за българските

граждани, голяма част от които работят и учат от вкъщи.

За сигнали за липса или влошено качество на електрозахранването, използвайте информационна
линия 0 700 10 010; имейл: klienti@cez-rp.bg; контактна форма „Пишете ни“ на сайта на дружеството.
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Â Ñïîðòíîòî ñå ó÷àò äèñòàíöèîííî
Засега тренировъчният процес е напълно спрял

Противник на „Славата”
не е затруднен финансово

Треньорът на Кариана (Ерден) Веселин Ве-
ликов бе категоричен в мнението си, че дори и
да продължи по-дълго време извънредното
положение и прекъсването на първенството
това няма да се отрази зле финансово на отбо-
ра.Известно е, че босът на ерденчани Милан
Йосифов има сериозен бизнес с колбаси и
тборът носи името на неговата фирма, като
към днешна дата неговата работа върви доб-
ре с оглед на нуждите на крайния потреби-
тел."По времето през което не тренираме ще
взимаме по 60% от заплатите, но това е нор-
мално, тъй като все пак не можем да изпълн-
яваме тренировъчните си задължения. Това
ще бъде от началото на април. Нашият прези-
дент ни е дал пълни заплати за този месец.
Всички тези неща няма да се отразят финан-
сово на отбора в дългосрочен план, тъй като
нашият благодетел Милан Йосифов има се-
риозен бизнес, който не е засегнат през този
период. Когато подновим тренировки, тогава
нещата ще си дойдат на мястото и момчетата
ще си взимат пълните възнаграждения", ко-
ментира той пред Football24.bg."Ситуацията е
неприятна, но каквато е за нас, така е и за
всички други. Честно да ви кажа силно се
надявам първенството да се доиграе по няка-
къв начин. Бяхме пуснали момчетата в почив-
ка до края на март месец, но сега удължава-
ме срока до 20-и април"."Надеждите са ни, че
нещата ще се пооправят през следващите
седмици и ще можем да си вършим задълже-
нията по нормалния начин. Разбира се, че това
прекъсване не бе в добър момент за нас.
Знаете, че тъкмо натрупахме няколко победи
и отборът бе в подем".

"Кариана има добър потенциал и мисля, че
все още можем да покажем още по-добри не-
ща на терена. Надявам се това да се случи за
в бъдеще". "Мисля, че със сигурност тази епи-
демия ще се отрази негативно на футбола и
ще има отбори, които ще бъдат засегнати.
Знаете, че доста клубове разчитат все пак на
общински пари. За наша радост при нас неща-
та стоят по друг начин".

Още един отбор от
Трета лига лига ще из-
плати заплати навре-
ме. И то в пълен раз-
мер. Става въпрос за
Септември (Симитли),

Конкурентът на „Миньор” дава пълни заплати
съобщава Kotasport.
Ръководството на
отбора и кметът на
Симитли Апостол
Апостолов са остана-
ли очаровани от пове-

дението на футболис-
тите, които пък не са-
мо са изрядни и дис-
циплинирани по време
на пандемията от
COVID-19, но и преди

няколко дни се включи-
ха като доброволци в
помощ на общината.
Те не се притесняват
да разнасят храна на
възрастни хора по до-

мовете. Затова и от
ръководството на
Септември потвърди,
че всички в отбора ще
получат заплати в пъ-
лен размер.

Учениците от Спор-
тно училище „Олим-
пиец” са принудени да

прекъснат трениро-
въчния процес поради
епидемията  от
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Най-апетитните освобождаващи клаузи
Дори и най-добрите

отбори в света винаги
имат едно наум за ка-
чествени футболисти,
в чийто договор е зало-
жена апетитна клауза
за освобождаване, коя-
то може във всеки един
момент да се изпол-
зва.Само преди месеци
норвежкият талант Ер-
линг Холанд бе закупен
за 18 милиона паунда
от Борусия Дортмунд
точно чрез освобожда-
ваща клауза, заложена в
договора му с РБ Зал-
цбург.През лятото мо-
гат да се извършат
много подобни тран-
сфери, а Dailymail съста-
ви списък от топ 10
футболисти, които би-
ха могли да сменят
клубната си принадлеж-
ност чрез заплащането
на освобождаващата
им клауза.

