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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.66 лв.
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Св. мчк Калиник(29)
Богородични
заговезни(30)

Летен
Дядо Коледа

В една реклама се майтапят, че има и
летен Дядо Коледа, който раздава пода-
ръци от сърце. Тия рекламодатели тряб-
ва да имат връзка с лицензирани екстра-
сенси или да работят в Министерския
съвет. Летен Дядо Коледа има и той нах-
лу мощно във всеки български дом. Пра-
вителството отвори такъв огромен чу-
вал с подаръци, че да се чуди човек в кое
чекмедже са го крили досега. Милионите
хвърчат наляво и надясно. Подаръци се
раздават и за тия, дето не са си ги поис-
кали. От ДДС-то на бирата до скромната
трапеза на пенсионерите - Дядо Коледа е
щедър като никога. Тия пусти пенсионе-
ри са си паднали на късмета. С извинение
за черния хумор, ама комай ще им се
прииска короната да не си отива. Та кой
ти дава три поредни месечни добавки по
петдесетарка на калпак? Друг път за
един коледен подарък се вдигне медийна
врява до бога, та сега ли? Трите добавки
сигурно са за тримата изхвърлени ми-
нистри. Ако Бойко беше изритал десети-
на от своите подопечни, щеше да има чак
до изборите напролет, ама и това върши
работа. Ако протестите обаче се заку-
чат, има спасителен изход - да почне да
раздава кюлчета злато. Може да ги хвър-
ля направо от прозореца на джипката,
докато обикаля из Северозапада...
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9 заразени с коронавирус се лекуват в момента в здравното заведение
Силвия ГРИГОРОВА

Недостиг на средс-
тва създава сериозни
затруднения на екипа
на Белодробната бол-
ница в Перник.  Това
информира директо-
рът на здравното за-
ведение д-р Величка
Кадийска.

"Имаме спешна необ-
ходимост от пари за
закупуване на лекарс-
твени средства. В мо-
мента изпитваме не-
достиг основно на ан-
тибиотици - цефалос-
порини трета-чет-
върта генерация и
противосъсирващи
медикаменти. Лече-
нието на заразените
с COVID 19 е скъпо и
продължително. На-
ред с това ние си за-
купуваме и предпазни-
те средства. Най-
необходими в момен-

та са ни гащеризони-
те. Тези за еднократ-
на употреба са по 35
лв. за брой най-евти-
ните.

Тези за многократна
употреба са по не по-
малко от 65-75 лева.
При един болен с коро-
навирус дневно лека-
рите и сестрите вли-
зат по няколко пъти.
Всеки път предпазно-
то облекло се под-
меня. В момента има-
ме 9 болни. Сметнете
сами, ако най-малко по
3 пъти на ден се влиза
при тях, това означа-
ва, че дневно ни
трябват не по-малко
от 30- 35 гащеризона.
Миналата седмица по-
лучихме от РЗИ 20 га-
щеризона, но те са
крайно недостатъч-
ни.

В тази връзка искам

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

 дезинфектанти, гелове, маски
 бързи тестове за корона вирус
 лекарства и консумативи
 ортопедични материали
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Тел. : 02 862 0192

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÎÒÁÅËßÇÀÕÀ 100-ÃÎÄÈØÍÈÍÀÒÀ
ÍÀ ÄÅÍ×Î ÇÍÅÏÎËÑÊÈ

ÏÎÑÒÀÂßÒ ÏÀÌÅÒÅÍ ÇÍÀÊ
ÍÀ ÂÀÇÎÂ Â ÏÅÐÍÈÊ

„×ÓÊÎÂÅÒÅ” ÒÐÅÍÈÐÀÒ
Â ÏÚËÅÍ ÑÚÑÒÀÂ

Намаляват драстично ухапаните от кърлежи
Силвия ГРИГОРОВА

Значителен спад
на ухапаните от
кърлежи в региона
през изминалата
седмица, отчитат
от Центъра за
спешна медицинска
помощ в Перник.  По
информация на ди-
ректора на ЦСМП д-
р Валери Симеонов,
ухапаните от кърле-
жи, потърсили по-

мощ във филиалите
на спешния център
през седмицата,  са
само 25. От тях 10
са в Радомир, в Брез-
ник са 8 и останали-
те са в Трън и Земен.
През седмицата
спешните медици са
се отзовали на 7
ПТП-та, за радост
без тежко пострада-
ли.

"През изминалата

Нови позитивни случаи на COVID
Силвия ГРИГОРОВА

7 нови положителни случая на коронавирус са
регистрирани в региона от началото на тази седми-
ца до 28 юли,  по данни от Националната информа-
ционна система за борба с COVID-19 за
27.07.2020г. Става въпрос за: семейство от Перник:
жена на 76 г. и мъж на 82 г., който е хоспитализи-
ран в СБАЛББ Перник,  семейство от с. Долна Ди-
каня (жена на 53 г. и мъж на 55 г.) и жена на 43 г. от
Перник, изследвани като контактни лица. С положи-
телни тестове за COVID19 са и жена на 29 г. и жена
на 64 г. също от Перник, които са поставени под до-
машна изолация.Поставените под карантина в об-
ластта са общо 82-ма човека. От тях  55 в община
Перник, 21 в община Радомир, 3 в община Брезник,
2 в община Трън и 1 в община Ковачевци.

да изкажа моята и на
екипа на болницата
благодарност към
Сдружението на земе-

седмица нашите еки-
пи са реагирали на
263 повиквания на
спешния телефон
112, а  извършените
амбулаторни прегле-
ди са 213. За сега се
наблюдава общо взе-
то запазване на по-
викванията на спеш-
ния телефон. Преоб-
ладаващи са  хипер-
тониите, сърдечни-
те и неврологични

делските производи-
тели от Сливен, кои-
то ни изпратиха ед-
нократни маски и ръ- На страница 2

заболявания", поя-
сни д-р Симеонов.

На въпрос на "Съ-
перник", че по ин-
формация на синди-
катите в ЦСМП, из-
разходваните от
Спешния център от
началото на панде-
мията от COVID 19
до сега  средства за
закупуване на пред-
пазни облекла не са
осигурени от Ми-

нистерството на
здравеопазването,
както бе обещано, д-
р Симеонов поясни:"
Да, бяхме информи-
рани, че ще бъде нап-
равена специална
банкова сметка, по
която ще ни бъдат
преведени изразход-
ваните пари за пред-
пазни средства.

На страница 2

кавици и денатуриран
спирт.
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Îòáåëÿçàõà 100-ãîäèøíèíàòà íà Äåí÷î Çíåïîëñêè
На тържеството присъстваха и представители на семейството
Светла ЙОРДАНОВА

На 25 юли 2020 г. в с.
Ярловци, Трънско, се
отбеляза 100-годиш-
нината от рождение-
то на генерал-майор
Денчо Знеполски (Мла-
ден Гюров Гигов).

Инициативният ко-
митет за подготовка
на събитието включ-
ва Националния съвет
на БАС, Съюза на офи-
церите и сержантите
от запаса и резерва,
Съюза на ветераните
от войните на Бълга-
рия, Националния съ-
вет на отечествения
съюз, Областния и
Общински съвет на
БСП в Перник и Трън,
сдружение "Трънско
културно-просветно
дружество "Руй", се-
мейство Знеполски и
близки. Сред официал-
ните гости на съби-
тието бяха предста-
вители на изброените
по-горе организации и
сдружения, но и много
граждани, познаващи,
помнещи или чиито
наследници са слушали
разкази за човека Ден-

До момента, все
още нямаме такава
сметка. От началото
на пандемията, до се-
га ЦСМП-Перник е из-
разходвал над 42 000
лв. за закупуването
на лични предпазни
средства за спешни-
те екипи, дезинфек-
танти и други консу-
мативи, необходими
за дезинфекцията на
линейките. Надяваме
се, че здравното ми-
нистерство ще ни
преведе тези средс-
тва, а те няма да ос-
танат за сметка на
нашия бюджет. Вярно
е, че синдикатите
поискаха от мен ин-
формация затова как-
ва сума пари сме  из-
разходвали до сега за
закупуване на пред-
пазни средства и аз
им я предоставих. Те
поискаха обяснение
какво предприема ръ-
ководството на
ЦСМП за закупуване-
то на полагащите се
по КТД на работещи-
те в Спешния център
летни и зимни дрехи и
обувки. Аз поясних, че
очакваме похарчените
за предпазни средс-
тва пари да ни се въз-
становят и тогава
ще дадем поръчка за
закупуване на зимно
облекло и обувки на
персонала, тъй като
лятото почти отми-

на. Докато не получим
тези пари, не можем
да заделим средства
от нашия бюджет за
закупуването на зим-
ното облекло и обу-
вки и това го обясних
на синдикатите и
мисля, че те проявиха,
за сега разбиране.
Надяваме се до кроя
на август да получим
тези близо 43 000 ле-
ва и веднага ще поръ-
чаме зимното облекло
за персонала". Според
д-р Симеонов, вече не-
достигат пари за за-
купуване на лични
предпазни средства
за спешните екипи,
които посещават ад-
реси. "Като имате
предвид колко са ни за
седмицата повиква-
нията, на които са се
отзовали нашите еки-
пи и амбулаторните
прегледи, сметнете
колко гащеризона ние
трябва да имаме за
седмицата. Като се
знае, че в спешния
екип са 3-ма човека,
може да се сметне на
месец колко облекла са
ни необходими.  В мо-
мента в Перник разпо-
лагаме със 180 гаще-
ризона за еднократна
употреба, при поло-
жение, че седмично са
ни необходими мини-
мум 60. А един кос-
тюм за еднократна
употреба струва 35
лв. най-евтиния. Само
за Перник са ни необ-

Намаляват драстично ухапаните от кърлежи

Финализират ремонтите на
ж.п. подлеза и моста

при кино Кракра
Любомира ПЕЛОВА

Работи се по финалния етап от ремонта
на подлеза при жп гара Перник. Таванът на
съоръжението вече е освежен, а стените
се почистват от наслагваните през години-
те плакати и реклами. В последния етап от
обновяването на подлеза ще бъдат поста-
вени нови осветителни тела, настилката на
пода и стените също ще се почистят основ-
но. След приключване на тези дейности
ще бъдат монтирани нови функционални
рампи и видеонаблюдение, съобщиха от
общината.

