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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
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          ÏÅÐÍÈÊ
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товарни
  превози
скални
  материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси
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1 Долар = 1.66 лв.
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Св. праведен Евдоким
Кападокийски

Бира
и вино

Древните римляни са имали простичък
девиз :"Жени и вино!" И понеже просто-
тията никога няма да се изкорени, днес в
България шества нещо подобно :"Бира и
вино!" Управляващите смъкнаха ДДС-то
на тия всенародни напитки в знак на съп-
ричастност със страдащия от кризата
българин. Умно! Та нали Римската импе-
рия е оцеляла  векове, защо и нашата уп-
рава да не постигне тоя политически ус-
пех? Бирата и виното са важни. Страшно
важни за оцеляването ни като нация.
"Пиянството на един народ" вдигна Ап-
рилското въстание. Това пиянство днес
затваря Орлов мост и готви ново въс-
тание. За какво друго, ако не за пиячката
на народа си трябва да се погрижи влас-
тта в тия драматични времена. Намале-
ната ставка ще увеличи печалбата на
кръчмарите и лавкаджиите. Цените не
коментираме. А когато кръчмарите и
лавкаджиите усетят далаверата, ще се
вдигнат на контрапротест, който ще из-
гони ония безделници, дето къмпингуват
на Орлов мост и по жълтите павета. В
тия жеги бирата е допинг - и за протес-
тиращите, и за управляващите капаци-
тети. Като прибавим и ниското ДДС за
фитнеса, разбираме накъде бие полити-
ката - пиячка и мускули. После гладиатор-
ски боеве като в Римската империя...

СЪПЕРНИК

180 / 330

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
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ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

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

www.vento-k.com

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

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

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

Ïåðíèê îòäàäå äúëæèìîòî íà Èâàí Âàçîâ
Паметен знак припомня, че класикът е живял в Перник в ранната си младост
Светла ЙОРДАНОВА

Паметен знак ,на-
помнящ за пребивава-
нето на Иван Вазов в
Перник бе открит
официално вчера. Той е
поставен на входа на
"В и К" Перник тъй ка-
то се знае, че Вазов е
живял в къщата на
чорбаджи Стойо, коя-
то се е намирала в ра-
йона на "В и К" и бивша-
та "Родопа". Събитие-
то бе по повод 170-та
годишнина от рожде-
нието на Вазов, които
се навършиха през то-
зи месец, а негов осно-
вен инициатор са нас-
ледниците на Стойо-
вия род, с подкрепата
на местното Славя-
нско дружество "Иван
Вазов". Паметния знак
откри лично замес-
тник- кметът Стефан
Кръстев. Събитието
уважи и областният
управител Емил Коста-

динов.
"Перник отдава дъл-

жимото на Вазов"- та-
ка бе наречено тър-
жественото съби-
тие, в което участва
и Духовия оркестър с
диригент Трифон Три-
фонов. Малцина пер-
ничани знаят, че Ва-
зов е живял тук, ма-
кар и за кратко. До
ден-днешен няма па-
метна плоча, барелеф
или какъвто и да е
знак за неговото пре-
биваване 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 пер-
ничани сме длъжници
на Вазов.

Интересни факти за

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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Няма болни от респираторни заболявания
Силвия ГРИГОРОВА

Втора поредна седми-
ца Регионалната здрав-
на инспекция не конста-
тира болни от остри
респираторни забол-
явания в област Пер-
ник, което е безспорно
добра новина.

През седмицата се
наблюдава леко увели-
чение на заболелите от

заразни заболявания.
Регистрираните болни
са 21, при 19 за предход-
ната.За периода от
20.07.2020 г. до
26.07.2020 г. на тери-
торията на област
Перник са регистрира-
ни 17 положителни про-
би на SARS-CoV 2. Съот-
ношението мъже:жени
е 10:7. Екипи на Дирек-

Двама младежи на съд
Любомира Пелова

Инцидентът е станал на 2 февруари мина-
лата година пред пернишка дискотека.
Група младежи се сбили, при което е при-
чинена средна телесна повреда на един от
тях. След проведено разследване е уста-
новено, че деянието е извършено от 27-го-
дишен перничанин, който е привлечен като
обвиняем по чл. 129, ал. 2 от Наказателния
кодекс. 18-годишно момиче, участвало в
разпрата ще отговаря за хулиганство по
чл. 325, ал. 1. Предстои да бъде привлечен
към наказателна отговорност и трети съу-
частник. Работата продължава под надзо-
ра на прокуратурата.

престоя на Вазов в
Перник и творбите от
неговия пернишки пе-
риод поднесе Цвета Ба-
карска от Регионалния
исторически музей.

А Перник има приви-
легията да бъде свър-
зан с младия Вазов.
Пребиваването на
младия поет в Перник

ция "Надзор на заразни-
те заболявания" към
РЗИ - Перник изследват
съмнителните за COV-
ID-19 случаи и контак-
тните на всички поло-
жителни лица.

Няма увеличаване на
болните от варицела.
През изминалата седми-
ца е установен 1 болен
от Перник. Става въп-

оставя дълбоки следи
в неговия душевен
мир. Той силно се при-
вързва към Перник и
сърдечно го обиква.
Затова и връзката му
с Перник остава зави-
наги жива.

"В Перник престоях
година и половина.
Тоя период е от гол-

рос за дете, което се ле-
кува амбулаторно от
личния си лекар.

За пръв път тази го-
дина РЗИ регистрира 2
заболели от лаймска бо-
релиоза. Те са от Пер-
ник и Трън и се лекуват
стационарно в МБАЛ "Р.
Ангелова" Перник.

През миналата седми-
ца е констатиран 1 бо-

лен от колиентерит от
Перник. Той се лекува
стационарно в инфек-
циозно отделение на
МБАЛ "Рахила Ангелова"
АД.

Добрата новина е, че
втора седмица не е кон-
статиран нито един
болен от хепатит.

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.

На страница 2

На страница 3
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Ðàäîìèð áëàãîäàðè íà Ïåðíèê çà ïîäêðåïàòà
Градът е на часове от нормализиране на водоподаването
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Радомир
Пламен Алексиев,
председателят на об-
щинския съвет в гра-
да Светослав Кирилов
и общинските съвет-
ници изказаха специал-
на благодарност на
колегите си от мес-
тния парламент в
Перник на свое заседа-
ние днес. Както е из-
вестно, Общински съ-
вет - Перник подкрепи
единодушно искането
за подаване на вода
чрез помпена станция
"Крапец". Съветници-
те в Радомир днес
бяха запознати с тек-
ста на декларацията,
гласувана от Общин-
ски съвет - Перник, а
специален гост на се-
сията беше председа-
телят на местния
парламент в облас-
тния център Дими-
тър Колев.

Любомира ПЕЛОВА
Почти 50% от нова-

та канализация по ул.
"Кракра" е изградена.
Фирмата изпълнител
работи по изграждане-
то на шахти и полагане-
то на тръбите. Из-
граждането на новата
канализация по проте-
жението на улицата бе
разделено на три етапа.
Първият етап бе на-
пълно завършен в нача-
лото на месец юли, ка-

то работата по него
започна паралелно с
монтирането на новия
водопровод. В момента
се работи едновремен-
но по втория и третия
- финален етап.