1. Ерлинг Холанд – 631. Ерлинг Холанд – 631. Ерлинг Холанд – 631. Ерлинг Холанд – 631. Ерлинг Холанд – 63
млн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паунда

В свят на космически
трансферни суми, 63
милиона за един от най-
обещаващите млади на-
падатели в Европа не
изглежда много. Холанд
съвсем наскоро се при-
съедини към Борусия
Дортмунд само за 18
милиона, но агентът

му Мино Райола със си-
гурност е помислил за
бъдещето на своя
клиент, залагайки в до-
говора ниска клауза за
освободжаване. Тези,
които имаха съмнение,
че Холанд има качества-
та да направи стъпка-
та от Залцбург до гер-
манската Бундеслига,
би трябвало да са се
убедили в таланта на
норвежеца след неве-
роятния му старт с
„жълто-черния“ екип.
Холанд отбеляза 8 гола
в 4 мача и все още не е
изиграл пълни 90 мину-
ти.

2. Тимо Вернер – 512. Тимо Вернер – 512. Тимо Вернер – 512. Тимо Вернер – 512. Тимо Вернер – 51
млн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паунда

Изглежда невъзмож-
но Тимо Вернер да оста-
не в РБ Лайпциг и през
следващия сезон. Отбо-
рът е в борбата за
титлата, но към Вер-
нер има сериозен инте-
рес от най-добрите ев-
ропейски тимове. Той
демонстрира бързина,
постоянство и отбел-
яза няколко страхотни
попадения през послед-
ните месеци. Ливърпул
и Челси са сред фавори-
тите за подписа му. 51
милиона за нападател с
20 гола в 20 шампио-

натни срещи не изглеж-
да висока цена.

3. Джак Грийлиш – 453. Джак Грийлиш – 453. Джак Грийлиш – 453. Джак Грийлиш – 453. Джак Грийлиш – 45
млн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паунда

През сезон, в който
Астън Вила се бори за
оцеляването си, Грий-
лиш се доказа пред фут-
болния свят. Дълга опа-
шка от клубове ще го
поиска през лятото.
Имайки предвид високи-
те трансферни суми в
Англия, 45 милиона за
атакуващия полуза-
щитник са нищожна су-
ма.Доскоро се смяташе,
че Грийлиш е непостоя-
нен в добрите си изяви,
но хъсът и трудолюби-
востта  му са причина-
та да предизвиква ин-
терес към себе си.

4. Марк Рока – 33,84. Марк Рока – 33,84. Марк Рока – 33,84. Марк Рока – 33,84. Марк Рока – 33,8
млн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паунда

23-годишният цен-
трален полузащитник
бе попаднал в радара на
Байерн Мюнхен през ми-
налото лятото. Съв-
сем скоро германският
гранд може да поднови
интереса си към Рока.
Той обаче играе в тим
на дъното в Ла Лига.
Погледнато така сума-
та от 33,8 милиона
паунда не изглежда тол-
кова ниска.Той впечат-
ли по време на сблъсъка

на Еспаньол срещу Бар-
селона, завършил нарав-
но 2:2. Интерес към не-
го има както от Барса,
така и от Реал. Ако Ес-
паньол изпадне от Ла
Лига, със сигурност Ро-
ка ще напусне през ид-
ното лято.

5. Унай Нунес – 25,55. Унай Нунес – 25,55. Унай Нунес – 25,55. Унай Нунес – 25,55. Унай Нунес – 25,5
млн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паунда

Нунес е най-скорош-
ният талант, излязъл
от академията на Атле-
тик Билбао. Футболис-
тът, който е на 23 го-
дини, вече бе повикан в
националния отбор на
Испания. Той ще се над-
ява да тръгне по стъп-
ките на Аймерик Ла-
порт и Кепа Арисабала-
га, които също тръгна-
ха от баския клуб.Нунес
е здрав физически, ви-
сок и интелигентен в
тактически план. Как-
то много испански бра-
нители, той умее да
владее топката и да я
изнася, все ценни качес-
тва.