От там уточниха още, че е монтирана ог-
радата на моста при бившето кино "Крак-
ра". От понеделник започна и монтирането
на новите осветителни стълбове. Фенерите,
които и досега осветяваха моста ще бъдат
върнати по местата си. Идните дни ще бъде
положена и новата настилка на мостовото
съоръжение, съобщиха от общината.

Белодробната болница
със зов за помощ

Благодарни сме
им за разбирането и

подкрепата. Надявам се на подкрепа и от
нашата област, защото от обявяването на из-
вънредното положение в страната на 13
март, до сега,  Белодробната болница основ-
но лекува заразените с коронавирусната ин-
фекция. Полагаме много усилия, за да опа-
зим персонала, особено лекарите и сестри-
те, да не се заразят", поясни д-р Кадийска.

В момента в Белодробната болница се
лекуват 9 заразени с коронавирус. В мина-
лия петък е бил приет в тежко състояние
69-годишен мъж, със съмнение за корона-
вирус. Поради внезапното влошаване на
състоянието му, в събота се е наложило да
бъде преведен в интензивното отделение
на МБАЛ "Р. Ангелова", където е поставен
на апаратно дишане. От наши източници
научихме, че мъжът е загубил битката с
коронавируса. В събота през деня и нощта
са приети общо 4 пациенти с коронавирус.
В понеделник, тази седмица, е изписан 1
оздравял от Перник,  след проведеното му
лечение. Според д-р Кадийска, последни-
те, които са били приети, са с открит коро-
навирус през миналата седмица. Поради
влошаване на състоянието им са приети за
лечение в Белодробната болница. "Оби-
кновено, в първите дни заболяването про-
тича без явни симптоми, след което, в за-
висимост от организма, състоянието им
бързо се влошава и се налага активното
им лечение", поясни директорът на Белод-
робната болница.

чо. Освен като за не-
вероятна личност, ид-
еалист, изповядващ
идеите в най-чистия
им романтичен вид,
легенди се носят за не-
говата човечност, не-
подправеност и висок
морал.

"Има хора, които са
като магнит. Докос-
неш ли се до тях, не
ти остава нищо дру-
го, освен да ги обичаш
цял живот." - думи, из-
речени за генерал-ма-
йор Денчо Знеполски
от негови сподвижни-
ци. И сякаш това се
потвърждава от хора-
та, дошли да положат
цветя и да сведат гла-
ва пред паметника в
родното му с. Ярлов-
ци. Докосна сърцето и
стихотворението на
инж. Петко Коцев
"Трима безсмъртни
другари - майор Том-
псън, Йорданка Чанко-
ва и Денчо Знеполски" -
специално написано
през 2015 г. И за да е
празник като празник,
за това се погрижиха
момчетата-фолкло-

ристи от предаване-
то "Иде нашенска му-
зика" по Българска на-
ционална телевизия,
които създадоха необ-
ходимото настроение.

Семейство Знепол-
ски и племенникът
Григор Гюров, предсе-
дател на Трънско кул-
турно-просветно дру-
жество "Руй", са под-
готвили юбилеен
сборник "Спомени за
Денчо Знеполски", про-
дажбата на който е с
благородна цел. Иде-
ята на инициаторите
е със събраните средс-
тва да бъде финанси-
рано поставяне на па-
метна плоча на Тако
Гигов Пеев, чийто род
е живял над местнос-
тта "Болярка" в с. Яр-
ловци. Паметта за
трънчанина с големи
заслуги за освобожде-
нието на Трън и Трън-
ско сякаш по естес-
твен начин ще намери
своето място в Знепо-
ле - там където почи-
ват и неговите пред-
ци./Държавен архив
Перник.

ходими минимум 400
гащеризона на месец.
Във филиалите сме
осигурили такива за
многократна употре-
ба и те се перат на
място. В Перник не
разполагаме с възмож-
ност за изпиране. Се-
га проучваме оферти
за изпиране на гаще-
ризони за многократ-
на употреба. Благода-
рение на издадената
от мен заповед, на ад-
реси екипите да
ходят само с предпаз-
ни облекла, до сега не
сме допуснали човек
от Спешния център
да се зарази с корона-
вирус. Ежедневно ли-
нейките се дезинфек-
цират минимум по 3
пъти. При посещава-
не на заразен с корона-
вирус се дезинфекци-
рат през 15 минути
минимум 3 пъти. За-
това харчим много де-
зинфектанти. Но по-
лагаме усилия да опа-
зим спешните ни еки-
пи да няма заразен с
COVID 19. Синдикати-
те оценяват тези на-
ши усилия, което ме
радва".

Добрата новина е,
че миналата седмица
приехме новозавър-
шил фелдшер, а един
премина на пълен гра-
фик, така че да сега се
справяме с графици-
те за дежурства, без
да се налага да се дава
извънреден труд.

от страница 1

7 сигнала за паднали дървета
през почивните дни

Любомира Пелова
Екипи на пожарните в Перник, Брезник и

Трън са реагирали на 7 сигнала за паднали
дървета от разразилата се буря през по-
чивните дни в региона. Отстранявани са
клони и дървета в Перник и селата Расник,
Лесковец и гр. Батановци. В брезнишко е
осъществена аварийно-спасителна дейност
в селата Слаковци и Кошарево, а в трънско
в Неделково. Няма пострадали хора и на-
несени материални щети.

44-годишен радомирец
потроши автомобил

Любомира Пелова
Инцидентът е станал в края на миналата

седмица през нощта, когато 44-годишен
мъж изпочупил кола марка "Сеат Толедо",
собственост на 36-годишния му братовчед.
Двамата имали стари вражди и постоянно
влизали в пререкания. В злополучната нощ
44-годишният мъж бил употребил алкохол.
Задържан е за 24 ч. с полицейска мярка и
е започнато бързо производство по чл. 216,
ал. 1 от Наказателния кодекс.

Работата продължава под надзора на
наблюдаващ прокурор.

от страница 1
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Инициатори са наследниците на Стойовия род, в чиято къща е живял младия Вазов

Светла ЙОРДАНОВА
Паметен знак на

Иван Вазов ще бъде
монтиран на място-

По 250 лв. за осмокласник
в област Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Започна кандидатстване за помощи на

семействата, чиито деца ще бъдат осмок-
ласници през идната учебна година в об-
ласт Перник. Документите се подават до 15
октомври. Помощта е в размер на 250 лв.,
но ако детето има натрупани неизвинени
отсъствия, парите се връщат.

Със средствата може да се покрият част
от разходите преди старта на първия гим-
назиален етап - за дрехи, учебници или
други ученически пособия. Заявления се
подават на място в дирекция "Социално
подпомагане", по пощата или с електронен
подпис в Системата за сигурно електронно

връчване.
Хората, кои-
то желаят,
могат да
и з т е г л я т
предвари-
телно необ-
х о д и м и т е
документи
от адрес:
h t t p s : / /

asp.government.bg/bg/deynosti/sotsialno-
podpomagane/sotsialni-pomoshti (Заявле-
ние-декларация по чл.12А).

Условията за отпускане на еднократната
помощ е средномесечният доход на член
от семейството за предходните 12 месеца
да е по-нисък или равен на 450 лв.

За да могат семействата да получат по-
мощта, децата трябва да са ходили на учи-
лище. Парите ще се изплащат на два пъти -
след влизане в сила на заповедта за от-
пускането им и в началото на втория учебе-
н срок. Ако детето не бъде записано за вто-
рия срок или в рамките на месец натрупа 5
неизвинени отсъствия, семейството трябва
да върне парите.

Помощта ще се отпуска без доходен тест
за деца с трайни увреждания, деца с един
жив родител и за деца, настанени в семей-
ства на роднини и близки и приемни семей-
ства.

то, където е живял в
Перник. Официалното
откриване ще е на 30-
ти юли от 11 часа

пред сградата на В и К-
Перник, а събитието
е посветено на 170 го-
дини от рождението
на патриарха на бъл-
гарската литература.

Малко перничани
знаят, че Вазов е
живял в Перник и тук
е написал редица свои
творби.