Сухи и опасни клони
бяха почистени от
дърветата по алеите
на Централния град-
ски парк. Бяха орязани
и клони надвиснали
над детските площад-
ки. Почистването ще

Новата канализация по "Кракра"
е изградена почти наполовина

Зам.-кметът Стефан Кръстев
с гневен пост за конкурсите

за школски директори в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Заместник- кметът Стефан Кръстев публику-
ва гневен пост на личната си страница във
Фейсбук. Поводът- конкурсите за школски
директори, които се провеждат в момента.
"Съперник"  публикува без редакторска на-
меса  това, което написа Кръстев:

Трудоустрояването на ГЕРБ-Перник или
конкурси за школски директори в стил "Бай
Ганьо прави избори"

Когато държавната администрация в лицето
на МОН провежда конкурси повече от задъл-
жително е това да става прозрачно и да не ос-
тавя място за съмнение в компетентността,
квалификацията и качествата на избраните
кандидати.

Точно това обаче не се случи при провежда-
нето на конкурси за директори на общински
училища тази седмица в Перник.

Конкурс 1 - за директор на училище в голям
пернишки квартал. Пет кандидати, от които че-
тирима си изкарват теста. В крайното класира-
не след събеседването предпоследният по ре-
зултат от тест за компетентност (да кажем не
двойкаря, ами тройкаджията) става първи,
въпреки меко казано неубедително

представяне и на интервюто.
Комисията е в състав:
- представител на община Перник
- експерт от МОН
- двама експерти от РУО
- представител на обществения съвет на

въпросното училище, който обаче се оказва,
че работи в друго пернишко училище и е абсо-
лютно подвластен в ежедневната си работа на
МОН и РУО

Печелившият кандидат, станал от предпос-
леден изведнъж първи, пък се оказва не само
също служител на РУО, но и доскорошен об-
щински съветник от познайте коя партия? И
приближен на кой бивш кмет, станал известен
с "пълноводен" финал на мандата си?

Ако случайно четейки тези редове у вас са
възникнали съмнения за конфликт на интере-
си, злоупотреба с влияние, нагласен конкурс
и повсеместна шуробаджанащина - избийте
си ги от главата. Това е само подпорна стена!

Конкурс 2 - за директор на най-голямото и
централно пернишко училище. Участват два-
мата кандидати с най-високи резултати на тес-
товете. На събеседването обаче се оказва, че
никой от двамата не събира изискуемия мини-
мален брой точки въпреки, че според теста са
най-компетентните хора явили се на конкурс
за директорски места в цялата област изо-
бщо. Резултатът от този много зле режисиран
фарс - няма избран директор и продължава да
си работи досегашният.

Интерпретациите на фактите по-горе ос-
тавям на гражданите на Перник и най-вече на
учителската общност в града ни, както и раз-
бира се на родителите на учениците. Не е нуж-
но да назовавам главните герои по имена, за-
щото всички ги знаят.

Абсурдно е персонажи като Дочоолу, Гочоо-
лу и Данко Харсъзина да са още актуални
днес, че даже и да редят конкурсите в образо-
ванието.

Безумно е, че все още има политици, ръко-
водители, администратори, които си мислят, че
могат да продължават да си правят договор-
ките зад дебелите врати на кабинетите, а отвън
да се усмихват и да се правят на света вода
ненапита. Но щом номера им още минава за-
що пък не?

Несъмнено ще дойде ден и ние да сме нор-
мална държава - когато се събере достатъчно
критична маса от хора с нетърпимост към този
тип политика и ръководене, този тип правене
на фалшиви избори за длъжности и фалшиви
конкурси за постове.

Но дотогава:
"- Страшен си дявол, бай Ганьо, изучил си ги

тия пущини на пръсти! - казва с благоговение
Гочоолу.

- Хубава работа! Защо съм Ганьо Балкан-
ски, ако няма да зная и този занаят. Ти, госпо-
дине мой, тури ме в която щеш околия и ми ка-
жи когото щеш да ти избера. Едно магаре ту-
ри за кандидат, и магарето ще ти избера, май-
ка му стара! "

Перник 29/07/2020

По време на своето
слово Колев отбеляза,
че родители, баби,
дядовци на много пер-
ничани живеят в Ра-
домир. "Цялата об-
ласт трябва да сме
единни и да не се де-
лим", допълни той.
Въпреки първоначал-
ните моменти на
трудности в комуни-
кацията между ресор-
ните министерства и
местната власт,
всичко е добре, кога-
то свършва добре",
заяви председателят
на Общински съвет -
Перник. Той даде да се
разбере, че местният
парламент в Перник е
готов за съдействие
и в други случаи, ка-
саещи Радомир. "Може
да дойде момент, в
който и Радомир да
помогне на Перник",
завърши словото си
той, като пожела пол-

зотворна работа на
местните парламен-
таристи.

Председателят на
Общински съвет - Ра-
домир Светослав Ки-
рилов изказа благо-
дарност към премие-
ра Бойко Борисов, ре-
сорните министри,
депутатите от об-
ласт Перник Красимир
Велчев, Александър
Александров, Евдокия
Асенова и Любомир

Бонев, както и на мес-
тния парламент в
Перник за съдей-
ствието и тяхната
с ъ п р и ч а с т н о с т т а
към водния проблем в
Радомир. Той благода-
ри за усилията на кме-
та Пламен Алексиев,
както и за търпение-
то на всички радомир-
ци, като подчерта, че
"когато всички ин-
ституции работят в
синхрон, положител-

продължи и през идни-
те дни, съобщиха от
общината.

Почистването про-
дължава и на терито-
рията на кметство
"Изток". Почистват
се тротоарните пло-
щи на ул. Мл. Стоя-
нов, кв. Мошино в по-
сока храма. От сряда
започна почистване-
то на нерегламенти-
раните сметища в кв.
Изток и кв. Мошино.

ните резултати са
налице". "Радомир е на
броени часове от нор-
мализирането на во-
доснабдяването", до-
пълни той. Кирилов
заяви още, че има уве-
рението на ресорни-
те институции в цен-
тралната власт, че
ще се работи за трай-
но разрешаване на
проблема с водоснабд-
яването в община Ра-
домир.

Няма болни от
респираторни заболявания

От РЗИ уверяват,
че за всички кон-

статирани случаи на заразени са извърше-
ни епидемиологични проучвания, обрабо-
тени са огнищата и са взети противоепиде-
мични мерки спрямо контактните лица.

През седмицата здравните инспектори
са извършили 85 проверки. От тях 28 са
свързани със забраната за тютюнопушене-
то в заведения за обществено хранене.8 от
проверките са свързани със сигнали и жал-
би от институции и граждани.

В резултат на упражнения контрол са из-
дадени 45 предписания за отстраняване на
констатирани нередности и са издадени 4
акта за административно нарушение.

РЗИ-Перник продължи и през миналата
седмица ежедневния мониторинг на питей-
ните водоизточници. През седмицата са
взети 40 проби от различни водоизточници,
за да се установи дали подаваната от тях
вода отговаря на изискванията на Наредба
№9.

Стотици останаха без вода вчера
Силвия ГРИГОРОВА

С нарушено водос-
набдяване бяха вчера
жителите на кв."Моги-
личе". Причината за-
това са извършваните
строително-монтажни
дейности по  изгражда-
нето на нов водопро-
вод на ул."Ален мак" и
свързване на водопро-
водните отклонения
към него. Това инфор-
мираха от "В и К". От
водоснабдителното
дружество поясниха,

че заради появили се
повреди по водопро-
водната мрежа, вчера с
нарушено водоподава-
не са били и жителите
на улиците: "Ми-
джур"№11, "Палма" и
"Ален мак", "Св.св. Ки-
рил и Методий" /на
кръговото при магазин
Била/.  Без вода остана-
ха вчера и част от жи-
телите на гр.Радомир-
ниската зона и с.Жедна.
С нарушено водоснабд-
яване бяха вчера и жи-

телите на ул."Зоя Кос-
модемянска"/, заради
изграждането на нов
водопровод от външна
фирма. От "В и К" уве-
риха, че по всички пов-
реди работят аварий-
ни екипи до възстанов-
яване на нормалното
водоснабдяване.