6. Лоренцо Пелегрини6. Лоренцо Пелегрини6. Лоренцо Пелегрини6. Лоренцо Пелегрини6. Лоренцо Пелегрини
– 25 млн. паунда– 25 млн. паунда– 25 млн. паунда– 25 млн. паунда– 25 млн. паунда

Полузащитникът на
Рома има средно по една
асистенция на два мача
през този сезон, което
го прави ключова фигу-
ра в тима. 23-годиш-

ният италианец има се-
риозен игрови опит за
възрастта си и би бил
много добър трансфер,
ако от Рома не успеят
да се споразумеят с не-
го за нов договор.Под
ръководството на Пао-
ло Фонсека римският
отбор играе атакуващ
футбол, а Пелегрини е
плеймейкърът.Преди е
изпълнявал и други ро-
ли в халфовата линия,
така че освен всичко
може да предложи и раз-
нообразност в еве-
нтуалния си нов клуб.

7. Хи-Чан Хуан – 207. Хи-Чан Хуан – 207. Хи-Чан Хуан – 207. Хи-Чан Хуан – 207. Хи-Чан Хуан – 20
млн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паунда

През лятото Уулвър-
хемптън бе близо до
подписа на южнокорее-
ца, но до сделка така и
не се стигна. От РБ Зал-
цбург бяха отмъкнати
Холанд и Минамино, кои-
то отидоха съответно
в Дортмунд и Ливър-
пул. Австрийците не
бяха склонни да се раз-
делят с още един от
ключовите си играчи.
24-годишният талан-
тлив футболист из-
глежда готов да напра-
ви следващата крачка.
Сумата 20 милиона
паунда не изглежда изо-
бщо голяма. Все пак

Хуан Хи-Чан има 6 гола и
7 асистенции в 14 мача
от австрийския шам-
пионат. Той също така
отбеляза 3 гола в гру-
повата фаза на Шам-
пионска лига.

8. Чими Авила – 208. Чими Авила – 208. Чими Авила – 208. Чими Авила – 208. Чими Авила – 20
млн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паунда

Нападателят на Оса-
суна изглежда в стра-
хотна форма от начало-
то на сезона. Той има на
сметката си 9 гола в 20
мача. За съжаление, той
получи тежка контузия
в коляното и няма да
може да играе до края
на сезона. Получената
травма може да разубе-
ди някои клубове да зап-
латят освобождаваща
му клауза в размер на 20
милиона.Аржентин-
ският нападател нико-
га не оставя противни-
ковата защита да диша
спокойно. Той е на 25 и
най-доброто от него
предстои в следващите
няколко години.

9. Руи Силва – 12,79. Руи Силва – 12,79. Руи Силва – 12,79. Руи Силва – 12,79. Руи Силва – 12,7
млн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паундамлн. паунда

26-годишният вра-
тар на Гранада играе ог-
ромна роля в страхот-
ното представяне на
новака в Ла Лига. Тимът

е на 10-о място, а стра-
жът има 8 чисти мре-
жи.Португалецът е
спряган за бъдещ ти-
туляр в националния
отбор на родината си.

10. Адолфо Гайч –10. Адолфо Гайч –10. Адолфо Гайч –10. Адолфо Гайч –10. Адолфо Гайч –
11,5 млн. паунда11,5 млн. паунда11,5 млн. паунда11,5 млн. паунда11,5 млн. паунда

Навярно е твърде ра-
но на 20-годишния ар-
жентинец да бъде
трансфериран във Вис-
шата лига, но определе-
но би се вписал в отбо-
ри като Шалке и Вил-
яреал.Той вече дебюти-
ра за националната се-
лекция на родината си,
а на клубно ниво има 4
гола в 9 мача за Сан Ло-
ренцо от началото на
сезона.Ако той продъл-
жи в същия дух, 11,5 ми-
лиона е сума, с която
определено може да се
рискува. Гайч е все още
твърде млад и през
следващите години мо-
же да се очаква рязко
подобрение в качества-
та му. Въпреки години-
те си, той може да гра-
ди атаките, да задържа
топката с нужното
спокойствие, както и
да представлява опа-
сност за противнико-
вата врата.

