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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.70 лв.

Сряда-четвъртък 22-23 юли 2020 г., бр. 102 /6935/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Св. мироносица и
равноапостолна

Мария Магдалина(22)

Търсете
парите!

Тия дни един виден общественик се про-
викна насред протестите:"Търсете пари-
те!" Премиерът го чу и тутакси ги наме-
ри. Цели 29 милиарда евро ще потекат
към България през следващите 7 години
според договорката от срещата на върха
в Брюксел. Много ли са, малко ли са - Бори-
сов вече се похвали. Като се сравняваме с
други европейски посестреми, комай мо-
же и да са ни попрецакали. Ама за вътреш-
на употреба - сумата хваща рекламен ди-
киш.

Основният въпрос, който терзае про-
тестиращата общественост, е друг - ще
бъдат ли открадната всички тези 29 ми-
лиарда, а ако не - какъв процент от тях ще
бъдат откраднати. Въпрос, достоен за
един милион от играта "Стани богат".
Или игра на лотария като Божковата. За
тия пусти 29 милиарда даже вотът на не-
доверие мина по терлици както в пленар-
ната зала, така и в медиите. И правилно -
защо да се правят извънредни избори, ка-
то при редовни може по-лесно да се нап-
равят схемите за усвояването на парите
от Европа. Ама ония от Брюксел постав-
яли като условие върховенството на за-
кона. Какви ти условия, какви ти пет лева,
вие дайте парите, а ние ще ви спретнем
такова върховенство, та чак Гешев да за-
види! После търсете парите! .
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Българска
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регионалните
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Предимно
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД
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презастрахователна компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
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ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg
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Те са за възрастни, хора с увреждания и с психични разстройства
Силвия ГРИГОРОВА

На официална прес-
конференция,  Общи-
на Перник даде старт
на изграждането на
три нови социални
центъра за възрас-
тни и хора с уврежда-
ния в Перник.

Те ще се реализират
по проект "Подкрепа
за деинституциона-
лизация на социални-
те услуги за възрас-
тни и хора с уврежда-
ния" по Оперативна
програма "Региони в
растеж" 2014 - 2020
г., съфинансирана от
Европейския фонд за
регионално развитие.
На събитието при-
състваха: зам. - кме-
тът на Община Пер-
ник Стефан Кръстев,
секретарят на Общи-
на Перник Мартин
Жлябинков, предста-
вители на фирмите

изпълнители на
строителните дей-
ности и на строител-
ния надзор, служите-
ли на Община Перник,
представители на со-
циални институции,
екипът по проекта и
журналисти.

Заместник-кметът
Стефан Кръстев зая-
ви, че предоставяне-
то на качествени со-
циални услуги е сред
основните приорите-
ти на Община Перник
и допълни, че чрез
реализирането на нас-
тоящия проект въз-
растните и хората с
увреждания в община-
та ще разполагат с
модерна база и профе-
сионално обслужване.
Той изказа благодар-
ности на екипа по
проекта и пожела ус-
пешна реализация на
предвидените дейнос-

ти, подчертавайки
значимостта му за
възрастните хора и
хората с увреждания
в общината.

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10
Тел. : 02 862 0192
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57-годишен перничанин е заразен с COVID-19
Силвия ГРИГОРОВА

Два нови положи-
телни случая на коро-
навирус са регистри-
рани на територията
на област Перник към
20 юли, информираха
от Националната ин-
формационна система
за борба с COVID-19.
По информация на Ре-
гионалната здравна

инспекция в Перник,
става въпрос за мъж
на 57 г. от Перник,
който се намира в Реа-
нимационното отде-
ление на МБАЛ "Рахила
Ангелова" в Перник.
Другият заболял е
мъж на 38 г., също от
Перник. Той е поста-
вен под домашна ка-
рантина.

Крадец-рецидивист
пред съда за кражба

Любомира Пелова
Престъплението е извършено през месец

декември миналата година, когато от мазе
на жилищен блок са откраднати 8 гуми с
джанти и велосипед марка "Крос". В резул-
тат на непрекъснатата работа и проведените
множество действия по започнатото раз-
следване е установен и привлечен като об-
виняем 35-годишен перничани, криминално
проявен и познат на полицията с подобни
прояви. Наложена му е мярка за неотклоне-
ние "задържане под стража" и работата про-
дължава съвместно с прокуратурата.

Трите нови социал-
ни центъра ще бъдат
открити след извър-
шване на строително
- ремонтни дейности

и обзавеждане на две
големи сгради общин-
ска собственост.

По данни на РЗИ, на
територията на об-
ластта са поставени
под карантина общо
128 лица.

От тях 94 са в об-
щина Перник, 18 в об-
щина Радомир, 3 в об-
щина Брезник, 6 в об-
щина Трън, 2 в община
Земен и 5 в община Ко-
вачевци.

На страница 2
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Ïðîêóðàòóðàòà îáâèíÿâà ìàéêàòà íàñèëíèê
Обвинението срещу нея е за побой и изтезание
Любомира ПЕЛОВА

На 19 юли, около
18,30 ч. на тел. 112 е
подаден сигнал за на-
насяне на побой над 2-
годишно дете от
страна на майка му.
Преди това в социал-
ните мрежи е разпрос-
транен клип, на който
се вижда как майката
тормози малолетна-
та си дъщеря. Служи-
тели на полицията
съвместно с предста-
вители на отдел "Зак-
рила на детето" при
дирекция "Социално
подпомагане" - Перник
посетили адреса. Ус-
тановена е 32-годиш-
ната майка и непълно-
летното й дете. Же-
ната е задържана в
полицата до 24 ч., а
момиченцето е с поли-
цейска закрила за срок
от 48 часа, настанено
в социална институ-
ция. По-късно е задър-
жан и бащата на дете-

Любомира ПЕЛОВА
В Перник бе от-

крит вторият в
страната Национа-
лен кабинет по реп-
родуктивно здраве.
В кабинета, който
се намира в сграда-
та за медико-социал-
ни грижи в кв. "Ва-
рош" ще бъдат из-
вършвани безплат-
ни консултации на
двойки с репродук-
тивни проблеми.

Инициативата за
създаването на ка-
бинета, подкрепена
от община Перник
бе подета от

фондациите "Ис-
кам бебе" и  "Богда-
нова и Данаилова", а
изграждането му бе
утвърдено от Об-
щинския съвет.

Гости на събитие-
то бяха  кметът на
община Перник Ста-
нислав Владимиров,

заместник-кметът
Стефан Кръстев,
секретарят на об-
щината Мартин
Жлябинков, дирек-
торът на дирекция
хуманитарни дей-
ности д-р Татяна
Вангелова, Радина
Велчева - основател
на фондация "Искам
бебе", д-р Ивайло Ла-
зов завеждащ АГ от-
делението в
МБАЛ"Р. Ангелова" в
Перник.

Специален гост на
откриването на ка-
бинета бе един от
най-изявените спе-
циалисти работещи
с двойки с репродук-
тивни проблеми д-р
Таня Янакиева.

"Преди всичко ис-
кам да благодаря на
фондация "Богдано-
ва и Данаилова" и
фондация "Искам бе-
бе"  за тяхната упо-

Започва изграждането
на 3 социални центъра

"Центърът за гри-
жа за лица с пси-

хични разстройства" (ЦГЛПР) ще бъде
разположен в сградата на бившата Вто-
ра поликлиника, която се намира в кв.
"Христо Смирненски".

"Центърът за грижа за лица с различ-
на форма на деменция" (ЦГЛРФД) и
"Центърът за грижа за възрастни хора в
невъзможност за самообслужване"
(ЦГВХНС) ще бъдат обособени в сгра-
дата на "Специализирана болница за
продължително лечение и рехабилита-
ция" ЕООД /Профилакториума/, която се
намира на ул. "Протожерица" № 2.

След приключването на пресконфе-
ренцията, беше направена символична
първа копка пред сградата на Втора по-
ликлиника в кв.

"Хр. Смирненски, където ще започнат
строително-ремонтните работи на "Цен-
тър за грижа за лица с психични разс-
тройства".

Първата копка направиха зам.-кметът
Стефан Кръстев, инж.

Боянка Туджарова и представител на
фирмата изпълнител.

Туджарова поясни пред присъстващи-
те, че чрез осигуряването на подход-
яща социална инфраструктура ще бъде
гарантирано предоставянето на услуги
на хора с психични разстройства."

Важно е да се знае, че този проект ще
осигури специализирани грижи на тези
хора за период от 5 години.

За тях ще се грижи подготвен меди-
цински персонал", подчерта тя.

Общата стойност на безвъзмездната
финансова помощ по проекта е в раз-
мер на 1 664 659,04 лева.