По информация на
водоснабдителното
предприятие, вчера
обемът на язовир
"Студена" е бил  21
572 400 куб.м.

Три нови положителни случая на COVID-19
Силвия ГРИГОРОВА

3 нови положителни
случаи на коронави-
рус са регистрирани
на територията на
област Перник на 29
юли, по информация
на Националната ин-
формационна система

за борба с COVID-19 .
Става въпрос за жена
на 32 г. от гр. Перник,
жена на 80 г. от гр.
Перник, която е хос-
питализирана в Со-
фийска болница и же-
на на 68 г. от  Брез-
ник, която е хоспита-

лизирана в МБАЛ Пер-
ник.

Към момента на ле-
чение в Белодробната
болница в Перник са
11 заболели от коро-
навирус.

По данни на Регио-
налната здравна ин-

спекция, към момента
активни  са 53 случаи.
От тях 40 лица  са на
домашна изолация и
13 са хоспитализира-
ни в лечебно заведе-
ние за болнична по-
мощ.

Поставените под

карантина в облас-
тта са общо 94 чове-
ка. От тях 67 са в об-
щина Перник, 17 в об-
щина Радомир, 4 в об-
щина Брезник, 4 в об-
щина Трън и по 1 в об-
щина Земен и община
Ковачевци.
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Паметен знак припомня, че класикът е живял в Перник в ранната си младост

Но което е по-важ-
но, в Перник имах слу-
чай да се сближа за
първи път с простия
български народ, със
селянина, и да изуча
неговия бит, негови-
те нрави и обичаи, в
сред една девствена
природа. Пернишкият
период в моя живот
бе много продукти-
вен и от голямо зна-
чение за моето твор-
чество", казва самия
Вазов.

По препоръка на из-
вестния възрожден-
ски будител Христо Г.
Данов, Иван Вазов за-
почва работа като
преводач от турски
на френски език на
специалисти инжене-
ри, работещи на жп
линията София - Кюс-
тендил. Назначен е
от Хафъз паша . През
есента на 1873 година
младият поет прис-
тига в Перник и се
настанява в къщата
на чорбаджията Сто-
йо, разположена тук,
в подножието на кре-
постта "Кракра". В до-
ма на заможния перни-
чанин Вазов остава
там до края на преби-
ваването си - пролет-
та на 1875 г.

Строителството
на железницата прив-
лича тук специалисти
от различни нацио-
налности: италианци,
хървати, белгийци,
немци, французи, ан-
гличани. Колорит-
ният граовски диа-
лект се смесва с раз-
лични европейски ези-

ци. Поетът преводач
се сприятелява с ин-
женера Жулиен и със
семейството на бел-
гиеца Бош. Има въз-
можност да усъвър-
шенства френския
език, както и да раз-
ширява хоризонта на
познанията си върху
френската литерату-
ра.

Младият творец е
дишал въздуха на то-
гавашното село Пер-
ник, разхождал се е по
калдъръмените ули-
ци, откривал е хубос-
тта на момите, въз-
дишал е по тях, пишел
е стихове. Силно впе-
чатление са правили
на Вазов "гиздавите
носии" на пернишките
жени и техните пое-
тични имена: Струм-
ка, Млада, Разделина.

Качвал се е на кре-
постта, носеща име-
то на Кракра Перниш-
ки. "Там по цели часо-
ве мечтаех и се вглъб-
явах в миналото на
България, живеейки с
призраците на онова
героично време"- каз-
ва Вазов. Малко
трябва на поетичес-
кото му въображение,
за да се втурне във
вихъра на битките и
да роди през 1874 го-
дина поемата "Самуил
или мечтания на Пер-
ник", в която възпява
"победите на Кракра и
Самуил".

Самият Вазов от-
белязва, че "най-гол-
ямата печалба, която
имал от Перник", е сю-
жетът на поемата
"Трайко и Риза", изгра-
ден върху действи-

телна история, на
която бил свидетел.
Риза била селска хуба-
вица, с която поетът
се срещал вечер на из-
вора и в празник - на
хорото. За нейното
сърце се борели още
двама души - Трайко,
богат селянин от се-
ло Батановци и мла-

дият турчин Муста-
фа. Разбрал, че турчи-
нът ще му отвлече
момата, Трайко граб-
нал Риза и тръгнал
към дома си. На пътя
го застигнал Муста-
фа и между двамата
мъже започнал бой с
тояги. Трайко побе-
дил, а турчинът се
върнал с пребита
шия. За прототипа на

Фотоконкурс събира
най-добрите снимки от

региона за календар
Светла ЙОРДАНОВА

За любителите на фотографията и це-
нителите на природните забележител-
ности припомняме, че могат да се вклю-
чат във фотоконкурса на областната ад-
министрация Перник. Целта на инициа-
тивата е запечатените кадри да бъдат
показани в календара на институцията
за 2021 г. Идеята е любителите фотогра-
фи да покажат креативност и талант в
погледа им върху природните богатства
на района. Всички снимки ще бъдат пуб-
ликувани във Фейсбук страницата на
Областна администрация Перник и 12-те
кадъра, събрали най-много харесвания,
ще оформят календара за следващата
година.

За всяка от шестте общини ще бъдат
избрани двете снимки, събрали най-мно-
го лайковете. Допуска се само по един
кадър на даден обект.

Избраните снимки ще бъдат предста-
вени на специална изложба, на която
авторите им ще бъдат удостоени с гра-
мота от областния управител инж. Емил
Костадинов.

Ето какъв е регламента на конкурса:
Тема: "Магията на област Перник"!
Всеки участник може да изпрати до 4

снимки.
Снимките трябва да са с високо ка-

чество, подходящо за печат.
Големината на изображението трябва

да е 2048pix X 1536pix /72dpi/.
Регистрацията за участие и изпраща-

нето на снимки става само по електро-
нен път на адрес
press@pk.government.bg. Всички, отго-
варящи на изискванията и допуснати до
участие в конкурса снимки, ще бъдат
публикувани на фейсбук страницата на
Областна администрация Перник.

Към всяка снимка за конкурса трябва
задължително да има следната инфор-
мация:

- две имена на автора (и псевдоним,
ако има такъв);

- кратко описание на мястото и моти-
вация за избора му;

- мобилен телефон за връзка;
- за участници под 18 г. - възраст и

име на родител/настойник.
С приемането на настоящите правила

участниците дават съгласието си и пре-
доставят

доброволно личните си данни (имена,
телефон, електронен адрес, данни за

родител/настойник и други)
Отпадане от конкурса е възможно при

предоставяне на:
- некоректна и/или непълна информа-

ция за автора и/или неговата работа;
- снимки, които не отговарят на темата

и/или на техническите изисквания;
- снимки, които не отговарят и/или про-

тиворечат на закона за авторското пра-
во и сродните му права;

- снимки с дати, копирайт, воден знак
и др. с обиден и/или нецензурен харак-
тер;

- снимки, подадени след крайния
срок;

- снимки, подадени на друг адрес ос-
вен press@pk.government.bg

Конкурсът бе открит на 3 юли 2020 г.,
а крайният срок за приемане на снимки-
те е до 23:59 часа на 14 септември 2020
г., включително. Крайният срок за гла-
суване на фейсбук страницата е до
23:59 ч на 16 октомври 2020г.