"В Перник престоях
година и половина.
Тоя период е от гол-
ямо значение за разви-
тието ми. Тук аз дой-
дох за първи път в по-
близко съприкоснове-
ние с чужденци и раз-
ширих значително
своите кръгозори, ка-
то изучавах два чуж-
ди езика. Но което е
по-важно, в Перник
имах случай да се сбли-
жа за първи път с
простия български
народ, със селянина, и
да изуча неговия бит,
неговите нрави и оби-
чаи, в сред една девс-
твена природа. Пер-
нишкият период в
моя живот бе много

Бюрото по труда търси
работници в производство

на шоколадови изделия
Силвия ГРИГОРОВА

След като
две поредни
седмици пред-
лаганите от
Бюрото по тру-
да в Перник
свободни ра-
ботни места се
увеличаваха,
през изминалата те се запазиха без
промяна- 117. Добрата новина е, че се
увеличиха свободните места за безра-
ботни висшисти, макар и само с 1 и  ста-
наха 11.

През изминалата седмица остана ак-
туална офертата за работа на 20 работ-
ници в производството на шоколадови
изделия в Перник и 20 охранители за
София. През седмицата се появи оферта
за работа на 10 комплектовачи за Пер-
ник.

Освен тях, на трудовия пазар в Пер-
ник се търсят още: общи работници, кра-
нисти,  касиер, топилчици,  счетоводител
на 4 часа, санитари, пакетировачи, мото-
каристи, салонни управители, бармани,
готвачи в заведение за бързо хранене в
с. Студена, маневристи, работници
строителна изолация, асистент в офис,
учители по БЕЛ, счетоводители, фура-
жисти за Брезник, обслужващи кулина-
рен щанд, медицински сестри, детегле-
дач, продавач-консултанти, готвачи,
учител по теоретично обучение/ компют-
ри/,учител по информатика и информа-
ционни технологии,  шофьори на тежко-
товарен автомобил 12 и повече тона.

Анализът  на предлаганите от Бюрото
по труда в Перник свободни работни
места показва, че сред най- търсените
кадри в момента са: работници в произ-
водството на шоколадови изделия, ох-
ранители, пакетировачи,  бармани, са-
лонни управители,  готвачи, бармани и
други.  На трудовия  пазар в региона
през изминалата седмица преобладава
търсенето на кадри за обслужващите
дейности, а след това в производството.

През изминалата седмица се запазва
тенденцията  хората със средно и по-
ниско образование да имат по-големи
шансове да си намерят работа. На тях
Бюрото по труда предлага 106 свободни
места и 11 за безработни висшисти, от
които 4 учители.

Извънредната епидемична
обстановка се удължава

Силвия ГРИГОРОВА
До 31 август 2020 г. ще бъде удължена

извънредната епидемична обстановка в
страната. Това обяви по време на брифин-
га, на който бяха представени нови со-
циално-икономически мерки в борбата с
COVID-19 и кризата,  премиерът Бойко Бо-
рисов. Това ще стане със заповед на ми-
нистъра на здравеопазването.

Тя ще трябва да бъде издадена от новия
здравен министър Костадин Ангелов, кой-
то замени на поста Кирил Ананиев след
рокадите в правителството.

Още в началото на месеца (6 юли) стана
ясно, че извънредната епидемична обста-
новка ще бъде удължена до края на юли.

Преди дни пък главният държавен здра-
вен инспектор доц. Ангел Кунчев обяви,
че ще предложи удължаването ?, но тога-
ва не стана ясно до кога.

продуктивен и от
голямо значение за
моето творчество",
казва самия Вазов.

23- годишният
поет идва в Перник
като преводач от
турски на френски
език на специалисти
инженери, работещи
на жп линията София
- Кюстендил. Назна-
чен е от Хафъз паша .
През есента на 1873
година младият поет
пристига в Перник и
се настанява в къща-
та на чорбаджията
Стойо, разположена
тук, в подножието на
крепостта "Кракра". В
дома на заможния пер-
ничанин Вазов остава
там до края на преби-
ваването си - пролет-
та на 1875 г. Извес-
тно е, че тази къща
се е намирала в района
на днешното пред-
приятие "В и К".

До ден-днешен няма
паметна плоча, баре-
леф или какъвто и да
е знак за неговото

Вдигат заплатите на медиците
Силвия ГРИГОРОВА

До края на 2020 г.
ще влезе допълните-
лен финансов ресурс в
размер на четвърт
милиард лева в систе-
мата на здравеопазва-
нето. Ще има увеличе-
ние на заплатите на
медиците. Това заяви
на брифинг министъ-
рът на здравеопазва-
нето Костадин Анге-
лов.

Считано от 1 ав-
густ с 30% ще бъдат
увеличени възнаграж-
денията на медиците,
които работят на
първа линия в борба-
та с коронавируса, ка-
то за това са осигу-
рени 12,4 млн. лева и
мярката ще достигне
до 6000 човека.

"Тази мярка осигур-
ява добро заплащане
на хората на първа ли-
ния. Устойчивостта
? е гарантирана и през
2021 г.", обясни ми-
нистър Ангелов.

11,3 млн. пък ще бъ-
дат отпуснати на 44
лечебни заведения, в
които се лекуват па-
циенти с инфекциоз-
ни заболявания, вклю-
чително такива с
COVID-19.

Общинските болни-
ци ще получат допъл-
нителен ресурс от 19
млн. лева.

В бюджета на
Здравната каса ще
влязат допълнително
126 млн., с които ще
бъдат увеличени

всички клинични пъ-
теки със средно 10%.
Това ще доведе до уве-
личение на приходите
в 350 болници и до
възможност за пови-
шаване на заплатите
на медицитe

Кабинетът отпуска
над 1 млрд. лева за со-
циални и икономичес-
ки мерки

Отделно всички
служители в система-
та на здравеопазване-
то, които са на първа
линия, ще eполучават
по 1 000 лв. допълни-
телно към заплатите
си до края на 2020 г.
Ресурсът, осигурен за
това, е в размер на
107 млн. лв. за следва-
щите 5 месеца. За слу-
жителите на първа
линия са осигурени
туристически вауче-
ри на стойност 210
лв.

Здравният минис-
тър увери, че ще про-
дължава да се закупу-
ва и апаратура за ле-
чебните заведения и
лични предпазни
средства за медици-

те.
"До момента Минис-

терството на здра-
веопазването е заку-
пило 317 апарата за
дихателна реанима-
ция. Предстои те да
бъдат разпределени
между университет-
ските болници. Ще
бъдат закупени и 133
такива апарата за об-
щински болници",
съобщи още Костадин
Ангелов.

Относно взетите
от река Марица проби
край Димитровград,
здравният министър
заяви: "Спряно е водо-
падаването към 30
кладенци по поречие-
то на река Марица.
Взети са проби. Към
настоящия момент
знам, че няма опаснос-
т за живота и здраве-
то на хората. Изслед-
ването и взимането
на проби продължава
и в момента".

Той подчерта, че
там, където питейна-
та вода е спряна, ще
бъдат изпратени во-
доноски.

пребиваване в нашия
град, с изключение на
витошката морена с
възпоминателен над-
пис от Вазов за Пер-
ник и храбрия войвода
Кракра Пернишки, коя-
то се намира пред вхо-
да на Регионалния ис-
торически музей. В
този смисъл пернича-
ни сме длъжници на
Вазов.

Днес обаче Перник
отдава дължимото на
Вазов, поставяйки па-
метния знак, а ини-
циативата за това е
на наследниците на
чорбаджи Стойо, в
чиято къща Вазов е
живял. Те създават
Инициативен коми-
тет, чиито председа-
тел е Румен Иванов,
автор на книгата
"Забравените кмето-
ве на Перник". Инициа-
тивата е подпомогна-
та и от местното
Славянско дружес-
тво, носещо името на
класика на българска-
та литература.
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Така Мая Манолова коментира мерките на Борисов

Апетитното парче
от тортата на Бори-
сов ще отиде за
строителните фир-
ми, близки до Пеевски
и до приятелския
кръг на Борисов, в то-
ва число и фирмата,
която строи "стена-
та" на Алепу.

До бизнеса няма да
стигне нищо, освен
подаръците за прия-
телския кръг на Бори-
сов. Обявените от
Борисов социално-ико-
номически мерки са
прах в очите на хора-
та.

Това заяви председа-
телят на Гражданска-
та платформа "Из-
прави се.БГ" Мая Ма-
нолова относно об-
явените от премиера
Бойко Борисов днес
социално-икономичес-
ки мерки.

Приближените до

Борисов и Пеевски
фирми ще вземат 355
млн. лв. за строителс-
твото на магистра-
лите "Хемус", "Стру-
ма", "Европа", за Юж-
ната дъга и за пътя
Ботевград-Мездра. За
голяма част от това
строителство е има-
ло европейски пари, а
за пенсионерите ще
има по 50 лв. допълни-
телно, допълни Мано-
лова.

Наесен ще има глад-
ни бунтове, ако не бъ-
дат предприети ис-
тински мерки. Към
протестите за върхо-
венство на правото,
срещу корупцията и
за справедливост,
които подкрепяме и в
които участваме се-
га, наесен ще има со-
циален взрив, защото
мерките са прах в очи-
те на хората. Парите

ДФЗ отпуска 15 милиона лева
за нисколихвени кредити
на зърнопроизводителите

Силвия ГРИГОРОВА

Зърнопроизводителите ще могат да се
възползват от нисколихвени кредити за
производството на пшеница, реколта 2021
г. в размер на 15 млн. лв. Това реши на
свое заседание Управителният съвет на
Държавен фонд "Земеделие".