раната обстановка
продължава, макар и
дистанционно. Пове-
че от родителите са
доволни от него и от
това, че не се прекъс-
ва връзката между де-
цата и училището.
Няколко ученици са
без интернет-връзка,
но на тях се осигур-
яват материали на
хартиен носител, кои-
то им се доставят
периодично от обра-
зователния медиатор
на училището. Ето
какво е споделил  ро-
дител от училището
в групата на родите-
лите на класа във
„Вайбър”.„Адмирации

за СУ „Олимпиец”  на
всички учители и пре-
подаватели на 11-ти
клас и най-много на
класния ръководител
г-жа Янкова за успеха
на онлайн обучение-
то” – пише майка на
ученик от 11-ти
клас.За съжаление, но-
вината за удължаване
на извънредното по-
ложение съвсем разби
тренировъчния про-
цес. Някои от треньо-
рите се опитват да
дават наставления за
физически упражне-
ния вкъщи, но всички
са на мнение,че са да-
леч от истинските
тренировки.
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Тя е свързана с превенцията срещу мошеници, използващи епидемията от COVID-19

ЗАЕДНО В БЕДАТА! ТОВА
Е ПЪТЯТ, ПО КОЙТО ТРЯБ-
ВА ДА ВЪРВИМ ДНЕС, ЗА ДА
ОЦЕЛЕЕМ! това е и принципът,,

по който действа радомирският градоначал-
ник.Той откри дарителска сметка и се обърна
към жителите на общината с апел всеки, спо-
ред възможностите си, да се включи в благо-
родната кампания, за да могат да получат по-
мощ онези, които са в неравностойно поло-
жение, социално слабите, болните, старите
хора. А даренията ще бъдат използвани по
волята на дарителя. Така наистина ще сме
заедно в битката за оцеляване, защото по-
скъпоценно нещо от човешкия живот няма. А
бедата може да почука на всяка врата. Нека
никой не забравя това. И да отворим сърцата
си за съпричастие!

ЕДНО ЗЛО НИКОГА НЕ ИДВА САМО.
За съжаление пандемията - трагедия за едно,
е време за плячкосване за други. Ако сме
мислили, че само в България се вихрят из-
мамници - едни по телефона, други в интернет
пространството, бъркали сме. Вече и от Евро-
пол предупреждават да бъдем особено вни-
мателни на кого се доверяваме.Защото за
съжаление някои използват възможността в
мътна вода риба да ловят. В интернет прос-
транството ни предлагат какви ли не "благин-
ки" - от най-обикновени маски за еднократна
употреба, които само до преди месец-два се
продаваха, сега стократно по-високи цени, до
всякакви илачи, които ще ни опазят от зара-
зата. Нека внимаваме какво и кой ни подава
спасителното въже. Защото е напълно въз-
можно вместо да се измъкнем от дълбоката
вода, да се удавим. И най-вече да говорим,
много да говорим  с възрастни роднини и
близки, които по традиция са любим обект за
телефонните измамници. Няма такова чудо
като спешно плащане за настаняване в бол-
ница на близък, пипнал коронавирус, срещу
заплащане!

И ПЕРНИШКО ПРОПЛАКА ОТ НЕДОС-
ТИГ НА МЕДИЦИ. Търсят се лекари, меди-
цински сестри, санитари. Явно хилядарката,
която обеща кабинетът за хората, рискуващи
своя живот си в битката за спасяване на този
на напълно непознат, имал нещастието да
лепне ужасяващия вирус, не е кукичката, на
която ще се хване риба. Нека отворим сърца-
та си за тревогата, евентуалната болка на се-
мействата на хората в бяло, които са на първа
линия. Нека не забравяме, че всеки ден е ден
на изпитание и за всички търговски работни-
ци, които също са обект на потенциална зара-
за. Предпазните маски не са каприз. Пазим
себе си, но пазим и всички онези, които не
могат да си останат вкъщи. Защото те също
имат майки и бащи, деца и внуци. Те също ра-
ботят на предела на силите си заради нас.
Понякога едно "добър ден" стига...