УСЛОВИЯ:
Право на участие имат както профе-

сионални, така и любители-фотографи.
Няма възрастова граница за участни-

ците.
Качените снимки са освободени от ав-

торски права, за да могат да се изпол-
зват свободно от организаторите за це-
лите на конкурса.

героя Тричко Бата-
новски се знае, че по-
късно станал кмет на
Радомир и депутат в
Учредителното и
първото Велико на-
родно събрание (1879
г.).

Двадесет и три го-
дишният поет пише в
Перник двете любов-
ни стихотворения
"Сусана" и "Луиза".
През пернишкия пе-
риод Вазов създава и
няколко пътеписа, на-
писани увлекателно и
живо. Това са "Вискер
планина", "Поганов-
ският манастир" и
"До Радомир".

Връзката на Иван
Вазов с Перник оста-
ва завинаги жива и до-
казателство за това
е, че след години той
се връща в Перниш-
кия край, воден от
носталгия към своя-
та младост. Показа-
телен в това отноше-
ние е разказът му

"След двайсет годи-
ни". Героят, чиито
прототип е самият
Вазов, тръгва по пъ-
тищата на Перник, за
да срещне спомените
си. Той се покатерва
по крепостните сте-
ни на Кракра, навест-
ява дома, в който
някога е живял, търси
къщата на Стурмка,
която е харесвал в

младостта си и се е
вълнувал от хубос-
тта й. Посещава и из-
вора, където е бивал
често, но той вече е
пресъхнал. Спомня си
за "звънливите крясъ-
ци на младостта". По-
тъва в скръб, защото
научава, че Струмка е
починала и с мъка въз-
кликва: "Моята първа,
възхитителна лю-
бов". За нас този раз-
каз е особено ценен не
само с точната кар-
тина на живота в
Перник в края на 19-
ти век, а и с авто-
биографичните све-
дения , които авто-
рът дава за себе си в
иначе много оскъдния
от към факти негов
престой в Перник.

Малкото, което се
знае за Вазов в Пер-
ник, провокира инте-
реса на различни наши
изследователи през
годините, като Анге-
лина Михайлова, фол-

клорист от
Историческия
музей в Пер-
ник, която за
първи път
през 1975 г.
изнася важни
факти от пре-
биваването на
н а р о д н и я
поет в Пер-
ник, доц. д-р
Лилия Маноло-
ва, Цанко Жив-
ков, инж. Ан-
гел Крумов Ра-
нев, Иван Еру-
лски, Иван
Йорданов, да-
ли своя принос
в издирването
на нови факти
за живота му
в Перник, как-
то и творби-
те от перниш-
кия му период.

Главният ор-
ганизатор на
откриването

на паметния знак е
един от наследници-
те на Стойовия род-
Румен Иванов, който
е автор на книгата
"Забравените кмето-
ве на Перник". Той бла-
годари на местната
власт за оказаното
съдействие в почита-
не паметта на пар-
тиарха на българска-
та литература.

Отлагат събора в Изток заради Ковид- 19
Любомира ПЕЛОВА

Традиционното от-
белязване на Илинден,
което се прави всяка
година в пернишкия
квартал "Изток", се
отлага и няма да се със-
тои през 2020-та, това

съобщават от кметс-
тво "Изток" на фей-
сбук страницата си.

"Уважаеми съквар-
талци, уведомяваме
Ви, че традицион-
ният събор на 2 ав-
густ, провеждан в

квартал Мошино та-
зи година няма да бъ-
де отбелязан с праз-
нична програма, пора-
ди удължената епиде-
мична обстановка в
страната! Ще има мо-
лебен в храм "Свети

Пророк Илия" - кв. Мо-
шино, за да почетем
празника Илинден!

Кметство Изток
подготвя филм, свър-
зан с историята на
двата квартала, кой-
то ще бъде излъчен в

същия ден - /2-ри ав-
густ/. С него ще бъ-
дат поздравени всич-
ки жители на двата
квартала!

Бъдете здрави!" -
написаха от кметс-
твото.
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Ñàãàòà “Ï÷åëèíà” ïðîäúëæàâà
Кметът на община Ковачевци и губернаторът на Перник искат риболовците да задържат улова си

Силвия ГРИГОРОВА
Кметът на община

Ковачевци Васил Ста-
нимиров е изпратил
на 15.07.2020 г писмо
до министъра на земе-
делието храните и го-
рите Десислава Танева
с молба да се прераз-
гледа заповедта от
28.05.2020 г.,  с която
се забранява при из-
вършването на люби-
телски риболов да се
задържа  всякакъв вид
уловена риба. Това ин-
формира самият той,
като предостави
цялата кореспонден-
ция между Община Ко-
вачевци и Министерс-
твото на земеделие-
то, храните и горите
да бъде преразгледана
тази заповед.

МАЛКО ХРОНОЛОГ-
ИЯ

През месец юни, ми-
нистър Танева е из-
пратила писмо до
кмета на община Ко-
вачевци, в което го
информира,  че  на
01.02. 2019 г МЗХГ е
издало заповед за заб-
рана на улова на риба
на язовир "Пчелина".
В него се подчертава,
че:" През 2019 г. и
2020 г. постъпиха ре-
дица мотивирани
предложения от неп-
равителствени орга-
низации, сдружения
за любителски рибо-
лов, научната об-
щност и др., за изме-
нение и допълнение
на горецитираната
заповед, целящи по-
добро регулиране на
любителския рибо-
лов, съответстващо
на нуждите за опа-
зване на някои видове
или съобразени с нас-
тоящите условия в
определени участъци
на естествените и
изкуствените обе-
кти в страната. Едно
от предложенията за
изменение на Заповед

№ РД09-69/01.02.2019
г. е на сдружение Цен-
трална рибно-опазва-
ща организация - клон
Перник и съдържа ис-
кане за оп-
ределяне
на зона
( п р и у с -
тието) в
яз."Пчели-
на", в коя-
то рибо-
ловът да
бъде из-
цяло заб-
ранен. Ос-
новен мо-
тив за
включва -
не на та-
зи зона е,
че през
последна-
та година
я з о в и р
"Пчелина"
е подложен на силно
антропогенно въз-
действие от заус-
тване на промишлени
води, което е довело
до влошаване на него-
вите показатели и
съответно до умира-
нето на значителна
част от рибните по-
пулации. Включване-
то на тази част от
язовира в забраната
ще спомогне за въз-
становяване на риб-
ната фауна". В писмо-
то си министър Тане-
ва подчертава, че е
взет предвид фак-
тът, че " Язовир Пче-
лина е най-големият
язовир на терито-
рията на областите
Перник, Кюстендил и
Благоевград и е по-
пулярен сред любите-
лите риболовци от
София и региона,
МЗХГ и ИАРА отчето-
ха, че въвеждането на
пълна забрана за из-
вършване на риболов
в цялата му аквато-
рия би засегнало
голям брой заинтере-
совани лица. В тази

връзка при издаване-
то на Заповед №
РД09-424/28.05.2020
г. на министъра на зе-
меделието, храните и

горите за изменение
и допълнение на Запо-
вед № РД09-69/
01.02.2019 г., за
яз."Пчелина" е опре-
делен за целесъобра-
зен подход, при който
риболовът да се из-
вършва на принципа
"хвани - пусни" (с из-
ключение на зоната в
приустието, която е
изцяло забранена).
Следователно, люби-
телският риболов е
разрешен, но не се
позволява задържане
на улова. По този на-
чин е предоставена
възможност на люби-
телите рибари да из-
вършват своето хо-
би без да създават
излишен риск за риб-
ните популации в
язовира, както и за
собственото си здра-
ве, предвид подавани-
те сигнали в компе-
тентните национал-
ни органи и от непра-
вителствени органи-
зации за влошено ка-
чество на водите". В
писмото си, земедел-
ският министър уве-

рява, че при
издаването на
въпросната за-
повед са спазе-
ни всички изи-
сквания съг-
ласно Админис-
тративно-про-
цесуалния ко-
декс, свързани
с обнародване
и обсъждане
на проекта на
заповедта.