Заемът ще е с годишна лихва в размер
на 2%, но не по-малко от референтния лих-
вен процент, приложим към датата на
сключване на договора за кредит.

Средствата се предоставят от бюджета
на ДФ "Земеделие" за 2020 г. до изчерпва-
не на финансовия ресурс. Всеки стопанин,
който отговаря на изискванията, може да
получи 250 лв. на хектар, (80 лв. на хектар
за закупуване на минерални торове и 170
лв. на хектар за закупуване на семена).
Максималният размер на всеки отпуснат
кредит е до 300 000 лв.

Целевите кредити се отпускат по искане
на Националната асоциация на зърноп-
роизводителите (НАЗ) в отговор на необхо-
димостта от осигуряване на кредитен ре-
сурс за закупуване на минерални торове и
семена, необходими на земеделските сто-
пани във връзка с влошените климатични
условия през настоящата година. Заемите
се предоставят и във връзка с негативното
влияние върху сектора, породено от панде-
мията от коронавирус (COVID-19). Чрез
осигуряване на кредитен ресурс от страна
на ДФ "Земеделие" на земеделските
производители за семена и торове, ще бъ-
де дадена възможност за обезпечаване на
тяхната дейност през настоящата година.

Предстои Министерството на земеделие-
то, храните и горите и Държавен фонд "Зе-
меделие" да изготвят указания за прила-
гане на схемата за кредитиране.

От 28 до 31 юли ще се
проведе 67-та колоездачна

обиколка на България
Силвия ГРИГОРОВА

От 28 юли, до 31 юли ще се проведе 67-та
колоездачна обиколка на България. За по-
вишаване  на безопасността на движение е
необходимо шофьорите да карат внимател-
но, да спазват пътната сигнализация и въ-
ведената временна организация.

Ще се въвеждат поетапно ограничения в
движението на моторните превозни средс-
тва, в участъци от пътя София - Боровец,
пътя  София - Пазарджик - Пловдив и пътя
Сливен - Карнобат - Айтос - Бургас.

На 28 юли, в първия етап на състезанието
София - Боровец - Пазарджик, ще се огра-
ничава движението по пътя София - Боро-
вец и пътя София - Пазарджик.

Временната организация на движение в
участъците, в които ще преминава колона-
та от състезатели ще се въвежда непос-
редствено преди провеждане на състеза-
нието. Шофьорите трябва да карат с пови-
шено внимание и съобразена скорост, като
спазват указанията на "Пътна полиция" и
поставената сигнализация.

няма да стигнат до
обикновените хора.
Отново се хвърлят
подаяния в опит да се
намали силата на про-
тестната вълна, ка-
тегорична е тя.

Мерките са закъсне-
ли и не решават проб-
лема на нито един
български граждани.
Те няма да изгасят по-
жара на протеста.
Нямаме нужда от по-
жарникар. Борисов,
както хората от про-
теста искат, е време
да си подаде оставка-
та заедно с главния
прокурор, с генерал-
ния директор на БНТ,
с ЦИК и с останалите
институции, които
паразитират на гър-
ба на българския на-
род, заяви Манолова.

Еднократните до-
бавки по 50 лв. на пен-
сионерите за три ме-

сеца са подаяние. Бе-
ше редно за 11 години
управление пенсиите
да са преизчислени,
така че възрастните
хора да имат достоен
живот, а не да се
чудят как да свържат
двата края и сега да
ги залъгват с по 50
лв., допълни тя.

Хората на първа ли-
ния заслужават да бъ-
дат подкрепени, но
този път парите да
се раздадат справед-
ливо, а не да се всява
раздор между тях с
начина, по който Бо-
рисов спестява тези
1000 лв., каза Маноло-
ва.

Борисов е лично от-
говорен за провале-
ния туристически се-
зон. В средата на сезо-
на той се сети, че
браншът е не просто
в криза, а че е пред фа-
лит. Пълен провал е
опитът за подкрепа в
областта на туризма.
Борисов остави фир-
мите и заетите в
бранша да се оправят
сами, а тези фирми
дават около 15% от
БВП, заяви тя.

Борисов е изключил
от мерките редица
браншове, с което ги
настройва едни сре-
щу други. Това е по-
зорно поведение. Пар-
ламентът трябваше
да реши как да се по-
харчат тези близо 2
млрд. лв. от българ-
ския държавен бю-
джет. Те трябва да се

похарчат публично и
прозрачно и народни-
те представители да
носят отговорност
за това, допълни
председателят на
"Изправи се.БГ".

Манолова подчерта,
че под 2% от малките
фирми са получили
грантове между 3 и
10 хил. лв., около 6%
от фирмите са се
възползвали от
мярката 60 / 40.
Мярката за средните
и големите фирми с
грантовете между 30
и 150 хил. лв. е стар-
тирала на 10 юли и
още не са подадени до-
кументи, обясни тя.

Манолова припомни,
че през месец май от
"Изправи се.БГ" обяви-
ха и предложиха 19
мерки за 19 месеца за
възстановяване на
икономиката и връща-
не на хората на рабо-
та.

Предложихме мерки,
с които да се подкре-
пи гръбнакът на бъл-
гарската икономика -
малките и средните
фирми чрез създаване
на заетост. Предло-
жихме мерки за сезон-
ните работници, за
семейните стопанс-
тва, за пенсионерите,
за децата, за образо-
ванието. Тези мерки
бяха възможни в рам-
ките на бюджета на
държавата, подчерта
председателят на
Гражданската плат-
форма.

Нов пакет от социално-икономически мерки заради Covid-19

Любомира ПЕЛОВА
Правителството

предлага мащабен па-
кет от социално - ико-
номически мерки в
подкрепа на българ-
ските граждани, кои-
то са засегнати от
пандемията от Covid-
19, съобщават от об-
ластна администра-
ция- Перник.

Мерките са както
следват :

- Пенсионерите ще
бъдат подпомогнати,
като във всеки един

от следващите три
месеца им се добави
към пенсията сумата
от 50 лв.

- Увеличава се про-
дължителността на
паричното обезщете-
ние за безработица с
3 месеца. Минимално-
то обезщетение за
безработните става
по-високо - от 9 на 12
лева.

- Отпускат се 122
млн. за личните аси-
стенти по Закона за
личната помощ

- Отпускат се 15
млн. лв за творци на
свободна практика

- За медицинските
специалисти, ангажи-
рани в борбата с COV-
ID- 19, се отпускат по
1000 лв. за допълни-
телно възнагражде-
ние.

- Държавата ще суб-
сидира чартърни по-
лети с туристи, кои-
то ще почиват в Бъл-
гария със сумата от
35 евро на седалка

- Правителството
поема ангажимента да
внесе в НС предложе-
ние, с което да се на-
мали на 9 % ДДС за
деи?ността на туро-
ператорите в нашата
страна.

- Увеличават се
средствата за субси-
дии на лечебните за-
ведения, като заедно
с това се увеличават
и средствата за меди-
цинска и дентална по-
мощ

- Увеличават се раз-
ходите за персонал с

30 % за служителите,
които са на първа ли-
ния.

Средствата са
предвидени за струк-
тури на Министерс-
тво на здравеопазва-
нето, Министерство-
то на труда и социал-
ната политика, Ми-
нистерството на
вътрешните работи,
НОИ и др.

- Увеличават се с
24, 6 млн. лв. стандар-
тите по делегирани-
те от държавата
деи?ности за училищ-
ното и детско здра-
веопазване и здравни-
те кабинети, домове
за възрастни хора, хо-
ра с увреждания,
дневни центрове за
деца.

- Икономическите
мерки включват и 9,5
млн. лв. през бюджета
на Министерство на
икономиката, които
да послужат за насър-
чаване на чуждес-
транните инвести-
ции у нас.

- За насърчаване на
вътрешния туризъм,
на лицата, които
пряко са осъщест-
вявали или осъщест-
вяват деи?ност,
свързана с лечението,
предотвратяване на
разпространението
и/или преодоляване на
последиците ще бъ-
дат отпуснати вау-
чери на стоийност
от 210 лв. За целта на
Министерството на
туризма ще бъдат
отпуснати 8 млн. лв.
за повече от 38 хил.
души

Всички допълнител-
ни средства, които са
необходими за изпъл-
нението на тези со-
циално - икономически
мерки, които се равн-
яват на над 2 млрд.лв,
ще бъдат осигурени
със собствени средс-
тва, без да се налага
правителството да
тегли външен дълг,
уточняват от облас-
тната администра-
ция.



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

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

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

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

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

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

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

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

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

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

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

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

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

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

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

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

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

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

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

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

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

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

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

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

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

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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Давам под наем търговски
обект на ул. “Кирил и Методий”
№56 (на територията на бившия
Минен гараж). Тел: 0896 820 638

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".