КЗЛД: Декларациите за
преминаване през КПП не

нарушават личните данни
Любомира ПЕЛОВА

Декларациите, които се попълват и ос-
тават у полицаите при преминаване
през Контролно-пропускателните пун-
ктове не нарушават личните данни на
хората, съобщиха от Комисията за за-
щита на личните данни.

"Събирането от органите на МВР на
декларации от преминаващите през
КПП граждани в областните градове на
страната, е временна мярка и касае ог-
раничен кръг от лица, чиито данни се
обработват.

В условията на обявеното на 13 март
от Народното събрание на Република
България извънредно положение на те-
риторията на цялата страна по повод на
бързото и застрашаващо живота и
здравето на населението разпростране-
ние на вируса (COVID -19) и на основа-
ние Закон за мерките и действията по
време на извънредното положение, об-
явено с Решение на Народното събра-
ние от 13 март 2020 г., в сила от
13.03.2020 г. до отмяна на извънредно-
то положение (Обн. ДВ. бр. 28 от 24 март
2020 г.), следва да се отбележи, че:

1. Законодателството за защита на
личните данни допуска възможността
за ограничаване на обхвата на правата
и свободите на гражданите при усло-
вията на чл. 23 от Регламент (ЕС) 2016/
679;

2. В конкретния случай, наложената
от МВР мярка е необходима и пропор-
ционална с оглед гарантиране на:

o общественото здраве;
o предотвратяването на престъпления

(каквото е деянието по чл. 355 от Нака-
зателния кодекс), включително пред-
пазването от и предотвратяването на
заплахи за обществената сигурност,
каквато несъмнено е заплахата от раз-
пространението на вируса.

Гражданите следва да са спокойни,
че възможността за ограничаване на
техните права, в т.ч. и правото на защи-
та на личните им данни, не води до
тяхното нарушаване!

В тази връзка законодателството по
никакъв начин не изключва задълже-
нието на МВР да обработва данните еди-
нствено за целите на Закон за мерките и
действията по време на извънредното
положение, както и да гарантира сигур-
ността на обработването на личните дан-
ни, съдържащи се в декларациите, чрез
прилагането на подходящи технически и
организационни мерки!", пише още в
съобщението на Комисията.

Пак горя кола в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е горял в четвъртък през
нощта в Перник, съобщиха от Областната
дирекция на полицията..

Сигнал за пожара е подаден малко
след 1 часа от 62-годишна жена, собстве-
ничка на "Фолксваген Голф". Колата,
паркирана на улица "Св. Св. Кирил и Ме-
тодий" е обгоряла в предната й част. Час-
тично е засегнат "Ситроен", който има ле-
ки щети по задна броня и регистрационен
номер.

Пламъците са потушени от служители
на РС "Пожарна безопасност и защита на
населението" в Перник. Причината засега
не е установена. Извършен е оглед от по-
лицаи на Първо районно управление на
МВР и е започнато досъдебно производс-
тво.

На два сигнала са реагирали огнебор-
ци от Радомир и Брезник.

В Радомир е възникнало самозапалва-
не в жилищен блок, а на пътя между село
Вискяр и град Брезник е отстранено пад-
нало дърво на пътното платно.

Любомира ПЕЛОВА
Телекомуникационна

компания разработи
приложението A1
Guard в отговор на
очакванията, че теле-
фонни измамници би-
ха могли да използват
страховете на хората
от коронавируса. МВР
е партньор на кампа-
нията на А1 срещу
телефонните измам-
ници, съобщиха от
пресцентъра на вът-
решното министерс-
тво.

От телекома бе съз-
дадено приложението
A1 Guard, което пома-
га на потребителите
да предпазят себе си
и своите близки от
телефонни измами. То
е достъпно за абона-
тите на всички мо-
билни оператори у
нас, както и за ползва-
телите на фиксирани
телефони от А1.

Наблюденията на
МВР показват, че те-
лефонните измамни-
ци са креативни и чес-
то се насочват към
актуалните събития,
за да звучат досто-
верно.