По информа-
ция на Васил
Станимиров, в
о б л а с т н а т а
а д м и н и с т р а -
ция е депози-
рана подписка
от над 1 500
любители ри-
боловци, кои-
то настояват
за отмяната

на заповедта на
МЗХГ, с която за пе-
риода 2019-2021 г се
забранява на любите-
лите риболовци да за-

държат уловената
от тях риба в язовир
"Пчелина". В писмото
си до министър Тане-
ва, кметът на общи-
на Ковачевци подчер-
тава, че в искането
на Централната риб-
но-опазваща органи-
зация в Перник да се
забрани улова на риба
в язовир "Пчелина"
няма никакви основа-
телни мотиви. Спо-
ред Васил Станими-
ров, твърденията на
ЦРОО, че "рибата е
"негодна за консума-
ция, което би довело
до здравословни
проблеми на консуми-
ращите риба гражда-
ни" е изложено без ек-
спертиза. В писмото
си Станимиров под-
чертава, че "По тази
тема единствено мо-
же да се даде стано-
вище от Българска
агенция по безопас-
ност на храните". В
писмото си Станими-
ров информира земе-
делския министър, че
както при него, така
и при областния уп-

равител на Перник е
пристигнала подпис-
ка от над 1500 граж-
дани, засегнати от
забраната за улов на
риба в язовир "Пчели-
на".

МОТИВИТЕ НА ОБ-
ШИНА КОВАЧЕВЦИ
ЗА ОТМЯНАТА НА ЗА-
ПОВЕДТА

Мотивите за иска-
нето на кмета на об-
щина Ковачевци за
отмяната на заповед-
та за забраната на
улова на риба в язо-
вир "Пчелина" са:

1 . "Общественос -
тта на територията
на община Ковачевци
и цялата област Пер-
ник не е информирана
надлежно. Заповедта
е издадена в период
на извънредна епиде-
мична обстановка ш
цялото внимание на
обществеността бе
насочено към опазва-
не живота и здраве-

то на на-
с е л е н и е -
то. За
нея раз-
б р а х м е
от средс-
твата за
м а с о в а
информа-
ция, след
правото
си на об-
жалване"

2 . " Я з о -
вир "Пче-
лина" е
изключи-
т е л н а
държавна
собстве-
ност, в
който е

разрешен само люби-
телски и спортен ри-
болов. Всеки гражда-
нин би трябвало да

има достъп до него и
да прецени хванатата
от него риба, при
спазването на Закона
за рибарство и аква-
култури, да я пусне
или да си я остане за

себе си. В язовир
"Пчелина" има всяка-
къв вид риба, която
се саморазмножава,
като нямаме сведе-
ния за защитен вид,
за който е нужна из-
рична забрана".

3. "Действията на
ЦРОО- клон Перник в
много случаи в своя-
та дейност, както и
в този преминават в
самоуправство в пуб-
лична държавна собс-
твеност. Би било ред-
но и те самите да
бяха провели една ин-
формационна кампа-
ния, като много пъти
са го правели/почис-
тване на крайбрежни-
те ивици и зарибява-
не/, за което са ин-
формирали публично
обществеността и в
които инициативи са
се включвали хора ри-
боловци с финансови
средства, а сега съ-
щите ще трябва да
страдат от забрана-
та на улов на риба".

В заключение в пис-
мото си кметът на
община Ковачевци
отправя молба да се
преразгледа заповед-
та и се направи ново
обществено обсъжда-
не.

СТАНОВИЩЕ НА
ОБЛАСТНИЯ УПРАВИ-
ТЕЛ НА ПЕРНИК

Ден преди кметът
на община Ковачевци
да изпрати писмото
до министъра на зе-
меделието, храните и
горите, областният
управител на Перник
Емил Костадинов е из-
пратил на 14.07.2020
г. също писмо до ми-
нистър Десислава Та-
нева. В него губерна-
торът информира

министъра, че на
8.07.2020 г в облас-
тната администра-
ция е постъпило иска-
не с подписка с под-
писка от 1 800 рибо-
ловци "за съдействие

за отмяна от Ваша
страна на заповедта
за забрана на риболо-
ва в язовир "Пчели-
на". В писмото си об-
ластният управител
подчертава: "С разре-
шаването на риболо-
ва ще се съживи ту-
ризма на територия-
та и ще се увеличат
приходите на общи-
ната, както и ще се
разреши проблема с
незаконния, недекла-
риран и нерегулиран
риболов. В този сми-
съл считам, че рибо-
лова следва да бъде
разрешен в част от
язовир "Пчелина".

В писмо до кмета на
община Ковачевци и
областния управител
на Перник от
20.07.2020 г., замес-
тник-министърът на
земеделието- д-р Ло-
зана Василева инфор-
мира, че е изпратено
писмо до изпълнител-
ния директор на БАБХ
да изрази становище
"относно целесъоб-
разността от от-
мяна на въведените
ограничения при из-
вършване на люби-
телски риболов в яз.
"Пчелина", съгласно
наличната в БАБХ ин-
формация от изслед-
вани проби и резул-
татите от тях по
отношение на качес-
твото на водата и/
или проби от риби и
други водни организ-
ми от яз. "Пчелина"
през 2019 и 2020 г."

ВМЕСТО ЕПИЛОГ
Очевидно от ста-

новището на БАБХ до
голяма степен ще за-
виси дали МЗХГ ще
склони да преразгледа
заповедта риболо-

вът в язовир "Пчели-
на" да се извършва на
принципа "хвани - пус-
ни" (с изключение на
зоната в приустие-
то, която е изцяло
забранена).



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

Петък, 31 юли 2020 г., брой 106 /6939/ година XХVI

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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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/
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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
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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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Учените са установили, че ге-
ните, отговарящи за метаболиз-
ма на желязото, са свързани с
продължителността на живота.
Открити са и части от генома,
които прибавят няколко години
към живота на човека.

Високото ниво на желязо в
кръвта съкращава живота, твър-
дят британски и германски уче-
ни. А ако наличието на този мик-
роелемент в организма остане в
норма, възрастовите изменения
се забавят.

Известно е, че желязото влияе
на способността на организма
да се бори с инфекциите. При
хора, болни от Паркинсон или с
чернодробни проблеми, е регис-
трирано прекалено високо или
много ниско количество желя-
зо. Затова учените смятат, че ме-
таболизмът на желязото е важен
фактор за дълголетие и здраве в
преклонна възраст.

Изследванията показват, че
дълголетието също е генетично
обосновано. Учените открили 12
части от генома, чиито комбина-
ции са свързани пряко с про-

Пет признака на дълголетието
дължителността на живота. В ос-
новната си част става въпрос за
области, формиращи предразпо-
ложеност към сериозни заболя-
вания като диабет и сърдечно-
съдови проблеми и злокачес-
твени тумори.

Ефектът от различните генни
комбинации се променят с въз-
растта, като е установено, че
един вид са опасни за младите
хора, а други – едва след 60-70-
годишна възраст.

Разбира се, на продължител-
ността на живота се отразява и
мирогледа на всеки индивид.
Според направените проучва-
ния, хора, които са по-оптимис-
тично настроени, живеят 11-15 %
по-дълго от останалите.