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

ЗКПУ Витоша 3, с. Драгичево
продава 5 дка имот с 2
стопански сгради в с. Рударци.
Тел. 0887 197 060

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

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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Известният руски специалист
по кинезитерапия проф. д-р
Сергей Бубновски препоръчва
прост метод за заздравяване на
имунната система – потапяне на
краката в студена вода.

Студената вода и студеният
душ имат различна традиция в
много култури и най-вече в Ру-
сия, и то с добра причина - те
осигуряват много ползи за
здравето.

„Всяка вечер, когато се прибе-
рете вкъщи след тежък ден, на-
пълнете ваната или по-дълбок
съд с напълно студена вода.
Изобщо не добавяйте топла во-
да.

След това влезте боси във ва-
ната, потопете краката си само
за 15 секунди и се опитайте да
направите 48 бързи кратки стъп-
ки през това време. След това
излезте от ваната, избършете
краката си с кърпа и обуйте въл-
нени чорапи.

Правете го всяка вечер и това
ще повиши имунитета ви. Ако
имате грип, тогава топвайте кра-
ката си почти замръзнала вода
на всеки четири часа“, съветва

Учени: Здравето е в студената вода

д-р Бубновски.
Че студената вода има многоб-

ройни ползи за здравето и че
руснаците често се възползват
от нейните ползи, потвърждава
д-р Наталия Гушло Петрич, анес-

тезиолог и терапевт.
„По времето на Съветския

съюз държавна задача беше съ-
ветските деца да бъдат най-здра-
вите в света. Ето защо в много
училища се появиха методи,

които да помогнат за изпълне-
нието на тази задача.

Майка ми, която е завършила
медицина преди 60 години, зас-
тъпи тезата, че след раждането
детето веднага трябва да започ-
не да се калява. Че никога не
трябва да се отоплява прекале-
но помещението, в което детето
спи и се къпе. Така майка ми ме
къпеше в помещение, където
температурата никога не надви-
шаваше 18 градуса.

От 3-годишна ходех на басейн,
въпреки че навън беше -30 гра-
дуса. Вятърът и студеното време
не ми пречеха“, разказва лекар-
ката.

Студеният душ не трябва да е
само дейност за ексцентрични
руски авантюристи, показват
съвременни изследвания, под-
чертаващи ползите за организ-
ма от него.

Холандско проучване устано-
вява, че хората, които се къпят
със студена вода сутрин, се раз-
боляват по-малко и по-малко от-
състват от работа. Те имат пове-
че енергия от тези, които се къ-
пят с гореща вода.

За какво могат да
ви намразят колегите

Проучване,
което изслед-
ва най-неп-
риятните и
дразнещи ка-
чества у ко-
леги беше
п р о в е д е н о
през юли
сред 4200
потребители
на услуга за
намиране на
работа в Ру-
сия. Респон-
дентите са
избирали не
повече от три
варианта за
отговор.

"Първо място в антирейтинга на най-лошите качества на колега
беше лицемерието - то е посочено от 40% от анкетираните. Склон-
ността към клюки и интриги зае второто място - 34% от анкетирани-
те отбелязаха този отговор", се казва в проучването.

На трето място според 33% от анкетираните е неуважителното от-
ношение към работата на други хора. В допълнение, 32% от анкети-
раните са идентифицирали като дразнещ непрофесионализма, а
безотговорността затваря първата петица - 23% от анкетираните са
го посочили.

По-малко дразнещи за респондентите са такива „качества” на ко-
легите като конфликтност (20%), мързел (15%), тесногръдие (13%),
дребнавост (9%), лоши маниери (7%) и лоши навици (5%). При оп-
цията „други“ 3% от анкетираните са заявили, че работят в отли-
чен екип.

Никой не се ражда
със зелени очи

Хората не с раждат със зелени очи, а
зеленооките жени са много повече от
зеленооките мъже в света.

Малко хора знаят за това, но зелените
очи са едни от най-редките в човешката
популация. В същото време никой не се
ражда зеленоок, очите в последствие
добиват този цвят, а пигментът меланин
е отговорен за този пленителен цвят на
ириса. Меланинът започва да се отделя
в тялото в необходимия обем едва ме-
сеци след раждането.

Бебетата обикновено се раждат със
сини или сиви очи, които след това мо-
гат да станат кафяви, сиви, сини или зе-
лени. Всичко е благодарение на мела-
нина - пигмент, чието ниво определя
цвета на ирисите на очите. Процесът на
"стабилизиране" на цвета на очите мо-
же да отнеме до една година, така че
понякога изобщо не е възможно ведна-
га да се разбере какъв е цветът на очите на новороденото ви бебе.

Друг интересен факт е, че хората всъщност нямат напълно зеле-
ни ириси. Ако видите някой със светло зелени очи, тогава пред
вас всъщност е визуална илюзия, поради особеностите на взаимо-
действието на пигментната смес с естественото или изкуствено ос-
ветление. Пигментната смес, отговорна за зелените очи, обикнове-
но е смесица от светлокафяви и жълти петна, податливи на явле-
ние, известно като „Разсейване на Рейли”.

Любопитно е, че зеленооките жени са по-често срещани от мъже-
те със зелени очи. Учените обърнаха внимание на този факт преди
няколко десетилетия, но все още не са открили причината за не-
равномерното разпределение на собствениците на зелени очи
между половете.
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През 2020 г. за пореден път се потвърждава изводът, че промените
в местните данъци следват много тясно електоралния цикъл – в из-
борните години почти няма увеличения, но това задържане неиз-
менно се наваксва в първите години от мандата.

Местните избори миналата есен обаче бяха последвани от своеоб-
разен антирекорд за последното десетилетие,  показва налази на
Института за пазарна икономика  .

В периода между 2013 и 2020 г. ИПИ проведе 9 отделни годишни
изследвания на нивата на местните данъци като част от работата по
„Регионални профили: показатели за развитие”.

Данните се събират чрез заявления по Закона за достъп до общес-
твена информация (ЗДОИ) до всички общини в страната, като еки-
път ни извършва и допълнително онлайн проучване. Разглеждаме
четири от ключовите местни данъци:

     данък върху недвижимите имоти - нежилищни имоти на юриди-
чески лица;

    данък за прехвърляне на собственост;
    данък върху превозните средства– с мощност от 74 kW - 110 kW;
    годишен патентен данък за търговия на дребно до 100 кв.м. тър-

говска площ.
Графика-

та ясно де-
монстрира
в р ъ з к а т а
между из-
б о р н и я
цикъл и
и з м е н е -
нията в
м е с т н и т е
данъци –
2015 и 2019
г. са годи-
ни с много
малко про-
мени на
местни да-

нъци, но те веднага биват последвани от значителен ръст.
Общият брой увеличения на местни данъци в периода 2013-2020 г.

достига 357, на фона на едва 90 намалявания за същия период.
Най-ясна е тенденцията при данъка върху недвижимите имоти на

юридическите лица – през последната година се наблюдават 44 уве-
личения, и едва 4 намаления.

Сходни са и промените в данъчните ставки при прехвърлянето на

Очакват ръст на кандидатстващите
за енергийни помощи за зимата

Очаква се да се увеличи броят на хората, които ще кандидастват
за енергийни помощи за зимния период, но държавата е обезпечи-
ла тази подкрепа, каза днес във Варна зам.-изпълнителният дирек-
тор на Агенцията за социално подпомагане Мая Василева.

Тя и зам.-министърът на труда и социалната политика Адриана Стои-
менова са сред участниците в националната конференция "Заетост
за всички", която започна днес в крайморския град.

Границата на доходите за тези, които могат да получават енергий-
ни помощи, се фиксира спрямо бюджета всяка година, допълни Ва-
силева.

По думите й сумата за тази година ще бъде 375 лева, като на този
етап не се планира да бъдат внасяни корекции. Василева каза още,
че въпреки кризата с Ковид-19 няма драстично увеличение на хо-
рата, които търсят подкрепа от АСП.

Най-новият момент за тази година е помощите за семействата на
деца, които започват 8 клас, допълни Василева. По думите й дирек-
циите по места работят за популяризирането на тази подкрепа, всич-
ки формуляри за кандидастване вече са налице и започна приемът
на заявления.

Василева припомни, че помощта ще се предоставя на два пъти - в
началото на учебната година и в началото на втория срок, като ус-
ловието е децата да посещават редовно училище. Тя уточни, че тази
подкрепа е много важна, защото по информация на министерството
на образованието най-много деца отпадат от системата именно в ос-
ми клас.

С новите промени в закона за хората с увреждания се създава
квотният принцип за работодателите, които трябва да наемат хора с
различен тип проблеми, допълни зам.-министър Стоименова.

По думите й на всеки 100 работници във фирма, два процента тряб-
ва да бъдат хора с увреждания. Стоименова допълни, че малките
фирми в страната също са отворени към тази тема, въпреки че изис-
кването за квотните назначения за тях не е застъпено толкова ши-
роко. По думите й сериозен интерес проявяват предприятия, свър-
зани с производството на сувенири, с компютърния сектор, както и
работещи в сферата на готварството, социалния патронаж, грижата
за хора с увреждания.

Стоименова допълни, че акцент вече става дуалното обучение на
хората с увреждания. Според нея идеята е те да бъдат професио-
нално ориентирани и кариерно консултирани от съвсем млада въз-
раст, за да се включват безпроблемно на пазара на труда.