О тях 1 414 960,18 лв. са финансиране
от ЕФРР, а 249 698, 85 лв. са национал-
но финансиране. Проектът трябва да бъ-
де финализиран на 08.02.2021 г.

10 дни допълнителен отпуск
за педагозите в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Община Радомир, Съюзът на работо-

дателите в системата на народната
просвета и Общинския координационен
съвет на Синдиката на българските учи-
тели към КНСБ, се договориха за анекс
в колективния трудов договор, с който
се разписва увеличение на размера на
платения годишен отпуск по чл.155,
ал.5 от Кодекса на труда за педагоги-
чески специалисти в образователни ин-
ституции, членове на синдикалните и
работодателските организации, страни
по договора за 2020 г.

Споразумението обхваща и педагози-
те в яслените групи в детските градини.
Платеният годишен отпуск на посочени-
те категории лица се увеличава с 10 ра-
ботни дни над договорения размер, съг-
ласно колективния трудов договор.

По-дългият отпуск за педагозите е
разписан в нова ал.8 към чл.29 от склю-
чения колективен трудов договор и е
във връзка с последиците от обявеното
в страната извънредно положение с ре-
шение на Народното събрание.

то, 26-годишен мъж.
Причините за случи-
лото се са в процес на
установяване.

 Образувано е досъ-
дебно производство
по чл. 131, ал.1, т.4 от
Наказателния кодекс.
Уведомена е Районна
прокуратура - Перник
и работата по случая
продължава.

Случаят с качения в
социалната мрежа
клип с битото детен-
це, намери широк от-
звук в областния
град. Оказа се, че ба-
щата на момиченцето
е предоставил клипа,
като потвърдил, че
разполагал и с други
подобни клипове за
упражнено насилие
над детето. За БТВ Ве-
роника Латева, която
е публикувала клипа в
социалните мрежи,
сподели, че е била
потресена от видяно-
то. Тя потвърди пред

репортер на телеви-
зията, че разполага и
с други подови клипо-
ве, които показват
упражнено насилие
над детето.

В ефира на БТВ Рум-
яна Герова, началник
отдел "Закрила на де-
тето" в Перник споде-
ли, че в поясненията
си майката заявила, че

по този начин искала
да предизвика бащата
на детето да полага
повече грижи за нея и
момиченцето. Герова
уточни, че до сега не
са постъпвали сигна-
ли за насилие над де-
тето. Тя увери, че в
момента момиченце-
то е под полицейска
закрила за срок от 48

ритост и хъс, за да
се поздравим днес с
откриването на
втория такъв каби-
нет в страната.

Във време, в което
един от най-големи-
те бичове пред на-
шето общество е
демографската ка-
тастрофа решихме
да създадем такъв
център, за да подпо-
магаме всички двой-
ки, които имат нуж-
да", каза кметът на
община Перник.

Той добави, че в
негово лице  те ви-
наги ще срещат под-
крепа за всички оне-
зи благородни ини-
циативи и каузи,
които вече са цяла
поредица. "

Нека да си поже-
лаем в Перник да се

от страница 1

Национален кабинет по репродуктивно
здраве отвори врати в Перник

раждат все повече
деца, защото гра-
дът ни има нужда
от детски смях.

Убеден съм, че то-
зи кабинет ще по-
могне на много мла-
ди двойки да осъ-
ществят своята
мечта", подчерта
Станислав Владими-
ров.

Д-р Таня Янакиева
заяви, че жителите
на Перник заслужа-
ват да ползват мо-
дерните репродук-
тивни технологии.
"Нека смехът на мал-
ките момчета и мо-
мичета огласят гра-
да ви, а ние ще да-
дем всичко от себе
си, за да се случи
това", категорична
бе тя.

Радина Велчева от

часа. То е настанено в
социална институция.
Преди да се търси за
него приемно семей-
ство ще бъде проуче-
на възможността то
да бъде поверено на
грижите на близки и
роднини. Ако това не е
възможно, тогава ще
бъде поверено на
приемно семейство.

фондация "Искам бе-
бе" обясни, че спе-
циалистите, които
ще провеждат без-
платни консултации
в кабинета ще ра-
ботят по график,
който ще бъде об-
явяван предварител-
но.

Тя добави, че вече
15 години фондация-
та работи с двойки
с репродуктивни
проблеми и заедно с
лекарите променя
съдби.

Радина Велчева по-
жела през следваща-
та година да бъде
отпразнувано пър-
вото, дете родено
благодарение на спе-
циалистите, които
ще работят в каби-
нета за репродук-
тивно здраве.
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506 безработни са си намерели работа с посредничеството на Бюрото по труда

Силвия ГРИГОРОВА
4 191 са безработ-

ните в областта, ре-
гистрирани н Дирек-
ция "Бюро по труда"-
Перник към 30 юни
тази година.

В сравнение с месец
май, техният брой е
намалял с 300 човека.
В края на юни равни-
щето на безработица-
та в региона е било
6.89.

Намаляват спешните повиквания
и амбулаторните прегледи,

отчитат от ЦСМП
Силвия ГРИГОРОВА

Спад в повикванията на спешния те-
лефон и амбулаторните прегледи през
изминалата седмица констатира Центъ-
рът за спешна медицинска помощ. В
подкрепа на това твърдение, директо-
рът на ЦСМП д-р Валери Симеонов по-
сочи, че през седмицата спешните ме-
дици са се отзовали на183 повиквания
на спешния телефон 112. Извършените
амбулаторните прегледи са 165, което
спад с близо 100 за предходната сед-
мица."Добрата новина е, че през изми-
налата седмица във филиалите в облас-
тта са приети само 30 пациенти, ухапа-
ни от кърлежи. Това означава намал-
яване с над три пъти в сравнение с
предходната седмица, което е много
добре. През седмицата спешните екипи
са се отзовали на 4 ПТП-та. От тях 2 са в
община Земен и 2 в Перник, за радост
без тежко пострадали.

На въпроса- какво е състоянието на би-
тия в Радомир лекар от Центъра за спеш-
на медицинска помощ, д-р Симеонов
поясни, че той е в болничен отпуск."Това,
което ме безпокои е, че той и съпругата
му, която завежда филиала на ЦСМП в
Радомир, обмислят да напуснат работа,
огорчени от негативното отношение към
тях. Ако това се случи, на фона на острия
недостиг на лекари, не знам как ще оси-
гурим  филиала в Радомир с медици",
заяви притеснен д-р Симеонов.

На въпроса- как вървят преговорите
със синдикатите в ЦСМП по подписва-
нето на новия Колективен трудов дого-
вор, д-р Симеонов поясни:"Доколкото
разбрах, те са зациклили временно, по-
ради разногласия между трите синди-
ката, които имат членове в ЦСМП-Пер-
ник. По моя информация причината за
разногласията е определянето на пари-
те за спешна дейност. В момента лека-
рите получават по 44 лв., сестрите по
33, а шофьорите по 22 лв. Искането на
синдикатите е да се увеличат полага-
щите се средства за спешна помощ. По
изчисления на ръководството на ЦСМП,
би могло средствата да се увеличат с
по 10 лв., съобразно възможностите,
които предоставя бюджета, който ни е
определен. Искането на КНСБ и
КТ"Подкрепа" е всички работещи в
ЦСМП да получават по равно пари за
спешна помощ и те да станат 44 лв. До-
като от синдикат "Защита" пък,  защи-
тават да се запази йерархичното раз-
пределение на тези пари,  както до се-
га, но да се увеличат. Доколкото имам
информация, преговорите между син-
дикатите ще продължат в края на ав-
густ. Нашето предложение като ръко-
водство е да остане досегашният начин
на разпределение на тези средства, ка-
то ги увеличим с още 10 лв. Какво спо-
разумение ще постигнат синдикатите,
предстои да видим".

Анализът за месец
юни показва, че най-
високо е равнището
на безработицата в
община Трън- 22.69. В
края на юни регистри-
раните безработни в
общината са били
317.

В сравнение с месец
май, техният брой се
е увеличил с 24 чове-
ка.

На второ място по

равнище на безрабо-
тицата в областта
се нарежда община Ко-
вачевци-14.41.

Р е г и с т р и р а н и т е
безработни в община-
та в края на юни са
били 50 човека, като в
сравнение с месец вай
техният брой е на-
малял с 3-ма човека.
На трето място по
равнище на безрабо-
тица е община Брез-

Лятна онлайн академия на "Заедно в час"
Светла ЙОРДАНОВА

За първи път уче-
ници от 1. до 12.
клас от цялата
страна могат да се
включат в Лятната
академия на "Заедно
в час".

Заради епидемия-
та от коронавирус
и повишения брой на
заболели през пос-
ледните седмици и
след консултация с
външни организации
събитието премина-
ва в онлайн формат.
Това позволява от-
варянето на нови
места за лятното
училище и включва-
нето на ученици,
които живеят из-
вън София. За запис-
ване в Академията
родителите трябва
да попълнят фор-
муляр за участие на
сайта на организа-
цията.