Това се обяснява с факта, че
хора, които намират повече по-
вод за радост, страдат по-рядко
от сърдечно-съдови и белодроб-
ни болести. Освен това те са по-
склонни да водят здравословен
начин на живот.

Оптимистите реагират по-сла-
бо на трудните ситуации, пред
които са изправени и по-бързо

се възстановяват от стреса.
Учените смятат, че важен фак-

тор за продължителността на
живота е нивото на образова-
ност и по-точно генетичната

предразположеност към него.
След серия експерименти те са

установили, че колкото е по-сил-
но влечението на човек към зна-
ния, толкова по-дълго живее.

З а ж и в я -
ването с
партньора
определе-
но извеж-
да връзка-
та на едно
ново ниво.
Ето защо
предприе-
мането на
тази стъп-
ка трябва
да е съпът-
ствано от
максимал-
на увере-
ност. Виж-

те 7 знака, които подсказват, че вече сте готови да заживеете
заедно.

Време ли е вече да заживеете със своята половинка? За да бъде
всичко наред и за да може романтичната ви връзка да се издигне
на едно по-добро ниво, решението за съвместно съжителство
трябва да бъде обмислено и да не се базира единствено на импул-
сите ви. Ако разпознавате себе си в следващите 7 твърдения по
отношение на вашата връзка, значи вече сте готови да заживеете
със своя партньор:

Съгласни сте да имате по-малко лично пространство
Когато заживеете с половинката си, това автоматично ще намали

вашето лично пространство. Ако до този момент сте живели сами,
значи трябва да сте готови да се примирите с факта, че оттук ната-
тък ще бъде по-различно. Освен това трябва да бъдете готови да
покажете повече от себе си, както и да видите повече от партньора
си. Разбира се, вероятно вече сте изявявали своята по-уязвима
страна, но в някакъв момент съвместното съжителство ще изкара
наяве повече от нея.

Хубаво ви е да прекарвате много време заедно
Преди да заживеете официално заедно, връзката ви трябва да е

на етап, в който така или иначе прекарвате по-голяма част от дни-
те в компанията на половинката си. Хубаво ви е да бъдете почти
постоянно заедно и идеята това да продължи дори още по-интен-
зивно не ви притеснява. Ако си мечтаете да прекарвате всяка ве-
чер заедно с партньора си, това е добър знак за съвместно съжи-
телство.

Имате собствен живот извън връзката
Прекомерната привързаност в една връзка е рецепта за бедствие

също както недостатъчната привързаност. Дори да искате да пре-
карвате по-голяма част от времето си със своята половинка, вие
сте пак трябва да имате собствен живот извън връзката. Това е
важно и за двамата партньори.

Харесвате приятелите и близките на партньора си
Едва ли приятелите и семейството на вашата половинка ще пре-

карват много време в общия ви дом, но все пак това е нещо, което
понякога ще се случва. Ето защо е добре да харесвате близките на
партньора си – когато заживеете заедно, ще ги срещате по-често.
Ако има някакво напрежение между тях и вас, това няма да се от-
рази добре на съжителството.

Умеете да говорите за проблемите
Не съществува връзка, в която понякога да няма спречквания.

Важното е вие и партньорът ви да успявате да говорите за пробле-
мите и да намирате решението им по един зрял начин. Ако обаче
често между вас има скандали, които ви карат да се чувствате зле
с дни, определено не е добра идея да заживявате заедно.

Имате идентична визия за бъдещето
Съвместното съжителство е важна стъпка, която още повече ви

сближава с един човек. Ето защо е важно с половинката ви да
имате идентична представа за това какво искате да бъде вашето
бъдеще. По-добре говорете открито по темата сега, отколкото след
време да съжалявате за решението си.

Умеете да се допълвате
Съвместното съжителство с половинката означава, че трябва да

може да се допълвате – не като личности, а по отношение на об-
щия ви дом. Желанията ви по отношение как трябва да изглежда
жилището е добре да бъдат еднакви, а задълженията честно раз-
пределени. Само по този начин ще си спестите излишни нерви и
скандали от битов характер.

Как да разберете готови ли сте да заживеете заедно
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Mаксимум година ще действат
ваксините срещу COVID-19

Ваксините, разработвани за COVID-19, няма да станат панацея за
коронавируса и ще имат действие максимум една година. С такова
предупреждение излезе ръководителят на работната група на пра-
вителството на Великобритания по ваксините Кейт Бингам.

"В настоящия момент се приема, че ваксините ще бъдат ефективни в
рамките на една година," каза Бингам в интервю за "Файненшъл таймс".

"Загрижена съм, че хората се надяват на универсално лекарство
за болестта, но вероятно няма да има такова. Дори две дози от вак-
сината (втората за подобряване на ефективността на лечението) мо-
гат да работят за кратко време“, каза тя.

В тази връзка ръководителят на работната група не изключи, че
"ще е необходима ежегодна ваксинация".

"В момента се стремим да намалим поне рисковете от заболяване-
то, да спасим животи", добави тя.

Предположенията на Бингам, както посочва изданието, се основа-
ват на редица медицински проучвания, които показват, че при па-
циенти, претърпели коронавирус, нивото на антитела рязко намаля-
ва след няколко седмици, снижавайки развития имунитет.

Обединеното кралство подписа споразумение за доставка на 60
милиона дози коронавирусна ваксина, съвместно разработени от
френската фармацевтична корпорация „Sanofi“ и британската ком-
пания GSK („GlaxoSmithKline“). Предполага се, че през лятото на 2021
г. вече ще бъдат ваксинирани здравните работници, социалните ра-
ботници и британците с хронични заболявания.

Освен това правителството е установило "важни партньорства" с
водещи фармацевтични компании като „BioNTech“, „Pfizer“ и
„Valneva“ за доставка на приблизително 90 милиона дози ваксини,
заяви министърът на бизнеса, енергетиката и индустриалната стра-
тегия Алок Шарма.

Някои разработчици вече обявиха възможната цена на ваксините.
Така американската компания за биотехнологии „Moderna“ възна-
мерява да определи цена за коронавирусната си ваксина от 50-60
долара за курс на ваксинация, което е около 25-30 долара за доза. В
същото време американската „Pfizer“ и немската „BioNTtech“, които
миналата седмица се договориха с правителството на САЩ за дос-
тавката на 100 милиона дози, оцениха ваксините си на $19,5 за доза,
а британско-шведската „AstraZenec“ - на $3-4.

В понеделник „Moderna“ обяви прехода към третата фаза на кли-
ничните изпитания на експериментална ваксина, в която ще учас-
тват около 30 000 доброволци.

Решиха 9% ДДС за вино, бира,
фитнеси и туроператори

Парламентарната Коми-
сия бюджет и финанси
разшири кръга на стоките
и услугите, облагани с по-
ниска ДДС ставка от 9%.

Така с по-ниския данък
ще бъдат облагат виното,
бирата, туристическите
оператори и екскурзиите
със случаен превоз. В пос-
ледния момент към тази
група бяха добавени фит-
несите и спортните съоръ-
жения, сред които басей-

ни, игрища и други.
Мярката е по предложение на „Обединени патриоти”, а на коали-

ционен съвет в началото на седмицата получи подкрепата и на коа-
лиционния партньор ГЕРБ. Тя има за цел преодоляване на негатив-
ните икономически последици от COVID-кризата, както и подпома-
гане на туристическия бранш, който бе сред най-засегнатите по вре-
ме на извънредното положение.