Общинските данъци тръгват рязко нагоре през 2020 г.

500 евро минимална заплата
през 2024 г. предлагат синдикати
Ние смятаме,

че от 1 януари
догодина мини-
малната заплата
трябва да стане
поне 700 лева с
хоризонт 2022
година да стане
800 лева и преди
да влезем в ев-
розоната в нача-
лото на 2024 го-
дина минимал-
ната заплата да
стигне 500 евро,
тоест 1000 лева.

Това заяви
Пламен Димитров, президент на КНСБ. Според него трябва да се по-
виши диалогичността с финансовото министерство.

"Неравенствата са един от постоянните поводи и причини за не-
доволство, за напрежение и за усещане за несправедливост.", по-
сочи Димитров.

Според него единственият път е да се отвори темата за промени в
данъчната политика в България и тя да бъде направена по-справед-
лива.

 "Ние направихме експресно изследване до нашите синдикални
лидери. 960 от синдикалните представители на КНСБ, което е горе-
долу 1/6 от всички наши синдикални организации, бяха допитани за
тяхното отношение към протестите.

Около 70% смятат, че има основание за протести и те лежат в лип-
сата на справедливост в по-широк план и влиянието на олигархич-
ни кръгове и корупция в управлението и разпределението на ре-
сурси", коментира още Пламен Димитров.

От проучването е станало ясно, че по-скоро трябва да се променят
политики с конкретни искания. Под 20% от допитаните лидери смя-
тат, че трябва да се включат в протестни и стачни действия. Условия
за включване на КНСБ в национални стачни действия няма.

Нужни ли са предсрочни избори в момента е другият въпрос, кой-
то са били попитани хората. Там разделението е горе-долу по равно.
Хората очакват смяна на политики по-бързо.

собственост -  27 увеличения и 3 намаления.
Изглежда че общините все още не са сигурни къде да поставят

равнището на данъка върху превозните средства след добавянето
на екологичен компонент към него, като тук  има относителен ба-
ланс – 16 увеличения и 13 намаления само в основната ставка (на
киловат мощност) за 2020 г. спрямо 2019 г.

Най-малко изменения има при данъка върху търговската площ, ка-
то превесът тук е при намаленията – 7 спрямо 4.

В този контекст няма как да не споменем и събитията от последни-
те няколко месеца, и по-конкретно реакцията на местната власт в
опит за ограничаване на икономическите щети от епидемията от ко-
ронавирус и ограничителните мерки.

В много случаи сред предприетите мерки беше и замразяването (и
дори намаляването) на местни данъци и такси, в опит за облекчава-
не поне временно на бремето върху бизнеса и гражданите.

Прекалено рано е да кажем с колко точно, но изглежда доста ве-
роятно поне за година това да задържи рязкото увеличение на мес-
ните данъци.

Резкият ръст на местните данъци дори и на върха на икономичес-
ки цикъл в никакъв случай не е изненада. След като за следващите
няколко години е елиминиран рискът от влошаване на политичес-
кия имидж на местната власт, тя се възползва от възможността да
разшири собствените си ресурси.

Това обаче не е някакво необмислено или случайно хрумване на
местните администрации – финансовите ресурси, с които разпола-
гат за да изпълняват функциите си хронично са недостатъчни.

Причината за това обаче не е толкова в самата структура на мес-
тните данъци, техните равнища или събираемостта им, колкото в ця-
лостната структура на финансирането им и силната зависимост, в
която са поставени от трансферите от централния бюджет.

Това от своя страна води както до проблематични политически
връзки, така и до късане на връзката между развитието на местната
икономика и състоянието на местните финанси.

 Най-лесното и видимо решение за подобряване на състоянието
на общинските бюджети е преотстъпване на част от данъчните при-
ходи, които в момента се насочват към централния бюджет.

На този етап това може да се случи чрез споделяне на приходите
от данъка върху доходите на физическите лица (предложението на
ИПИ как да стане това и последващият фискален ефект в по-големи
подробности – на сайта http://dvenasto.bg/ ).

Засега обаче тази реформа – особено в контекста на настъпилата ико-
номическа криза – неколкократно се отлага, което обрича общините да
повишават местните данъци все по-нагоре и по-нагоре в опит да осигу-
ряват местни услуги и качествена среда за живот на своите жители.
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Не е нужно, да се опитвате да направите добро
впечатление на хора, с които сте се запознали
наскоро. Предстоят ви много запознанства, но в
тази област, вие сте като риба във вода, истин-
ски професионалисти. Но във финансовата сфе-
ра, е възможно нещо да се обърка. Ако искате да

спечелите милиони, работете и създавайте идеи.

Възможна е извънредна ситуация с роднини. В
която всеки ще иска да се възползва, от чуждото
нещастие. Ако приложите здрав разум, бързо ще
излезте сухи от водата. Разходка сред природа-
та или културни мероприятия - ще ви помогнат
да погледнете на света по-оптимистично.

Вечерта останете вкъщи и избегнете алкохола.

Добре е да се насладите на свобода, но така че
никой да не ви съди за измяна на принципите. Лю-
бовната сфера от живота е леко помрачена, но
ситуацията изцяло лежи на съвестта на вашия
партньор. В работата трябва да насочите енер-
гията си в правилната посока, за да имате печал-

ба. Що се отнася до здравето, добре е да започнете диета.

Ще успеете бързо да свършите, всичките си за-
дачи за деня. Във финансите няма да имате проб-
леми, ако изплатите дълговете си. И никакви зае-
ми и нови кредити! Обещанията си в любовта,
трябва да изпълните, в противен случай отноше-
нията с партньора ще бъдат засенчени от недо-

верие. Благоприятен ден, за духовна трансформация.

Днес не поемайте цялата работа на себе си. Ако
го направите, то всички ще ви товарят със свои-
те задължения. Дори ако шефовете обещават ви-
сока премия, не се напрягайте. Вашето здраве е
по-скъпо. Проблемите в семейството, ще се ре-
шат благодарение на роднина. Не отлагайте ре-

шаването на битови и финансови проблеми.

Очаква ви, интелектуален скок напред, който
ще открие нови и интересни перспективи. Смело
изпълнявайте желанията на хора, които винаги
са ви подкрепяли във всичко. Моралният облик
днес, ще е по-важен за вас, отколкото меркантил-
ният поглед на ситуациите. Не са изключени

кратки пътувания, срещи с приятели и романтика.

Може да ви провокират и да влезете в спор, за-
ради близък приятел. Но бъдете внимателни, ина-
че няма да е лесно да се измъкнете от дебрите на
завистта и користта. Може да засегнете невин-
ни хора с една дума или да попитате за нещо не
особено деликатно. Проблеми във финансите ня-

ма да имате, но не ви очакват и големи печалби.

Трябва да си поставите ясни цели, така че да не
се налага, да преодолявате куп препятствия по
пътя към реализацията. Укрепвайки позицията си
в работата, не забравяйте и за репутацията си в
обществото. Възможно е печелившо предложе-
ние или сътрудничество, което ще донесе печал-

ба. Властта в семейството ви принадлежи напълно.

Днес главата ви, ще бъде препълнена от всякак-
ви идеи и мисли. Но сега е време за действия, а не
за мечти и илюзии. За да напреднете в кариерата,
ще трябва да работите усилено, както и да свър-
шите определени задачи. Но всичко, ще ви се от-
плати стократно, вярвайте. Дори любимият, ще

ви гледа с други очи.

Препоръчително е, по-малко да изисквате от
другите и повече, да полагате усилия за личен
растеж. Ако някой трябва да направи отстъпки,
бъдете вие. Особено в комуникацията с роднини.
Близък приятел, може да ви даде добър съвет,
който ще ви помогне радикално да промените не-

щата в работата си. Не е изключено и бизнес пътуване.

Днес вашата категоричност, може да доведе
до конфликти. И то сериозни. Не забравяйте за
бдителността, особено когато попълвате важни
документи и подписвате договори. Може да бъде-
те обвинени в користни цели, дори и от най-близ-
ките хора. Със сигурност не се нуждаете от то-

ва, особено в навечерието на отдавна планираната почивка.

Очаква ви нелек ден, така че не се разсейвайте
от дребните неща. Не влагайте цялата си енергия
в работата, така че вечерта да ви останат сили и
за битовите въпроси. Отлично ще се развиват пъ-
тувания, дребни ремонти или устройване на ново
работно място. Ако не се страхувате от промени

в личния живот, съдбата може да ви зарадва с нов любим.
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„×óêîâåòå” òðåíèðàò â ïúëåí ñúñòàâ
Задава се контрола с „Вихрен” в края на седмицата

ЦСКА иска капитана на „Левски”
Новакът в елита ЦСКА 1948 проявява се-

риозен интерес към капитана на Левски
Иван Горанов, твърди "Меридиан Мач".
Футболистът продължава да тренира на
"Герена", но пожела да бъде продаден,
след като не е доволен от новата заплата,
която му бе предложена.От това може да се
възползва амбициозния ЦСКА 1948, където
отдавна следят Горанов. "Червените"
търсят нови попълнения главно в защита,
след като бяха приземени от Берое - 0:4.Не
е ясно обаче дали ще могат да платят пари-
те, които ще поиска Левски за юношата си.