Онлайн лятната
академия ще продъл-
жи от 3 до 14 ав-
густ, всеки делни-
чен ден от 9:00 до
12:30 ч. На ден е
предвидено ученици-
те да имат по чети-
ри учебни часа с
междучасия от 10
минути между всеки
от тях. Уроците са
планирани така, че
да насърчават ак-

тивното участие на
учениците и сът-
р у д н и ч е с т в о т о
между тях под фор-
мата на работа по
групи, работа по
проекти, споделяне,
дискусии и пр.

Основна цел на
Академията е да по-
виши мотивацията
за учене на ученици-
те и да подобри под-
готовката им по
изучаваните пред-
мети. Заради панде-
мията от COVID-19
ще бъде обърнато
специално внимание
на затвърждаване
на знанията, придо-
бити по време на
д и с т а н ц и о н н о т о
обучение.

"Вярваме, че в мо-
мента най-важното
е да мислим за обща-
та си безопасност и
здраве. Затова взех-
ме решение, да не
рискуваме с провеж-
дането на толкова
масово събитие на
живо. Това, че он-
лайн форматът ни
позволява да дос-
тигнем до ученици
от цялата страна
ни мотивира още по-
силно да проведем
академията по най-
добрия възможен на-
чин. Адаптираме
програмата така, че

да бъде максимално
застъпен моделът
на академията до
момента - да бъдат
интегрирани инте-
ресите на децата и
да може учебното
съдържание да бъде
полезно и приятно
за учениците. Ста-
раем се също занима-
нията да не изисква-
т допълнителна ан-
гажираност от
страна на родители-
те", коментира
промяната във фор-
мата Мариян Ран-
ков, ръководител
"Развитие на учите-
ли" в "Заедно в час".

В подготовката за
онлайн Академията
екипът на "Заедно в
час" и новите учи-

тели ще стъпят на
опита на общнос-
тта от учители и
училища партньори
на Фондацията от
последните месеци,
споделен опит от
партньорите на ор-
ганизацията от гло-
балната мрежа Teach
For All и добри прак-
тики в онлайн обу-
чението от цял
свят.

Лятната академия
на "Заедно в час" се
провежда за десета
поредна година. Тра-
диционно академия-
та се провежда на
живо в училища в Со-
фия и събира стоти-
ци деца.

Часовете по време
на академията са во-

ник-12.30.
В края на юни регис-

трираните безработ-
ни в общината са би-
ли 334 човека, като в
сравнение с май
броят им се е увели-
чил с 12. Най-ниско е
равнището на безра-
ботицата в края на
юни в община Перник-
5.96.

Р е г и с т р и р а н и т е
безработни са 2771,
като в сравнение с ме-
сец вай броят им е на-
малял с 292 .

 На второ място по
ниско равнище на без-
работицата е община
Земен- 6.10. Регистри-
раните безработни в
общината в края на
юни са били 51, като в
сравнение с май,
броят им е намалял с
16.

На трето място по
ниско равнище на без-
работицата в регио-
на в края на юни е об-
щина Радомир-7.41. Ре-
гистрираните безра-
ботни в общината в
края на юни е 668, ка-
то в сравнение с ме-
сец май броят им е на-
малял с 25.

Най-голяма е безра-

ботицата сред хора-
та без специалност.
Регистрираните в об-
ластта са в края на
юни са общо 1785.
Броят на регистрира-
ните безработни ра-
ботници е 1358, а без-
работните специалис-
ти са били 1048.

По информация на
Бюрото по труда,
през юни предложени-
те свободни работни
места в региона са би-
ли 190.

Това означава, че
малко над 23 човека са
се конкурирали за 1
свободно място. Най-
много свободни ра-
ботни места са пред-
ложени в община Пер-
ник-168.

Следват общините:
Радомир-12, Трън-6 и
Брезвик-4.

В останалите 2 об-
щини- не е предложено
нито едно свободно
място. През юни 506
безработни в облас-
тта са си намерели
работа с посредничес-
твото на Бюрото по
труда.

От тях само 20 са
си намерили работа
по програми.

дени от новите мо-
тивирани учители в
програма "Нов път в
преподаването" на
"Заедно в час". Те са
специалисти по раз-
лични учебни дисцип-
лини и имат разнооб-
разен предишен про-
фесионален опит.
Академията е част
от тяхната интен-
зивна предварителна
подготовка и обуче-
ние преди влизането
в училище през сеп-
тември 2020 г. Парт-
ньори на тазгодиш-
ната Лятна академия
са Фондация "Амери-
ка за България", Ти-
тан Златна Панега
Цимент, Breaktime,
ITST technology, Сер-
дика Център.
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Това информираха от дирекция Бюро по труда в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
 Агенцията по зае-

тостта стартира
процедура за канди-
датстване на рабо-
тодатели за изпла-
щане на средства по
Постановление №
151 от 03.07.2020 г.
То е свързано със за-
пазване на заетос-
тта на работници и
служители след пе-
риода на извънред-
ното положение, об-
явено с решение на

Народното събра-
ние от 13 март 2020
г. и извънредната
епидемична обста-
новка, обявена с Ре-
шение № 325 и удъ-
лжена с Решение
№378 на Министер-
ския съвет от 2020
година.

Това информираха
от Дирекция "Бюро
по труда" в Перник.

От там поясниха,
че с това Постанов-
ление, на практика

МОН: Интересът към
студентските практики нараства

Светла ЙОРДАНОВА

От края на месец май се наблюдава
нарастване на интереса от страна на сту-
денти и работодатели към проект "Сту-
дентски практики - Фаза 2", изпълняван
от Министерството на образованието и
науката. Макар и с по-бавни темпове,
дейностите по проекта продължиха да се
изпълняват и по време на въведеното из-
вънредно положение през март, а от на-
чалото на юни се забелязва значително
нарастване на броя на регистрираните за
участие студенти и работодатели. Проек-
тът стартира в средата на януари тази го-
дина и до началото на май в информа-
ционната му система се бяха регистри-
рали 740 обучаващи организации и 6414
студенти. Сега работодателите, пожела-
ли да приемат в организациите си сту-
денти за провеждане на практическо
обучение, са 1460, а студентите са вече
над 16 000. Като ментори, които ще обу-
чават студентите в реална работна сре-
да, са регистрирани 2182 специалисти,
посочват от МОН.

Първите практически обучения в реал-
на работна среда по проект "Студентски
практики - Фаза 2" стартираха в начало-
то март 2020 г. Те бяха на студенти, които
се обучават в професионално направле-
ние "Биотехнологии" в Химикотехноло-
гичния и металургичен университет - Со-
фия, и провеждат своята практика в хи-
мическа лаборатория по изпитване на
материали. Към момента включени в
практическо обучение са 3566 студенти,
а 196 вече успешно са приключили своя-
та практика.

Проект "Студентски практики - Фаза 2"
се изпълнява по Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен
растеж", съфинансирана от Европейския
социален фонд. Той продължава полити-
ката на министерството във висшето об-
разование, насочена към засилване
връзката между образованието и пазара
на труда и осигуряване на необходимите
кадри за бъдещото развитие на страна-
та. Срокът за изпълнение на проекта е 40
месеца, в които се предвижда 44 000
студенти от 44 висши училища - партньо-
ри по проекта, да имат възможността да
проведат практическо обучение по спе-
циалността, по която се обучават, в реал-
на работна среда. За успешно проведена
практика в рамките на 240 часа студен-
тите ще получат стипендия от 600 лв. и
сертификат. Целта е по време на практи-
ката младежите да придобият знания,
умения и компетентности, необходими за
по-успешната им реализация в социал-
но-икономическия живот на страната.
Наличието на добре подготвени специа-
листи е решаващ фактор за икономичес-
кия растеж и иновациите във всяко съв-
ременно общество. Затова с предимство
в проекта ще се включват студенти, обу-
чаващи се в професионални направле-
ния и специалности, с бъдещ недостиг
на пазара на труда. За участие в проекта
могат да кандидатстват всички действа-
щи студенти от висшите училища-парт-
ньори по проекта, включени в Регистъра
на всички действащи и прекъснали сту-
денти и докторанти, поддържан от Ми-
нистерството на образованието и наука-
та.

Студентите и работодателите, които же-
лаят да участват в проект "Студентски
практики-Фаза 2", следва да се регис-
трират в електронната платформа на ад-
рес: https://praktiki.mon.bg.

се продължава под-
крепата, аналогична
на предоставяната
по придобилата пуб-
личност мярка 60/
40 по реда на
ПМС№55/2020 г.,
чието действие
приключи на
30.06.2020 г. Регла-
ментираната под-
крепа по ПМС№ 151/
03.07.2020 г. е отно-
во в размер на 60%
от осигурителния
доход на работници-

те и служителите,
но вече за месец май
и ще се предоставя
за период до 3 месе-
ца, считано от 1-ви
юли до 30-ви сеп-
тември 2020 г.