„Това още веднъж показва, че пробив в единната ставка винаги
води единствено до разширяване на видовете услуги под натиска и
искането на съответните бизнеси, което е съвсем нормално“, заяви
след заседанието председателят на комисията Менда Стоянов, коя-
то неведнъж е изразявала личната си позиция против диференци-
раната ДДС ставка.

Промените бяха гласувани директно на второ четене през отворе-
ния за обсъждане Закон за местните данъци и такси, а на заседание-
то на парламента в четвъртък предстои да бъдат одобрени оконча-
телно в пленарната зала. Така ще могат да влязат в сила от 1 август
и да действат до края на 2021 г като временна мярка, заедно с нама-
леното ДДС за ресторантите, кетъринга, книгите и детските стоки.

Въпреки че от БСП разкритикуваха начина, по който новите тек-
стове са вкарват за обсъждане, депутатът от левицата Дора Янкова
изненадващо ги подкрепи с аргумента, че туристическият бранш
наистина е сред най-засегнатите.

В рамките на днешното заседание депутатите приеха и текстове,
даващи възможност на туроператорите, взели аванси от своите
клиенти, но изпаднали в невъзможност да осъществят пътуванията,
да предложат заместващ ваучер, а ако клиентите откажат – срокът
за възстановяване на сумата да бъде до края на годината.

  ОБЯВЛЕНИЕ
На основание чл.91, ал. 1 от Кодекса на труда и във

връзка с чл. 8 , ал. 5  от Закона за закрила и развитие на
културата и чл. 28, ал. 6 от Закона за културното

наследство и Заповед №РД-05-389/14.07.2020г. на Кмета на
Община Трън

ОБЯВЯВА
КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ГР. ТРЪН
Място на работа - Исторически музей гр. Трън
Характер на работа – организация, ръководство и контрол на

цялостната работа в музея
Правоотношението с директора на музея е срочно за срок от 5

години, съгласно чл. 28, ал. 6 от Закона за културното наследство.

I. Изисквания за длъжността:
Минимални изисквания:
Образование – висше; образователно-квалификационна степен

„магистър”
Професионално направление – история и археология,

социология, антропология и науки за културата;
Професионален опит 3 години в съответното професионално

направление;
Да притежава организационни умения, нагласа за работа в екип,

адаптивност, комуникативност.
Като предимство се счита:
Присъдени научни степени.
Опит в областта на музейното дело и опазване на културното

наследство.
Участие в разработването и реализацията на програми и проекти
Чуждоезикова подготовка
Компютърна грамотност

II.Начин на провеждане на конкурса
Защита на концепция за дейността и развитието на Общински

исторически музей гр. Трън,  за период от 5 години, подробно
разработена за първата от тях.

Събеседване.

III. Необходими документи за участие в конкурса
В срок от един месец от публикуването на обявата, кандидатите

да представят в деловодството на Община Трън, пл. „Владо
Тричков“№1, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17.00 ч. следните
документи:

Заявление за участие
Документ за самоличност (копие)
Документ за трудов стаж (копие)
Медицинско свидетелство (представя се при първоначално

постъпване на работа и след преустановяване на трудовата
дейност по трудово правоотношение за срок над 3 месеца).

Професионална автобиография
Документ за завършено образование (копие)
Свидетелство за съдимост
Документ за медицински преглед при първоначално постъпване

на работа или след преустановяване на трудовата дейност по
трудово правоотношение за срок от 3 месеца.

Концепция за дейността и развитието на Общински исторически
музей – гр. Трън за 5 годишен период, като подробно е разработена
първата  в 9 екземпляра в запечатани и ненадписани пликове.

Концепцията съдържа:
- анализ и оценка на състоянието на музея; основни

проблеми на функционирането му;
- тенденции и възможности за развитието на музея,

като културен и научен институт и мястото му музейната мрежа;
- определяне на целите, приоритетните области,

очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата
и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането
им;

- мерки за реализиране на конкретни проекти по
комплектуването, опазването и представянето на музейните
фондове, научно-изследователската, образователната и
популяризаторската дейност на музея;

- етапи на реализация на концепцията.
При подаването на документите на всички кандидати се

предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната
длъжност.

IV. Място и срок за подаване на документите и разработената
концепция.

Деловодството на Община Трън, пл. „Владо Тричков“№1
Обявлението на конкурса да се постави на видно място в

сградата на Община Трън, да се публикува на електронната
страница на Община Трън – www.tran.bg  и във вестник „Съперник“.

За допълнителна информация тел. 0884696942

КМЕТ НА ОБЩИНА ТРЪН:    / П /
ЦВ. ЦВЕТКОВА

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н

2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков “,№1 ,тел:`(07731)9615
e-mail  obstina _ tran@mail.bg
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Препоръчително е да използвате натрупания си
потенциал правилно. Но няма да ви е лесно да опре-
делите кое е „добро“ и кое води до проблеми. Не е
необходимо да споделяте лични преживявания с
другите, защото в отговор може да получите са-
мо съжаление, а не разбиране. Неприятна ситуа-

ция е възможно да се случи, във финансовия сектор.

Днес ще си сложите такава маска, че дори и
приятелите ви, няма да познаят кой се крие под
нея. Възможно е да преигравате, бъдете внима-
телни. Фантазията си може да приложите в лю-
бимото си хоби, както и в любовта. Вечерта, ще
трябва да решавате проблеми, свързани с финан-

сите. Но не вашите собствени, а на близки роднини.

Трябва да преодолеете мързела и да се захване-
те с работа. Нещо повече, че сами се оплаквате
от ниската заплата. Ако някой от вашите прия-
тели ви предложи интересна работа, първо попи-
тайте за заплащането. По природа сте енту-
сиасти, но в този случай само с ентусиазъм да-

леч няма да стигнете. Време е, да направите кариера.

Днес ще се къпите в комплименти и собствени-
те си фантазии. Това е приятно, но отвлича вни-
манието от важните задачи и води до лекомислие.
Ако вътрешно сте готови за нещо ново, тогава
бъдете по-смели. Не трябва да гледате парите на
другите хора, по-добре спечелете свои. Успешно

ще премине пътуване, което сте планирали в предишен ден.

Трябва така да се захванете с работата си, че
никой да не ви придиря или обвинява в некомпетен-
тност. Безкрайността не е приоритет, затова
бъдете изключително отговорни и честни. Има
възможност, да се срещнете с интересни хора.
Въпреки че при необвързаните, комуникацията ня-

ма да се ограничи само до приятелство.

Днес не само ще се съмнявате в собствените
си сили, но ще изпаднете в самоизмама. Много от
надеждите ви няма да се сбъднат,  бъдете реалис-
ти. Ако в работата се появят проблеми, решете
ги на място. Но в сферата на любовта, благода-
рение на експерименти и щипка романтика, отно-

шенията с партньора ще бъдат укрепени за дълго време.

Няма да е излишно, малко да разтърсите неща-
та и да преразгледате работния си график. Има-
те твърде много свободно време и от тука мър-
зел, апатия и нежелание да правите нещо. Денят
е добър за самореализация и творчество. Ако упо-
рито се заемете с решаването на финансовите

проблеми, на следващата сутрин ще се събудите богати.

Препоръчително е да прекарате този ден, в със-
тояние на еуфория и мечти. Това ви е позволено,
защото работите върху себе си сериозно. Основ-
ното е, че мислите и се движите в правилната
посока. Козметичните процедури и лечението на
хронични заболявания, днес ще дадат добър

ефект. Една вечерна разходка, ще ви освободи от тревогите.