Фланелки за годишнината на клуб
По повод рождения ден на Локомотив Плов-

див, ръководството на клуба изготви специал-
на изненада за привържениците на отбора. За
първа година, заедно с партньорите ни от uhl-
sport и Cover Print, ще се пусне в продажба
лимитиран модел фланелка, посветена на 94-
годишнината, с цена от 94 лева."Дизайнът на
фланелката е изработен специално за случая
и представя символично началото на нашия
клуб и традициите ни в черно-бялото райе. На
гърдите, в стилен колаж, е разказана “Исто-
рия за една голяма любов” – “черно-бялата”,
а именно в такъв цвят е и лимитирания модел
фланелка. Мястото не позволява да бъдат
представени всички значими събития, както и
да бъде показан всеки един от героите в 94-
годишния ни летопис, но в малки фрагменти
са показани някои от най-значимите и запомн-
ящи се моменти.Този екип е само и единстве-
но за годишнината на Локомотив и повече от
94 бройки няма да бъдат произвеждани!Фла-
нелките ще бъдат изработвани само по поръч-
ка и ще бъдат индивидуални за всеки заку-
пил. За целта името на всеки желаещ ще бъде
изписано на гърба, а в долния ляв ъгъл ще
стои личния му подпис и пореден номер до 94!

Катар поиска домакинство
на Олимпиада

Домакинът на Мондиал 2022 Катар изпрати
писмо до Международния олимпийски коми-
тет (МОК) за намерението си да приеме лет-
ните олимпийски и параолимпийски игри
през 2032 година, съобщиха от пресслужбата
на Националния олимпийски комитет.Освен
Катар, за организиране на най-голямото
спортно събитие в света кандидатстват Ин-
дия, Австралия (щат Куинсленд), Шанхай
(Китай) и съвместната кандидатура на Сеул
(Република Корея) и столицата на КНДР
Пхенян. Според промените през 2014 година
страната трябва да изпрати писмо до МОК, за
да влезе в "постоянен диалог" относно орга-
низацията на игрите."Днешното заявление
поставя началото на важен диалог с бъдеща-
та домакинска комисия на МОК за по-ната-
тъшно проучване на нашите интереси и опре-
деляне на това как олимпийските игри могат
да повлияят на дългосрочните цели на Катар
за развитие", каза шейх Хоаан бин Хамад
бин Халифа Ал-Тани, ръководител на Нацио-
налния олимпийски комитет на Катар.

Преди това Катар искаше домакинството
на олимпийските игри през 2016 и 2020 годи-
на, които бяха дадени съответно на Рио де
Жанейро и Токио. През 2022-а страната ще
бъде домакин на световното първенство по
футбол, което ще се проведе от 21 ноември
до 18 декември. Олимпиадата никога не се е
провеждала в страна от Близкия изток, а Ка-
тар ще бъде първата нация в региона, която е
домакин на най-големия футболен форум на
планетата.

Феновете на голяма
част от отборите във
Втора лига , в това чис-
ло и на „Миньор”, се
обединиха с искане ма-
човете им да бъдат с
публика на стадионите.
Привържениците из-
тъкват четири точки
в подкрепа на тяхното
желание.

Позиция от името на
привържениците на:

 Добруджа
Дунав Русе
Локомотив Горна Ор-

яховица
Локомотив София
Миньор Перник
Нефтохимик Бургас
Пирин Благоевград
Созопол
Янтра Габрово
Приятели, на прага

сме на нов сезон във
Втора професионална
лига, сезон в условията
на глобална пандемия и
икономическа криза.

В тази връзка БФС
взе решение за първенс-

твата в Първа и Втора
Лига: те ще започнат
без зрители по стадио-
ните в България.

Считаме това реше-
ние за грешно и неспра-
ведливо спрямо Второ-
то ниво на професио-
налния футбол у нас,
защото:

1. Дискотеки, ресто-
ранти и други подобни
заведения (на открито,
но и в ЗАКРИТИ помеще-
ния) работят с пълна
сила, някои с пълен капа-
цитет и без нужното
спазване на дистанция
между посетителите.
Стадионите са обекти
на открито и са дота-
тъчно широки за да се
допускат зрители при
определен пропускате-
лен режим.

2. В състава на Втора
лига има представите-
ли на много областни и
общински центрове.
Част от отборите се
завръщат на футбол-

ната карта след кратък
или дълъг период в ама-
тьорските дивизии. Уп-
равляващите футбола
у нас доста често
твърдят, че футбо-
лът е за привърженици-
те. Не заслужават ли
хората да гледат на жи-
во своите клубове?

3. Намираме се и в ус-
ловията на икономичес-
ка криза - вече спомена-
та в началото на наш-
та позиция. Професио-
налните клубове във
втория ни ешелон раз-
читат на приходите
от билети/абонамен-
тни карти за да покри-
ват текущите си разхо-
ди - когато публика от-
съства не се реализи-
рат продажби на биле-
ти. Без значение от
числеността на публи-
ката, това са свежи па-
ри в касите на клубове-
те, на които в момента
не може да се разчита.

4. Заговаряйки за при-

Феновете на „Миньор” искат да са на стадиона

Миньор (Перник) от
понеделник  поднови
тренировки в пълния
си състав, съобщи
главният мениджър
на отбора Славчо
Павлов. Всички фут-
болисти са здрави, за-
болелите от корона-
вирус вече са с отри-
цателни проби. Под-
готовката на тима
ще продължи в Пер-
ник, засега няма дого-
ворени контроли. За-
сега има едно устно
споразумение с „Вих-
рен”(Сандански) за
края на седмицата, но
контролата още не е
съвсем сигурна. Над-
явам се до началото
на първенството да
компенсираме загубе-
ното през седмиците

на изолация, пък и но-
вите попълнения ще
повдигнат нивото на
отбора, сподели Пав-
лов. Миньор гостува
на втория тим на
шампиона Лудогорец
в дебютния си мач в
първенството на
Втора лига. В първо-
то си домакинство
перничани ще прие-
мат Спортист (Сво-
ге). През есента въз-
питаниците на Юри
Васев ще имат 8 дома-
кинства и 9 мача на-
вън. Преди няколко
дни старши-треньо-
рът на отбора зая-
ви,че не е особен от-
пимист за първите
кръгове с оглед на на-
рушения изцяло тре-
нировъчен план.

х о д и ,
стига-
ме и до
т е з и ,
с в ъ р -
зани с
пряко-
то из-
лъчва-
не на
м а ч о -
вете в
ефира
на каналите на Нова
Броудкастинг Груп.
Практиката показва, че
всеки кръг един мач от
ВПЛ бива излъчен пряко
в национален ефир, от
останалите се излъч-
ват кратки репортажи.
Докато Ефбет Лига е
със седем от седем мача
излъчени всеки кръг. На
фона на тази разлика
можем само да предпо-
лагаме каква е разлика-
та в сумите, които се
разделят между клубо-
вете в двете професио-
нални лиги.По този на-

чин привържениците са
лишени и от тази въз-
можност да следят иг-
рата и развитието на
своите клубове. Счита-
ме, че така интересът
към Втора лига ще на-
малява, а това може са-
мо да навреди на отбо-
рите.Призоваваме БФС
и/или отговорните
държавни органи да
преразгледат решение-
то си и да позволят на
футболните привър-
женици у нас да посеща-
ват футболните мачо-
ве от сезон 2020/21!

Спряха правата на наша тенисистка заради корупция
Антикорупционната

комисия към Междуна-
родната федерация по
тенис спря правата на
родната състезателка
Александрина Найдено-
ва. Решението е било
взето още на 27 декем-
ври 2019 г., но не е би-
ло публично съобщено
"от съображения за си-

гурност".
Впоследствие Найде-

нова, която заема 239-
ото място в светов-
ната ранглиста и е
четвърта ракета на
България, е обжалвала
санкцията, но на 24
юли жалбата й е от-
хвърлена от проф. Ри-
чард Макларън, който

е независим експерт
по антикорупция, ра-
ботещ с TIU (Комисия-
та по тенис интегри-
тет).Комисията не
уточнява какво точно
е прегрешението на
Найденова, като ва-
риантите са неизпъл-
нение на изискване или
опит да се предотвра-

ти разследване, даване
на погрешна информа-
ция или отказ за съ-
действие на съответ-
ните органи, или нару-
шение на правилата на
Антикорупционната
комисия, с което се
уронва престижа на
тениса (съмнителни
мачове).За момента

правата на Найденова
са временно спрени, ка-
то комисията ще про-
дължи разследването
срещу 28-годишната
тенисистка.За послед-
но тя участва на два
турнира в Тайланд с
награден фонд 25 хил-
яди долара през ноем-
ври миналата година.
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Пострадалите са прегледани в болнично заведение

 УТРЕ ПЕРНИК ЩЕ СЕ
СДОБИЕ С ПАМЕТНА ПЛА-
ЧА НА ИВАН ВАЗОВ, КОЕ-
ТО Е ДОБРЕ ЗА ДУХОВ-

НОСТТА. Въпросът е колко духовност е
оцеляла в града ни след Патриарха, но то-
ва ще се види след време. Ако някой тър-
си символика в плочата, има широко поле
за изява на въображението. Та Вазов е
живял на мястото на днешното В и К, кое-
то не може да остане неспоменато. Ако
трябва да бъдем патриоти, то логично е да
изберем Вазов пред водоснабдителите.
Файдата за народопсихологията на еди-
ния и на другите е несъразмерна. Някои
биха стигнали до крайност с идеята за
бутнем В и К, за да остане на нейно място
само плочата, но ние не сме от тия. Нека
съжителстват мирно и тихо, та кога се за-
даде протест срещу неуредиците с вода-
та, протестърите да се помолят поне на
Патриарха. Друг няма да им помогне. Как-
то никой не помогна на живущите в Твър-
ди ливади, изкарали цяло денонощие без
вода, без да знаят защо. Е, разбраха, но с
традиционното закъснение, така нарече-
ния "счупен телефон". Понеже им смен-
яли тръбите с чистак нови, ама кой да про-
чете обявата. От В и К направили грешка-
та, че не ходили да тропат от апартамент
на апартамент, а гражданите не прочели
дребния шрифт на няколкото нацвъкани
из квартала съобщенийца. Та при пълен
язовир се наложило да сушат зъби цяло
денонощие, но това са дребни битовизми
пред духовната мощ на паметната плоча,
с която местните водари вече могат да
привличат туристи.