"След предприети-
те през 2019 г. актив-
ни и целенасочени дей-
ствия на ГДНП и Про-
куратурата, теле-
фонните измами сил-
но намаляха. Неутра-
лизирани бяха 3 орга-
низирани престъпни
групи, които се зани-
маваха с това. Красно-
речив факт за пос-
тигнатите резулта-
ти е, че през първите
два месеца на тая го-
дина са регистрирани
само 18 телефонни
измами, срещу 252
през същите два месе-
ца на 2019 г. Анализъ-
т сочи, че телефонни-

те измамници стават
все по-изобретателни
и често сменят стра-
тегиите си, за да не
бъдат хванати. В пе-
риода на пандемията
на COVID-19 се появ-
яват нови сценарии -
измамниците се пред-
ставят за добровол-
ци от групи за под-
крепа, лекари, които
търсят пари за лече-
ние и изследвания,
възползвайки се от
страха на хората.
Нужно е да бъдем из-
ключително гъвкави
и иновативни в овлад-
яването на този
проблем и се радвам,
че в лицето на A1
Guard вече имаме под-
ходящ инструмент, с
който да отговорим
на тази необходи-
мост", заяви директо-
рът на ГДНП, главен
комисар Христо Тер-
зийски.

"Ние сме не само те-
леком лидер, но и ком-
пания, която работи
със социална отго-
ворност към своите
служители, клиенти и
обществото. Счита-
ме, че е наш дълг да
помогнем за разреша-
ването на проблема с
телефонните измами,
особено във времена
като днешните, кога-
то да предпазим свои-
те близки е основна
човешка цел. Приложе-
нието А1 Guard е на-
шата следваща стъп-
ка в кампанията за ди-
гитална солидарност
по време на социална-
та изолация и спазва-
нето на мерките, на-
ложени от пандемия-
та на коронавирус, за-
това ние предостав-
яме апликацията на-
пълно безвъзмездно.
Направихме приложе-

нието достъпно за
абонатите на всички
мобилни оператори,
защото считаме, че
всеки потребител
има право да получи
адекватна защита,
както и да осигури
такава на близките си
хора" сподели Алексан-
дър Димитров, изпъл-
нителен директор на
А1 България.

Приложението А1
Guard предупреждава
за потенциални теле-
фонни измами, като
позволява да бъде ог-
раничена входящата
комуникация с непоз-
нати на ползвателя
номера.

То може да се инста-
лира на смартфона на
един управляващ но-
мер, който да менажи-
ра повикванията на
до пет защитени но-
мера, считани за по-
тенциални жертви,
които могат да прие-
мат свободно вход-
ящи обаждания от ог-
раничения брой номе-
ра. Управляващият
номер може да ползва
смартфон с опера-
ционна система An-
droid или iOS. Изисква-
нето за защитените
номера е да разпола-
гат с Android устрой-
ство, а в случай че
ползват стационарен
телефон на А1, iOS ус-
тройство или такова
без операционна сис-
тема, то те могат да
използват функции-
те на приложението
чрез предварителна
инсталация на безпла-
тен номер 1441.

Повече подробнос-
ти за приложението и
неговите функции мо-
же да намерите на
страницата на теле-
кома в интернет.

Задържаха мъж, заподозрян за
растреляно в Кладница куче
Любомира ПЕЛОВА

43-годишен мъж е за-
държан във връзка със
смъртта на куче.

В четвъртък във
Второ районно управ-
ление на МВР е подаден
сигнал от 51-годишен
перничанин. Мъжът
заявил, че около 10 ча-
са в село Кладница,
пред дома на родите-
лите му е разстреляно
тяхното куче. Органи-
те на реда и ветерина-
рен лекар извършили
оглед на местопроиз-
шествието. Животно-
то е иззето за ауто-

псия. Незабавно
били предприе-
ти действия за
установяване
на извърши-
теля. След око-
ло час бил за-
държан 43-годи-
шен местен жи-
тел, чиято съп-
р и ч а с т н о с т
към смъртта
на животното е в про-
цес на установяване.
От него е иззето лов-
но оръжие и са назначе-
ни съответните ек-
спертизи. Наложена му
е полицейска мярка за

срок до 24 часа.
Започнато е досъ-

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