 На електронния
сайт на Агенцията
по заетостта,в руб-
риката "Финансови
стимули за запазва-
не на заетостта", са
публикувани образ-
ците на документи,
информация за рабо-
тодателите, проце-
дура за кандидатс-
тване, съдържаща
условията, изисква-
нията, реда и начина
за кандидатстване.

  Съгласно чл.5,
ал.1 от ПМС№ 151/
03.07.2020 г. заявле-
нието и документи-
те за изплащане на
средства по реда на
П о с т а н о в л е н и е т о
следва да се подават
към Дирекция "Бюро
по труда", обслуж-
ваща територията
по мястото на рабо-
та на работниците
и служителите, не-
зависимо от начина
на подаването им! В
случай на повече
обекти в различни
населени места, ра-

ботодателите мо-
гат да подадат едно
общо заявление за
работниците и слу-
жителитe от всич-
ки обекти в една Ди-
рекция "Бюро по
труда", на чиято
територия се нами-
ра поне един обект
на работа.

 Документите мо-
гат да се подават
по електронен път
чрез Системата за
сигурно електронно
връчване /ССЕВ/ или
чрез лицензиран по-
щенски оператор,
както и на място в
съответната Дирек-
ция "Бюро по тру-
да".

 От Дирекция  "Бю-
ро по труда"-Перник
увериха, че е на раз-
положение за въпро-
си и допълнителна
информация на кан-
дидати, запознали
се с публикуваните
документи за канди-
датстване по
ПМС№ 151/
03.07.2020 г.  За из-
плащане на средства
за запазване заетос-
тта на работници и
служители след пе-
риода на извънред-
ното положение.

Близо 4 500 първокурсници
без такси в 17 университета

Светла ЙОРДАНОВА
Общо 4 476 студенти в първи курс в

17 висши учебни заведения няма за
плащат такса за обучение. Тя ще бъде
заплатена от държавната хазна, като за
целта ще бъдат отпуснати 1 308 542 ле-
ва

. "Освобождаването от заплащане на
такси за обучение има за цел да насър-
чи кандидат-студентите да изберат да
се обучават по конкретни специалности
и придобият знания и умения по профе-
сии, необходими за икономическото и
общественото развитие на страната.

Това е поредната стъпка от страна на
Министерството на образованието и
науката от една последователна и це-
ленасочена политика за реформиране
на системата за висше образование
чрез различни механизми на въздей-
ствие, включително и финансови", об-
ясниха от ведомството.

Без такса ще бъдат най-много първо-
курсници в "Педагогика на обучението
по …" - 2 299. Останалите професионал-
ни направления са "Религия и теоло-
гия", "Математика", "Физически нау-
ки", "Химически науки", "Химични тех-
нологии", "Енергетика", "Материали и
материалознание".

Безплатно ще бъде и обучението на
новоприетите в "Арменистика и кавка-
зология", "Индология", "Иранистика",
"Новогръцка филология", "Румънска
филология", "Унгарска филология",
"Хебраистика" и "Хидростроителство",
които спадат към защитените специал-
ности.

БЛС може и да не подпише Анекса към НРД
Силвия ГРИГОРОВА

Ако в Анекса към
НРД, предложен от
НЗОК, остане реше-
нието отчитането на
прегледи в реално вре-
ме в извънболничната
помощ да стартира
от 1 август, Българ-
ският лекарски съюз
няма да подпише. Това
е заявил на среща в
НЗОК председателят
на Лекарския съюз д-р
Иван Маджаров.

За пореден път се
срещаме с опит от
днес за утре, в среда-
та на лятото, да бъ-
дат правени фунда-
ментални промени,
които носят последс-
твия в дългосрочен
план. Става въпрос за
ежедневното отчита-
не в реално време на
всички кабинети от
извънболничната по-
мощ. Тук не говорим за
400 болници, които
преди години го въве-
доха, но с пробен пе-
риод, с тестове на
системата и въпреки
това в началото има-
ше проблеми с отчи-
тането. Става въпрос
за нещо много по-раз-
лично. Казах го много
ясно и на срещата с
НЗОК: "Цялата тази
реформа, отчитане в

реално време на всич-
ки кабинети от извън-
болничната помощ, не
може да бъде направе-
на по този начин с де-
сетсантиметров аб-
зац. БЛС няма да се
съгласи с това", заяви
д-р Маджаров.

По думите му,  въ-
веждането в този му
вид и в тези срокове
ще доведе до много
проблеми. "Трябва да
има тестови период,
да бъде въведено пое-
тапно, първо да се
проиграе в няколко ка-
бинета в СИМП и
ПИМП. Трябва да се
отчете и фактът, че
в момента има рес-
трикции за продължи-
телността на прегле-
да - 20 минути. Въвеж-
дането на отчитане-
то в реално време, без
това изискване да бъ-

де премахнато, би до-
вело до проблеми при
реалното провеждане
на прегледите. Ако ос-
тане в този вид, в еди-
н момент може да се
окаже, че лекарят ще
може да преглежда мак-
симум трима-четири-
ма души. В реалния жи-
вот този, кои?то има
нужда от продължи-
телен преглед от 30-
40 минути, е компенси-
ран от пациентите,
които минават за по-
кратко време през ле-
карския кабинет. От-
читането на прегледи
в извънболничната по-
мощ трябва да се въ-
веде, но това не може
да стане прибързано.
Всяка прибързана фун-
даментална промяна е
предварително опоро-
чена", категоричен е д-
р Маджаров.



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

    над апартамента - 62 000 евро
8. Тристаен, Могиличе, 89 м2, ет. 7(8), след лукс. ремонт,
     обзав., климатик - 94 000 лева
9. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
10. Тристаен Димова махала, ет. 6(8), ТЕЦ, асансьор, 78 м2 - 64 000 лв.
11. Къща, Варош, РЗП: 160 м2, двор: 495 м2, ПВЦ, гараж - 90 000 лв.
12. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
13. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
14. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
      ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
15. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
      РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
16. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
17. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
      двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
19. Къща, Рударци, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
20. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
21. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
22. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
23. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро

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

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

- 31 000 евро
НАЕМ

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

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сряда-четвъртък, 22-23 юли 2020 г., брой 102 /6935/ година XХVI

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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и
РСНИ
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ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

0888/222 656
0879 338 244

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

26 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

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

    бърз достъп до  София           - по договаряне

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

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

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

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

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

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

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

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

    двор: 380 м2          - по договаряне



Съперник6 22-23 юли 2020 г. ИМОТИ

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

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

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

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

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

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

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

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

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

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

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

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

16 000 лв.

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

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

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

Продавам Еднофамилна къща
с три спални, разположена в
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

разни

Продава:

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

обзав., климатик
- 94 000 лева

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

ел. огледала, нови
гуми, ел. седалки,

кожен салон,
гражданска, винетки,

каско - 6 000 лв.

Тел.: 0888 222 656

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа
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Магданозът е популярна под-
правка, използвана често в мно-
го кухни по света. Обикновено
магданозът се добавя към супи,
салати, яхнии и риба, за да заси-
ли вкуса на храната. Зеленото
растение е много полезно и до-
казано има благоприятно влия-
ние върху здравето на човек.

Магданозът е широко разпрос-
транена подправка в кухните на
Европа, Близкия Изток и Амери-
ка. Той може да се съчетава с
други храни както в пресен, така
и в изсушен вид. Освен за овку-
сяване на различни ястия, маг-
данозът се използва и като

7 причини да ядете повече магданоз

средство за лечение на състоя-
ния като високо кръвно наляга-
не, алергии и възпаления. Това
никак не е случайно – магдано-
зът има много ползи за здраве-
то. Вижте 7 причини, заради
които си струва да ядете повече
магданоз:

Магданозът съдържа много
полезни вещества

Магданозът е богат източник
на витамините К, А и С. В тази
подправка могат да бъдат откри-
ти и други полезни вещества ка-
то желязо, магнезий, калций,
фолат, калий и фибри. Магдано-
зът е с ниско съдържание на ка-

лории, така че спокойно може
да добавяте голямо количество
от него в храната си. Витамин А
е необходим за здравата имунна
система и за доброто зрение.
Той също така подобрява със-
тоянието на кожата. Витамин К
пък подпомага здравето на кос-
тите, сърцето и правилното съ-
сирване на кръвта.

Само две супени лъжици маг-
даноз ще ви помогнат да си на-
бавите дори малко повече от
препоръчителното количество
витамин К за деня.