ПЕРНИЧАНИ ЩЕ СЕ СКЪСАТ ДА
СИ КАСТРИРАТ КУЧЕТАТА. СВОД-
КИТЕ ЗА БРОЯ ОБРАБОТЕНИ ДО-
МАШНИ ЛЮБИМЦИ стават все по-чес-
ти и от това произтича светло бъдеще за
пешеходната част от населението. Може
да се отчете небивал интерес към мероп-
риятието, някаква високохуманна грижа
за четириногите, непозната от години.
Кастрираните кучета ще излязат галени-
ците на прехода, ползват се от безплат-
ната екстра авторитетно и със замах. Да
си кастрираш кучето стана привилегия и
граждански дълг, за които мечтаят все
повече собственици на четириноги. Из-
раства някаква своеобразна аристокра-
ция - и кучешка, и собственическа. Собс-
твеник на кастрирано куче - това звучи
гордо! Кастрирано куче - още по-гордо!
Всякакви прозвища ни приписаха през
годините, но и "Градът на кастрираните
кучета" също не звучи зле.

21-годишна перничанка
на съд за издръжка

 Любомира Пелова
Жената е била осъдена от Пернишки ра-

йонен съд да издържа малолетните си де-
ца - момче и момиче. В периода от месец
май 2018 г. до юли 2020 г. не изпълнявала
задълженията си, определени от съда.
Привлечена е като обвиняема по чл. 183,
ал. 1 от наказателния кодекс и работата
продължава съвместно с прокуратурата.

Почерпен шофьор
задържан за 24 часа

Любомира Пелова
Около 16, 30 ч. на пътен възел "Марина

бара" е проверен Фолксваген "Голф", уп-
равляван от 61-годишен перничанин. Ал-
кохолната му проба с техническо средство
се оказала положителна - 1,52 промила в
издишания въздух. Направен му е кръвен
тест за химичен анализ и е задържан за 24
ч. с полицейска заповед.

Работата по документиране на случая
продължава.

Съдят 28-годишен за
управление на автомобил под

въздействие на наркотици
Любомира Пелова

На 19 юли, в пернишкия кв. "Бела вода"
е проверен лек автомобил Сеат "Ибиза",
управляван от 28-годишен перничанин.
При изпробването му с техническо средс-
тво е отчетен положителен резултат за ко-
каин. Привлечен е като обвиняем по чл.
343 "б", ал. 3 от Наказателния кодекс и ра-
ботата продължава съвместно с прокура-
турата.

Нерегистриран мотопед
е установен от полицията

Любомира Пелова
На 24 юли около 10, 40 ч. в пернишкото

с. Голямо Бучино е проверен мотопед
"Ямаха", управляван от 67-годишен мес-
тен жител. Органите на реда установили,
че моторното превозно средство не е ре-
гистрирано по надлежния ред в България.

Започнато е бързо производство по чл.
345, ал. 2 от Наказателния кодекс и рабо-
тата по документиране на случая продъл-
жава.

Извършител на кражба
е задържан полицията

Любомира Пелова
Вчера 53-го-

дишна жена
се оплакала,
че й е отнет
портфейла в
който имало
пари в левове
и евро, лични
д о к у м е н т и ,
служебна и
дебитна карти. Това се случило в автосер-
виз, намиращ се в пернишкия кв. "Изток",
където потърпевшата закарала колата си
на ремонт. Органите на реда предприели
незабавни оперативно-издирвателни дей-
ствия. Много бързо влезели в дирите на из-
вършителя - 46-годишен перничанин, който
е задържан за 24 ч. с полицейска мярка.
Откраднатите пари и документи са намере-
ни и върнати на собственичката.

Започнато е бързо производство и рабо-
тата продължава.

График за ваканциите и изпитите
през учебната 2020/2021 година
Светла ЙОРДАНОВА

Министерство на
образованието и нау-
ката предложи дати за
провеждане на изпити
и ваканции през нова-
та учебна година. Спо-
ред предложения гра-
фик ваканцията между
двата учебни срока ще
бъде от 1 до 3 февруа-
ри, като така ученици-
те ще почиват общо 5
дни. Вторият учебен
срок ще започне на 4
февруари.

Предлага се есенната
ваканция да е от 30 ок-
томври до 1 ноември, а
коледната от 24 декем-
ври до 3 януари. От 3
до 11 април ще бъде
пролетната ваканция
за учениците от I до ХI
клас.От 8 до 11 април
няма да учат дванадесе-
токласниците, които
ще завършат на 14 май
2021 г. На 31 май ще
приключи учебната го-

дина за децата от I до
III клас, като се пред-
вижда допълнително
една седмица за проек-
тни дейности - до 7
юни. На 16 юни завър-
шва учебната година за
учениците от IV до VI
клас. До 30 юни ще учат
петокласниците и шес-
токласниците от пара-
лелките в спортни учи-
лища, както и ученици-
те от VII до ХI клас.

Предвижда се дър-
жавните зрелостни из-
пити (ДЗИ) да се прове-
дат на 19 май по бъл-
гарски език и литерату-
ра и на 21 май за вто-
рия изпит. ДЗИ по жела-
ние да се проведат в пе-
риода от 26 май до 31
май.Национално вън-
шно оценяване (НВО) по
български език и лите-
ратура за VII и за Х клас
е предвидено за 11 юни,
а по математика - на 14
юни. На 15 юни ще са из-

питите по чужд език за
учениците от VII и Х
клас. Изпитът по ин-
формационни техноло-
гии за измерване на ди-
гиталните компетен-
тности на десетоклас-
ниците ще бъде в пе-
риода 16-18 юни.Плани-
рано е четвъртоклас-
ниците да се явят на
НВО по български и ли-
тература на 27 май, а
по математика на 28
май.Държавните изпи-
ти по теория на профе-
сията и специалността
за придобиване степен
на професионална ква-
лификация за ученици
завършили преди и през
учебната 2020-2021 го-
дина са предложени за 4
юни за втора и трета
степен на професионал-
на квалификация и на 19
юли за първа степен.

Графиците са подло-
жени за обществено об-
съждане до 26 август.

Задържаха перничанин за
нарушаване на съдебна заповед

Любомира Пелова
На 26 юли около 21

,10 ч. е подаден сигнал
от 70-годишна перни-
чанка, че мъжът с кой-
то е живяла дъщеря й
нарушава заповед за
незабавна защита.
Пристигналите на
място полицаи уста-
новили и задържали на
място 33-годишения
нарушител, който съг-
ласно заповед за неза-
бавна защита нямал
право да приближава

жената на по-малко от
100 метра. Наложена
му е полицейска мярка
за срок до 24 ч. и е за-

Любомира Пелова
На 25 юли около 14,

30 ч. е възникнал пътен

инцидент на пътя меж-
ду брезнишките села
Ноевци и Гигинци. Уда-
рили се Опел "Вектра",
управляван от 19-годи-
шен кюстендилец и
Порше "Кайен", шофи-
ран 23-годишен столи-
чанин. Пострадала е не-
пълнолетната дъщеря
на шофьора на вектра-
та, която е със счупена
ключица. Извършен е
оглед от служители на
РУ - Брезник и причини-
те за случилото се са в
процес на установява-
не.

Образувано е досъ-
дебно производство и
работата продължава.

28-годишна столичан-
ка е със счупена ръка
след катастрофа на ав-

томагистрала "Стру-
ма". Инцидентът е ста-
нал на 26 юли около 11,
20 ч. след пътен възел
"Даскалово" посока Дуп-
ница. В резултат на на-
рушаване на правилата
за движение се ударили
лек автомобил "БМВ",
управляван от 28-го-
дишна столичанка и Да-
чия "Докер", шофиран
от 45-годишен също от
София. Пострадала е
жената управлявала
БМВ-то. Прегледана е в
МБАЛ "Р. Ангелова", къ-
дето е установена
фрактура на горен
крайник. Алкохолните
проби на шофьорите са
отрицателни.

Започнато е досъдеб-
но производство.

почнато бързо произ-
водство под надзора
на Районна прокурату-
ра - Перник.
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