Магданозът е богат на антиок-
сиданти

Магданозът съдържа множес-
тво мощни антиоксиданти, които
подпомагат здравето. Основни-
те антиоксиданти в магданоза са
флавоноидите, каротеноидите и
витамин С. Антиоксидантите са
важни за поддържането на сил-
на имунна система и защитата
срещу хронични заболявания.

Смята се, че в сушения магда-
ноз се съдържа по-голямо коли-
чество антиоксиданти, отколко-
то в пресния магданоз.

Магданозът поддържа здраве-
то на костите

Костната система се нуждае от
определени витамини и минера-
ли, за да остане здрава и силна.
Консумацията на магданоз е по-
лезна за костите, тъй като под-
правката е богата на витамин К –
основен хранителен елемент за
здрави кости. Всички храни, съ-
държащи голямо количество
витамин К, повишават костната
плътност, което пък намалява

вероятността от счупвания -
особено при по-възрастни хора.

Магданозът е важен за очите
Лутеинът, бета каротинът и

зеаксантинът са три вида каро-
теноида, съдържащи се в магда-
ноза, които подпомагат здраве-
то на очите и спомагат за по-
добро зрение. Лутеинът и зеак-
сантинът могат да предотвратят
макулната дегенерация - неле-
чима очна болест и водеща при-
чина за слепота по целия свят.
Бета каротинът се превръща във
витамин А, който е от съществе-
но значение за здравето на очи-
те. По-специално витамин А за-
щитава роговицата и конюнкти-
вата в окото.

Магданозът е полезен за сър-
цето

В магданоза има хранителни
вещества, които са важни за
здравето на сърцето. Едно от те-
зи вещества е фолатът (витамин
В9), който намалява риска от
сърдечни заболявания.

Магданозът е полезен за хра-
носмилането

Редовната консумация на маг-
даноз може да подобри хранос-
милането и да намали подуване-
то на корема. Това се дължи на
няколко съединения в подправ-
ката, които спомагат за облекча-
ване на неприятното чувство на
тежест в корема.

Магданозът освежава дъха
Яденето на магданоз може да

освежи дъха, замаскирайки
всички лоши миризми от консу-
мацията на чесън или лук, нап-
ример.

Всички харесваме бели дрехи, но ненавиждаме момента, в който вече не са така искрящо бели.
Има няколко трика, обаче, които ще ви гарантират, че бялото ще бъде винаги бяло.

Колкото и добри перилни препарати да използвате, рано или късно зоната под мишниците на
белите дрехи леко пожълтява, самият плат става сивеещ или жълтеещ, и тук там се появява по
някое петно, което с нищо не може да премахнете. Но преди да се откажете напълно от белите
дрехи, ето няколко начина, с които ще запазите искрящо белия цвят възможно най-дълго време.

Първо и златно правило е да перете дрехите разделно. Ако няма как да съберете една цяла пе-
ралня само в бяло, то поне разделете прането на тъмни дрехи и по-светли дрехи и използвайте
цветоулавящи кърпички.

Преди да пуснете белите дрехи за пране в пералнята, натрийте замърсените участъци със сапун
за петна и оставете да престоят така 10-20 минути.

Не използвайте белина за избелване на дрехите. Всъщност тя има обратният ефект. Да навярно
ще премахне някои упорити петна, но в същото време дрехите ви може да пожълтеят или поси-
веят.

Вместо белина, използвайте лимонов сок, смесен с вода. Потопете белите дрехи в съд с тази
смес и оставете да престоят така една нощ, след което изперете в пералнята.

Не използвайте твърде голямо количество перилен препарат, особено течен такъв. Ако не се из-
плакне добре, той остава по дрехите и всъщност води до тяхното замърсяване и промяна на цвета.

Вместо прах за пране дори може да използвате обикновен оцет и сода за хляб. Дрехите ви ще
станат не само чисти, но и много меки, а пералнята ви ще бъде добре почистена и дори ще изчез-
нат неприятните миризми, ако има такива.

Безотказан метод, който ще поддържа белите ви дрехи винаги искрящо бели е аспиринът. Раз-
творете 4-5 хапчета в 2 литра вода и накиснете белите дрехи вътре. Оставете да престоят така една
нощ, след което изперете в пералня. В барабана може да сложите също няколко таблетки аспи-
рин за още по-добри резултати.

Как белите ви дрехи да си останат искрящо бели?



Младежите у нас са най-неграмотни цифрово в ЕС

България е на предпоследно място в Европейския съюз по циф-
рова грамотност на младежите, предаде БГНЕС.

У нас 58% от младите хора на възраст между 16 и 24 години могат
да се похвалят с основни или над основни цифрови умения.

По-зле от нас е „вечният ни конкурент“ Румъния, където този про-
цент е 56.

В дъното на класацията заедно с нас са още Италия с 65% и Унга-
рия с 68%.

На ти с цифровите технологии са младите хора в Хърватия, където
умения за работа с технологиите на бъдещето имат 97% от младите.
Високата цифрова грамотност е характерна за Естония, Литва и Хо-
ландия над 93%, а също така за нашата южна съседка Гърция – 92%.

Изследването на Евростат показва, че през 2019 г. четирима от пе-
тима млади европейци (80%) на възраст от 16 до 24 години имат ос-
новни или над основни цифрови умения. Това е с 24 процентни пун-
кта (п.п.) по-високо от дела на лицата на възраст от 16 до 74 години
(56%).

През последните месеци много младежи трябва да учат онлайн за-
ради пандемията от коронавирус, която затвори училищата и уни-
верситетите на Стария континент. По тази причина цифровата гра-
мотност придобива все по-голямо значение за бъдещето на Европа
и нейната конкурентоспособност.
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Парламентът одобри съдии и полицаи
да оценяват работата на вещите лица

Да бъде създадена Автомати-
зирана информационна систе-
ма "Единен регистър на вещи-
те лица", като с нея да се над-
гради съществуващият досега
регистър чрез осигуряването
на систематичен подход при
избора на вещи лица. Това гла-
сува парламентът на първо че-
тене, като прие допълнение към
Закона за съдебната власт.

С промените магистрати и служители на МВР ще могат да оценяват
работата на вещи лица и по този начин ще формират рейтинг на все-
ки експерт. Експертите ще бъдат вписвани в Единния регистър на
вещите лица по разпореждане на съответните административни ръ-
ководители в органите на съдебната власт незабавно след утвър-
ждаването на списъците.

Информационната система ще представлява централизирана база
данни, в която ще се поддържа информация за вещите лица. Ще се
въвеждат данни за съдебните райони, образование, квалификация,
специализации, както и възможности за контакт с вещите лица.

Разследващите полицаи, прокурори, както и съдиите, които са въз-
лагали експертизи на вещото лице, ще могат да дават оценка за ра-
ботата му в системата, а тя ще се превръща в рейтинг.

Системата ще поддържа електронно досие за всяко вещо лице,
като в него ще се включва справка за изготвяните до момента ек-
спертизи, решението на съда или прокуратура дали приема или не
заключението и мотивите към това решение. Ще се вписва и инфор-
мация за това дали и по какви причини е възлагана допълнителна
или повторна експертиза. Всеки съдия или разследващ ще може да
види и дали заключенията на конкретно вещо лице да били преда-
дени в определения за това срок.

Предвижда се единният регистър да заработи от 1 януари 2021 г.
Висшият адвокатски съвет (ВАдС) обаче определи като абсурдно,

нелогично, неудачно и дори протиконституционно предложението
да се определя рейтинг на вещите лица. В началото на май съветът
посочи, че основната функция на експертизата не е да бъде "от пол-
за на възложителя", както се казва в мотивите, а заключението е
необходимо на правосъдието за изясняването на обективната исти-
на по делата.

Според юристите това ще създаде неоправдано предимство за ед-
на от страните в наказателния процес, като по този начин ще се на-
кърни и правото на защита, прогласено в конституцията.

Пестим 50 лв. от сметката
за отопление с нови мерки

Обновяването на многофамилни жилищни сгради до клас В ще
доведе до намаляването на средната сметка за отопление на двус-
таен апартамент от 65 кв. м от 156 на 107 лв.

Това може да доведе до изваждането на домакинства, попадащи
в групата на застрашените от енергийна бедност.

Това предвижда проект за дългосрочна национална стратегия за
подпомагане обновяването на сградния фонд до 2050 г., която е раз-
работена от Министерството на енергетиката.

Според прогнозите изпълнението на стратегията ще създаде и 17
600 нови работни места за периода 2021-2030 г. и ще доведе до до-
пълнителен годишен ръст на БВП от 557 млн. лв. към 2030 г.

Освен това основното обновяване на сградите повишава стойност-
та на имотите в тях с 10% до 15%.

Примерен разчет на енергоспестяващите мерки за еднофамилна
жилищна сграда с монолитна конструкция и площ на кондициони-
рания обем от 195 кв. м сочат, че средната спестена първична енер-
гия ще достигне близо 249 kWh на квадратен метър годишно, а спес-
тените въглеродни емисии - 56,3 кг. на кв. м годишно. Необходима
инвестиция е 246 лв. на кв. м. без ДДС.

Разчетите за 8-етажен панелен жилищен блок с площ на кондицио-
нирания обем 3800 m2 показват спестена първична енергия от близо
246 kWh на кв. м годишно, спестени въглеродни емисии от 55,6 кг. на
кв. м годишно и необходима инвестиция от 155,40 лв. на кв. м без ДДС.

60% от жилищния
фонд в страната и
близо 17% от нежи-
лищния трябва да
бъдат обновени до
2050 г. , пише още в
проекта.

Очаква се това да
доведе до спестява-
нето на 7329 GWh
енергия годишно, а
необходимите ин-
вестиции за периода
от 2021 до 2050 г. въз-
лизат на близо 26,8
млрд. лв.

Голяма част от жилищните сгради са построени в години, когато
липсват нормативни изисквания за енергийна ефективност, посоч-
ват експертите в стратегията. Над половината от обитаваните жилищ-
ни сгради са построени през периода 1960-1989 г., когато изникват
повечето панелни и стоманобетонови сгради. 34% от обитаваните
жилища са изградени преди 1960 г.

Само 7% от жилищните сгради у нас са построени между 1990 и
1999 г., а след 2000 г., когато влизат в сила завишени изисквания за
енергийна ефективност, са въведени в експлоатация останалите 7%
от жилищните сгради.

Сградите с лоши енергийни характеристики (класове Е, F и G) пред-
ставляват 91% от необновените сгради у нас, като 18% са от клас G (с
разход на първична енергия над 435 kWh/m2 год.), 34% са от клас F
(с граници от 364 kWh/m2 год. до 435 kWh/m2 год. първична енергия),
а 39% са от клас Е (с граници от 291 kWh/m2 год. до 363 kWh/m2 год.
първична енергия).

Разходът за отопление е основният разход на енергия в жилищ-
ните сгради с почти 80% от базовата енергия и 64% от реално потре-
бената, сочи анализът. Централното топлоснабдяване, което е най-
ефективната форма на отопление, съставлява само 18% от общото
потребление на енергия и делът му продължава да намалява пора-
ди отказ на абонати.

Проектът за стратегия поставя за цел чрез разширение на топлоп-
реносните мрежи до 2025 г. да бъдат присъединени 1875 GWh/г нови
потребители на топлинна енергия от централизирани системи във
всички сектори, от които 1142 GWh/г топлинна енергия чрез разши-
рения на съществуващи или нови топлофикационни мрежи.

Делът на електрическата енергия в общото енергийно потребле-
ние е 45%, а на твърдите горива - 36%, като те на практика са без
алтернатива за домакинства с ниски доходи. Газифизираните жили-
ща са едва 2,3% при среден дял от 39% в ЕС.

Безвъзмездна финансова помощ за енергоспестяващите мерки по
системите за отопление, вентилация и топла вода ще се отпуска са-
мо за общите части на сградите, а дейностите в жилищата ще се фи-
нансират изцяло от собствениците им, предвижда проектът. За да се
изпълнят мерките по сградните инсталации, ще е необходимо съг-
ласието на 100% от собствениците на апартаментите в жилищните
сгради.

Необходимите инвестиции са разделени на четири периода от 2021
до 2050 г. и възлизат общо на близо 26,8 млрд. лв. Според плана
между 2021 и 2025 г. ще са необходими 1,5 млрд. лв., или малко над
317 млн. лв. на година.

Сред възможните източници за финансиране са европейски сред-
ства като ОП "Региони в растеж", програмата "ИнвестЕС", Планът за
инвестиции за устойчива Европа, който е инвестиционният стълб на
европейската "Зелена сделка" и има за цел да мобилизира най-мал-
ко 1 трилион евро частни и публични инвестиции в устойчиви проек-
ти през следващото десетилетие чрез бюджета на ЕС, Европейският
фонд за енергийна ефективност.
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Може да се почувствате неуверени, особено ако
вървите против вашите амбиции. Честността и
богатия опит, са двата компонента, които ще ви
помагат да постигнете успех в работата си.
Смело решавайте, имуществени и финансови
проблеми - всичко ще се получи. Вечерта, може да

се наложи да оформяте важни документи.

Възможни са грешки, във финансовите ви дела.
Някой от приятелите, ще ви дадат ценни съвети,
струва си да ги слушате. Противоречия могат да
възникнат от страна на близки роднини, но вие се
контролирайте. Добре ще се справяте като орга-
низатор, така че може да се заемете с някакво

събитие. И няма значение какво - парти или празник.

Ще искате да прекарате един ден с любимия чо-
век. Нито работата, нито кариерата, нито пари-
те, днес няма да ви интересуват. Ще искате да
пътувате, да се срещате с нови хора или да тър-
сите нова сфера на дейност, но ще има непреодо-
лими пречки. Вечерта няма да скучаете, заедно с

близък приятел, роднина или комуникация в интернет.

Очаква ви плодотворен ден, освен ако не го
проспите. По отношение на любимия човек може
да се заблудите, така че внимавайте какво
говорите. Докажете думите си на практика, за да
не изпаднете в неприятно положение. В областта
на финансите, има по-голям шанс да станете бо-

гати, отколкото да загубите онова, което сте натрупали.

Препоръчително е, тези които имат собствен
бизнес, да усилят комуникацията с партньорите
си. Направете това до обяд, за да съхраните ен-
тусиазма и увереността във вашите способнос-
ти. Обрата в личния живот, ще се окаже неочак-
ван, но приятен. Възможни са конфликти с прия-

тели, въпреки че за тях, ще сте виновни сами.

Трябва да намерите общ език с лице, от което
зависи вашата бъдеща кариера. Не се страхувай-
те, ако думите са повече, от реалните действия.
Възможно е да има закъснения при получаването
на пари, но това не е критично. Бизнесмените, ще
трябва да се справят с минали проблеми, както и

да търсят нови бизнес партньорства.

Днес, ще трябва да се справяте с един един-
ствен проблем, който ще ви тежи през целия ден.
Отношенията с любимия човек, са стигнали до
задънена улица и сте притеснени. Опитайте се,
да не настоявате на своите решения, дори ако
сте принудени да го направите. В работата всич-

ко ще е отлично, ще получите толкова, колкото очаквахте.

Днес, ще трябва да намерите отговори на
сложни ежедневни проблеми. Не се противопоста-
вяйте на тези, които са по-възрастни и опитни.
Включете интуицията си на пълна скорост, за да
не допускате грешка с нови хора. Запознанство
вечерта, може да прерасне в истинска любов. Ча-

кайте изненада от някой, който е влюбен отдавна във вас.

Очаква ви труден ден, но доста обещаващ по от-
ношение на работата. Възможни са неприятни из-
ненади в колектива, ако сте агресивни. Компроми-
сът ще е по-добър за вас, отколкото всичко друго.
В любовта, не трябва да се разстройвате, ако не-
щата не стават, така както сте ги замислили.

Времето ще постави всичко на неговото място.

Днес, ще бъдете емоционално нестабилни, кое-
то може да доведе до стрес и сблъсъци с околни-
те. Ако се чувствате не разположени, е по-добре
да се откажете от дълго пътуване. Под въздей-
ствието на емоциите, не трябва да вземате ре-
шения, в противен случай разочарованията ще се

окажат болезнени. С парите, бъдете по-икономични.

Очаква ви, един двусмислен ден, когато ще
трябва да променяте плановете си по-няколко пъ-
ти. В работата, завършете задачите за който
не ви е останало време. Денят е добър за учение,
пазаруване и пътуване. В личния си живот тряб-
ва да станете по-здравомислещи, за да не се опа-

рите. Усмирете темперамента си.

Успешно ще премине целия ден, особено сутрин-
та. Ако смятате, че нещо или някой ви пречи да
осъществите вашите планове, тогава покажете
всичките си таланти и вложете малко хитрост.
Любимият човек, ще ви направи сюрприз. Но това
няма да е скъп подарък или ваучер за почивка, а не-

що друго. Прекарайте вечерта в уютна и спокойна атмосфера.
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Това смята старши-треньорът на юношите волейболисти Милен Богданов

Юношите до 20 го-
дини на „Миньор” за-
вършиха на шесто
място на финалите
на държавното пър-
венство, които се
проведоха в Бургас.
Там перничани започ-
наха добре с успех
срещу „Черно море”,
но последваха загуби
от „Дея спорт”,
„Славия” и ЦСКА . За

Христо Янев се качи на Монблан
В 5:54 часа тази сутрин бившият футболист

и треньор на  „Миньор” и ЦСКА Христо Янев
покори връх Монблан (4810 метра) в подкрепа
на благотворителната кауза за деца с пробле-
ми в развитието и комуникацията. Той беше
придружаван от прочутия скиор и планински
водач Ману Гаде."Добро утро на всички от
Монблан! Току-що се качихме. Всичко това го
правим за каузата, която има "Седем исто-
рии"! Нека да подкрепим децата с аутизъм!
Нека да им дадем шанс и те да изживеят
своите моменти, да имат равен шанс в общес-
твото и да направим техните родители щастли-
ви! Благодаря ви за подкрепата!", каза Янев
от върха, а видеото беше публикувано в стра-
ницата на сдружение "Седем истории", което
той основа преди времe.Бившият ни национал
е инициатор на кампанията #ВсякоДетеЗаслу-
жава - история с бъдеще. Целта на Янев е
чрез благотворителната кампания да изгради
и оборудва съвременен терапевтичен център
за деца с късно проговаряне, аутистичен
спектър и емоционално-поведенчески пробле-
ми в развитието.

За първи път няма да
се дава „Златна топка”

За пръв път в историята "Златната топка" ня-
ма да има носител. Най-ценният приз във фут-
бола няма да бъде присъден през 2020 г. за-
ради пандемията, която възпрепятства нор-
малното провеждане на сезона.Новината обя-
ви френско списание "Франс футбол", което
връчва наградата без прекъсване от 1956 г. От
авторитетното издание обосноваха решението
си с липсата на обективни критерии при избо-
ра заради възникналите промени във футбола,
предизвикани от появата на коронавиру-
са."Това е една толкова странна година, която
не бихме могли да приемем за обикновена.
Това не е решение, което взехме с лека ръка,
но трябваше да приемем, че не може да има
нормален победител", каза редакторът на
"Франс футбол" Паскал Фере пред АП.Преди
година наградата спечели Лионел Меси, като
звездата на "Барселона" заслужи за рекор-
ден шести път отличието. При жените беше от-
личена американката Меган Рапиноу.

90 спортисти от Англия
взимали допинг

Осем години след олимпиадата в Лондон се
оказа, че над 90 британски спортисти са взи-
мали експериментален препарат, разработен
за спецслужбите на САЩ. Веществото пови-
шава издръжливостта и устойчивостта към
стрес. За първи път разкритието направи „Mail
on Sunday“, който излезе със заглавие „Опит-
ните морски свинчета“.В материала се изтък-
ва, че Държавната спортна агенция (UK Sport)
на страната е похарчила 229 000 паунда за
135 дози от енергийната напитки DeltaG, съ-
държаща синтетични кетони. Британците ис-
кали да се представят добре на домашната
олимпиада и се свързват с министерството на
отбраната на САЩ. Те пък ги препращат към
Оксфордския университет, чийто дело е пре-
паратът. Любопитното е, че състезателите под-
писвали договор, че са съгласни да бъдат
доброволци в изпитанието на този продукт. А
UK Sport давала „информационен лист“, също
подписан от олимпийците, осъзнаващи риска
за здравето си. Лекарството има и много стра-
нични ефекти, като стомашно-чревни раз-
стройства и силно повръщане. Поради тази
причина 28 състезатели впоследствие отказ-
ват да го взимат, други 24 късат договорите си
с UK Sport, а трети не успяват да продължат
кариерата си.На олимпиадата британците
завършиха трети с 65 медала, от които 29
златни, като разликата с предишните игри
не е голяма – 48.

Новакът в Югоза-
падната трета лига
Левски Чепинци е на-
път да се подсили с
опитен нигерийски
нападател.

За ново попълне-
ние на третодиви-
зионния тим вече
може да се счита Са-
лас Обаси Окечукву
– Оки, пише “Вито-
ша нюз”.

В отбора от Че-
пинци е и неостаря-

ващият Дайо Джае-
йоба.

Нигериецът е 30-
годишен и има вече
солиден опит по
българските тере-
ни. Игра в Царско се-
ло във Втора лига.

Подвизавал се е
още в Чепинец (Ве-
линград), Хебър (Па-
зарджик), Левски
(Елин Пелин), Обори-
ще (Панагюрище),
Миньор (Перник), Бо-

тев (Ихтиман), На-
дежда (Доброславци)
и Гигант (Белене).

Първият му от-
бор в България бе
Миньор Перник по
времето на Стойчо
Стоев преди 10 го-
дини. В Перник той
беше сред любимци-
те на публиката, но
след като напусна
така и след това не
можа да пробие в от-
бор от Първа лига.

Любимец на миньорци
ще играе в Трета лига

представянето на
отбора говори стар-
ши-треньорът му
Милен Богданов

- Започнахте доб-- Започнахте доб-- Започнахте доб-- Започнахте доб-- Започнахте доб-
ре, но не завърших-ре, но не завърших-ре, но не завърших-ре, но не завърших-ре, но не завърших-
те по най-добрия на-те по най-добрия на-те по най-добрия на-те по най-добрия на-те по най-добрия на-
чинчинчинчинчин

- Те факторите за
представянето ни са
много. Първо ,услож-
нената обстановка с
коронавируса не из-

вади от залите, пус-
наха ни чак през юни
да тренираме в там
,та нямаше време да
обърнем внимание на
детайлите.

Иначе съм доволен
от представянето,
юношите старша
възраст са последна-
та стъпка преди
мъжкия волейбол. Ка-
то изключим отбора
на „Дея спорт”, дру-
гите са отбори с
традиции във волей-
болната игра, там и
е мястото, както и
на „Миньор”. Дру-
гият фактор е,че за
две седмици изиграх-
ме осем мача. Това съ-
що повлия. Не говоря
за физическа умора,
защото те са млади,
но по-скоро психичес-
ки се натовариха,
постоянно са в със-
тезателен режим, и
те като че ли се пре-
навиха.Искаха много
победата, но други-
те отбори бяха като
че ли по-свежи от

Пернишки полицай
стана шампион на шах

Пернишкия полицай Антон Стефанов
стана шампион на класическия шахмат
на първенството на МВР, което се про-
веде в област „Бакаджика” гр.Ямбол.

Първенството е шесто поредно за
служителите от МВР.В дисциплината
„Блиц“ златото спечели Емил Петков от
ОДМВР Габрово, а в отборната надпре-
вара победители станаха представите-
лите на ОД МВР Варна Петър Делчев и
Иван Янев.

В състезанието взеха участие 20
представители от 7 спортни клуба . Пър-
венството се проведе по швейцарска
система в седем кръга за класически
шахмат и дисциплината „Блиц“ в девет
кръга.

нас. Срещу „Дея
спорт” можехме да
спечелим първия
гейм, тук надделя съ-
дийския фактор. Аз
обаче съм доволен,
защото момчетата
показаха нашата игра
и играха добре. Крат-
кото време за подго-
товка, ангажира-
ността с кандидат-
стването ни изигра
лоша шега. Шестото
място е добре, да се
надяваме,че догоди-
на ще дойдат новите
момчета и ще напра-
вят нещо повече.Ние
, за да се класираме,
минаваме през девет-
те кръга на ада. На-
шата група е мно-
го,много по-силна от
другите.

- Как беше органи-- Как беше органи-- Как беше органи-- Как беше органи-- Как беше органи-
зацията в Бургасзацията в Бургасзацията в Бургасзацията в Бургасзацията в Бургас

- От нея не се оп-
лаквам. Всичко беше
на добро ниво. Добър
хотел, добра храна, в
залата имаше подава-
чи на топки, въобще
всичко беше направе-

но както трябва.
- Спазваха ли се- Спазваха ли се- Спазваха ли се- Спазваха ли се- Спазваха ли се

противоепидемични-противоепидемични-противоепидемични-противоепидемични-противоепидемични-
те мерките мерките мерките мерките мерки

- Мереха темпера-
турата на момчета-
та сутрин и преди
влизане в залата. Все
пак, не може да се
предотврати кон-
такта между волей-
болистите. Не са
настанени на едно и
също място, хранят
се на едно и също
място.

- Какво следва за- Какво следва за- Какво следва за- Какво следва за- Какво следва за
волейболистите?волейболистите?волейболистите?волейболистите?волейболистите?

- Почивка около ме-
сец, защото им се на-
събра много, на 20-
ти август трябва да
бъдат събрани нано-
во и да започнат пак
подготовка. Сега не
знам дали при мъже-
те ще разчитат на
тях, поне моето мне-
ние е,че това трябва
да стане. Ако после
се класираме за су-
перлигата, те тряб-
ва да са в основата
на мъжкия състав.
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Ще се използва изоставената сграда на училището в Ковачевци

 ЕДНО МАЛТРЕТИРАНО
ДЕТЕ НИ НАПРАВИ ИЗВЕС-
ТНИ И С ТОВА. ЦЯЛА БЪЛ-
ГАРИЯ С ТАЗИ ВЕСТ ЛЯГА

И СТАВА. Започна се разследване като
при държавен преврат. Какви ли не под-
робности заизлизаха и предизвикаха ис-
тинска погнуса у кого ли не. Перник стана
столица на ужаса и бруталността. И това
сигурно е върхът на айсберга, под който се
крият всякакви ужасии от семеен и не тол-
кова семеен тип. Разплитането на чорапа
отново доведе до извода, че някои сред
нас са хора само по външни антропологич-
ни белези. Останалото е въпрос на хомо са-
пиенс и медицински изследвания. Идиоти-
зираното общество, което ни обгръща, изи-
сква да му се обяви война. Буквално вой-
на, колкото и да звучи кръвожадно. Това
бито дете нито е първото, нито ще е послед-
ното. Такива случки периодично ще ни ги
сервират медиите, за да изпадаме в по-
редната погнуса като по график. Важното е
обаче властите да не се вдетиняват, а да
бият със силата на закона, както майката е
била детето си. Даже по-лошо! За да не из-
падаме регулярно в положението да из-
връщаме очи от екрана, когато поредният
клип ни се сервира от възмутен комшия.

НЕ СМЕ СИГУРНИ ДАЛИ НЯКОЙ НЯ-
КЪДЕ ПРАВИ И ТАКАВА КЛАСАЦИЯ
В МОМЕНТА, АМА СИГУРНО ТРЯБВА.
Става дума за ежедневните протести сре-
щу правителството и Гешев, с които взех-
ме да свикваме. Въпросът е в колко гра-
дове на България се правят ежедневно
такива, в колко от време навреме и къде е
проведен само един. За това, последното,
ни е думата. В Перник в началото се прък-
на само един протест, ако въобще може
да се нарече протест, и това си беше.
Вярно, никой не е длъжен да крещи ло-
зунги против Бойко и сие, но нашият слу-
чай изисква някакво обяснение. Протес-
тчето, че беше мижаво - мижаво си беше.
Че беше карикатурно - карикатурно си бе-
ше. Че нямаше никакъв смисъл - нямаше.
Най-положителното в това протестче бе-
ше, че остана единствено. С това ще го
запомни историята, ако историците един
ден въобще се сетят за какво иде реч. На
картата на протестираща България обаче
Перник се вписа с единичния акт на подо-
бие на граждански протест, колкото да се
отчете, че и тук има граждани. Толкова. За
повече няма нито сили, нито средства. Ос-
тава малката утеха, че се направи поне
един опит. Другаде и за това не им стигна-
ха силите. И в класацията на еднодневки-
те сме първи. А може и единствени...

Отличиха деца от
фотоконкурс в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Деца от СУ "Св.Св. Кирил и Методий" -

Радомир, ОУ "Иван Вазов" - село Извор и
Центъра за настаняване от семеен тип в
село Дрен бяха наградени за прекрасните
снимки, които представиха в рамките на
фотоконкурса под мотото "Мястото, което
ме кара да се чувствам щастлив". Проява-
та беше организирана от Местната коми-
сия за борба с противообществените проя-
ви на малолетни и непълнолетни и нямаше
конкурсен характер. Всички участници в
конкурса получиха награди - блутут колон-
ки, както и грамоти за участие. Снимките,
които участват в конкурса, са разположе-
ни на видно място във фоайето на сграда-
та на община Радомир и са достъпни за по-
сетители в рамките на работното време на
администрацията.

Полицията издирва извършителите
на побой над перничанин

Силвия ГРИГОРОВА
Инцидентът е станал на 17 юли около

19,00 ч., на ул. "Ю. Гагарин" в района на
бензиностанция. Потърпевшият, 41-годи-
шен мъж, е с нараняване в областта на но-
са. По първоначални данни причината са
стари неизяснени взаимоотношения.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 129, ал. 2 от Наказателния кодекс и ра-
ботата продължава.

Осъдиха депутат
за суджука

Бившият депутат от ГЕРБ Живко Марти-
нов беше осъден на две години условно с
четири години изпитателен срок по делото
„Суджукгейт“. Специализирания наказа-
телен съд призна Мартинов за виновен за
присвояване на 1 тон суджук. Според про-
куратурата, Мартинов е използвал името
на премиера Бойко Борисов, за да получи
4 тона суджук, 30 килограма филе „Елена”
и 30 килограма пастърма от бизнесмена
Антон Проданов.

В крайна сметка ексдепутатът беше осъ-
ден само за част от колбасите. Магистра-
тите отхвърлиха гражданския иск на Про-
данов, който претендираше да получи су-
мата от 36 хил. лв. заради предадените
месни продукти. Той беше осъден да плати
разноските по делото. Мотивите за присъ-
дата ще бъдат готови до 69 дни. Мярката
на бившия народен представител също бе-
ше променена – от "Парична гаранция" в
"Подписка". Присъдата ще бъде обжалва-
на на втора инстанция.

Хванаха поредния крадец
на ток в Радомир

Любомира Пелова
На 17 юли, служители на полицията и

представители на електроразпределител-
ното дружество са проверили имот в гр. Ра-
домир. Констатирано е нерегламентирано
въздействие върху измервателния уред на
ел. енергия. Установен е собственика на
жилището, 79-годишен мъж.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 234 "в", ал. 1 от Наказателния кодекс.

Силвия ГРИГОРОВА
Сградата на бивше-

то училище в село Ко-
вачевци, която с вре-
мето започна да се ру-
ши много, ще се пре-
върне в съвременен
Дом за стари хора.
Добрата новина съоб-
щи кметът на Кова-
чевци Васил Станими-
ров.

"Това, което ме рад-
ва много е това, че
група от местни ин-
веститори обединиха
усилията си да извър-
шат цялостен ре-

монт на тази не малка
сграда, която се ру-
шеше непрекъснато.
Напълно подменен е
вече покривът. В мо-
мента се преграждат
помещенията вътре,
ремонтира се дво-
рът. С една дума- те-
кат сериозни строи-
телно-ремонтни дей-
ности. Надявам се до
края на тази година
те да приключат. То-
ва, което е най-добро-
то в случая е, че тъй
като инвеститорите
са местни хора, то да-

Купе от автомобил, със заличени
номера, откриха криминалисти
Любомира Пелова

Действията на по-
лицията са в рамките
на преведена специа-
лизирана полицейска
операция.

Органите на реда

проверили автоморга
в Перник, където е
открито и иззето ку-
пе от лек автомобил
със заличени номера
на рамата.

Марката и модела са

нъците ще останат в
нашата община. Ос-
вен това, ще бъдат
разкрити нови работ-
ни места.

Вярвам, че след
приключването на ре-
монтните дейности,
сградата ще се пре-
върне в съвременен и
уютен Дом за стари
хора. Той ще осигури
уют и грижи за въз-
растните хора не са-
мо от нашата общи-
на, но и от облас-
тта", заяви Васил
Станимиров.

Аварии по ВиК мрежата
оставиха на сухо абонати
Силвия ГРИГОРОВА

Повреди по водоп-
роводната мрежа ста-
наха причина вчера да
бъде нарушено водос-
набдяването на жите-
ли на областта.

Заради аварии се на-
ложи спиране на водо-
подаването на жите-
лите на улиците
"Протожерица",  "Ви-
тоша" ,"Пловдив" и
"Благой Гебрев". Това
информираха от во-
д о с н а б д и т е л н о т о
дружество.

От там поясниха,
че ремонтни дейнос-
ти вчера са извър-
швани и в с.Дивоти-
но- на ул."34-та, във
високата зона на Ра-

домир и в кв."Върба"-
на ул."Априлско въс-
тание"№11. По тази
причина в тези райо-
ни беше нарушено во-
доподаването. От "В
и К" увериха, че по
всички повреди ра-
ботят аварийни еки-
пи до отстраняване-
то им и възстанов-
яване на нормалното
водоснабдяване.

По информация от
водоснабдителното
предприятие, вчера
обемът на язовир
"Студена" е бил 21
734 800 куб.м. Прито-
кът във водоема е
бил 715 л/с, а разхо-
дът-635 л/с. От дру-
жеството поясниха,

че с повишаването на
температурите, при-
токът в язовира е по-
намалял. Падналите
валежи през изминали-
те дни, обаче са дове-
ли до увеличаване на
обема с над 133 000
литра.

В момента най-
голям е притокът в
язовира от Врелото.
Радващото в случая,
според специалисти-
те е, че в средата на
юли, когато обикнове-
но обемът на язовир
"Студена" спада чувс-
твително заради на-
маления приток на во-
да, в момента той не
само се задържа, но и
леко се е увеличил.

в процес на установ-
яване.

Образувано е досъ-
дебно производство
и действията по раз-
следването продължа-
ват.
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