Трябва да се заемете с личния си живот. В прес-
ледване на кариера и пари, забравяте за любимия
си човек. Във финансовия сектор, ще са ви необхо-
дими практичност и способност за маневриране.
Ако не може да се измъкнете от изкушенията,
тогава всички покупки ще бъдат неудачни. Вечер-

та ви чака, спешен ремонт на колата или на домакински уреди.

Очаква ви ден на вдъхновение и надежда. И да не
се изпълнят всичките ви желания, късмета няма
да ви остави. Особено щом в работата сте авто-
ритет. Ще ви е интересно да говорите с прия-
тел, с когото не сте виждали скоро. Ако се зани-
мавате с творчество, проектите не само ще ви

носят пари, но и ще помогнат да намерите духовна хармония.

Трябва да използвате своите таланти на мак-
симум. Никой не ви забранява, да работите ак-
тивно, да сте инициативни и да диктувате пра-
вилата. Приходите ще покрият всичките ви раз-
ходи, което вече е добре. Основното е, след като
получите пари да не бързате да ги изхарчите. От

пътуване при лошо време, е по-добре да се откажете.

Днес ще сте в мрачно настроение, което може да
се отрази както на работата, така и на личния ви
живот. Опитайте се да се уедините, затоплете се
със спомени и си задайте енергичен ритъм. В про-
тивен случай, ще потънете в рутина и ще зацикли-
те. Ако имате свой собствен бизнес, тогава тряб-

ва да инвестирате в него максимум усилия и желание за успех.
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„Ìèíüîð” ïîäíîâÿâà êîíòðîëèòå â ñúáîòà
„Вихрен”(Сандански) ще гостува на „Стадиона на мира”

Отборът на Вихрен (Сандански) ще гостува на "Ста-
диона на мира" в Перник за контролна среща с тима на
Миньор. Мачът ще се играе тази събота, 1 август.

За отбора на гостите това ще бъде пета контрол-
на среща от лятната подготовка на мъжете за ново-
то първенство на Югозападната трета лига. В досе-
га изиграните контролни срещи възпитаниците на
Здравко Лазаров постигнаха три победи като гости -
срещу мъжкия отбор на Пирин Благоевград - 5:2, U-19
на Витоша Бистрица - 8:3 и с 4:0 на стадиона в Разлог
срещу местния Пирин. На стадиона в Лебница гладиа-
торите победиха U-19 на Пирин с 2:1. Миньорци също
започнаха добре подготвителния си цикъл. След загу-
бата срещу новия член на Първа лига „Монтана” те
нанизаха три победи, но след последната от тях 2:1

срещу „Марек” на стадиона в Ковачевци бяха нападна-
ти от Covid19 и се наложи да прекъснат подготовка-
та си.

Това е първата им проверка след като от началото
на седмицата подновиха тренировъчна дейност. Пре-
ди контролния мач срещу „чуковете” игралият и в
„Миньор” старши-треньор на „Вихрен”  Здравко Лаза-
ров е планирал 6 тренировки на градския стадион в
Сандански. В тази среща със сигурност ще вземат
участие новопривлеченият вратар Веселин Ганев и
полевите играчи Владимир Кабранов, Иван Гюров, Ве-
селин Гълъбов, Мартин Попов, Борислав Ингов. Сан-
данските футболисти се стягат сериозно и отговор-
но за този контролен мач, за да завършат без загуба
лятната си подготовка.

I кръг
7 август 2020 г., петък, 17:45 ч:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Пирин
(Благоевград) /пряко по Диема
спорт/
7 август 2020 г., петък, 19:00 ч:
Лудогорец 1945 II (Разград) - Миньор
(Перник)
8 август 2020 г., събота, 18:00 ч:

Струмска слава 1927 (Радомир) - Септември (София)
Дунав (Русе) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Янтра 2019 (Габрово) - Кариана (Ерден)
Спортист 2009 (Своге) - Локомотив София 1929 (София)
8 август 2020 г., събота, 19:00 ч:
Септември (Симитли) - Литекс (Ловеч)
Созопол (Созопол) - Добруджа 1919 (Добрич)
8 август 2020 г., събота, 20:00 ч:
Локомотив (Горна Оряховица) - Нефтохимик 1962 (Бургас)

II кръг
14 август 2020 г., петък, 17:45 ч:
Миньор (Перник) - Спортист 2009 (Своге)  -  /пряко по Диема
спорт/
15 август 2020 г., събота, 18:00 ч:
Септември (София) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Локомотив Сф 1929 (София) - Локомотив (Горна Оряховица)
Добруджа 1919 (Добрич) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Кариана (Ерден) - Септември (Симитли)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Дунав (Русе)
15 август 2020 г., събота, 19:00 ч:
Литекс (Ловеч) - Созопол (Созопол)
Витоша (Бистрица) - Хебър 1918 (Пазарджик)
15 август 2020 г., събота, 20:00 ч:
Пирин (Благоевград) - Янтра 2019 (Габрово)

III кръг
19 август 2020 г., сряда, 18:00 ч:
Дунав (Русе) - Септември (София)                           -
Хебър 1918 (Пазарджик) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Янтра 2019 (Габрово) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)      /
пряко по Диема спорт 2/
Спортист 2009 (Своге) - Добруджа 1919 (Добрич)
19 август 2020 г., сряда, 19:00 ч:
Септември (Симитли) - Пирин (Благоевград)
Созопол (Созопол) - Кариана (Ерден)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Литекс (Ловеч)
19 август 2020 г., сряда, 20:00 ч:
Локомотив (Горна Оряховица) - Миньор (Перник)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Локомотив София 1929 (София)

 IV кръг
23 август 2020 г., неделя, 18:00 ч:
Миньор (Перник) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Добруджа 1919 (Добрич) - Локомотив (Горна Оряховица)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Янтра 2019 (Габрово)
Дунав (Русе) - Хебър 1918 (Пазарджик)
23 август 2020 г., неделя, 19:00 ч:
Литекс (Ловеч) - Спортист 2009 (Своге)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Септември (Симитли)
23 август 2020 г., неделя, 20:00 ч:
Пирин (Благоевград) - Созопол (Созопол)
24 август 2020 г., понеделник, 18:00 ч:
Кариана (Ерден) - Лудогорец 1945 II (Разград)
25 август 2020 г., вторник, 18:00 ч:
Септември (София) - Локомотив София 1929 (София)     /пряко по
Диема спорт/

V кръг
28 август 2020 г., петък, 19:00 ч:
Лудогорец 1945 II (Разград) - Пирин (Благоевград)
29 август 2020 г., събота, 18:00 ч:

ПРОГРАМА ВТОРА ЛИГА, ЕСЕН 2020 ГОДИНА
Хебър 1918 (Пазарджик) - Септември (София)
Янтра 2019 (Габрово) - Дунав (Русе)
Спортист 2009 (Своге) - Кариана (Ерден)
29 август 2020 г., събота, 19:00 ч:
Септември (Симитли) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Созопол (Созопол) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
29 август 2020 г., събота, 20:00 ч:
Локомотив (Горна Оряховица) - Литекс (Ловеч)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Добруджа 1919 (Добрич)
31 август 2020 г., понеделник, 18:00 ч:
Локомотив София 1929 (София) - Миньор (Перник)    /пряко по
Диема спорт/

VI кръг
Септември (София) - Миньор (Перник)
Добруджа 1919 (Добрич) - Локомотив София 1929 (София)
Литекс (Ловеч) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Кариана (Ерден) - Локомотив (Горна Оряховица)
Пирин (Благоевград) - Спортист 2009 (Своге)
Витоша (Бистрица) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Созопол (Созопол)
Дунав (Русе) - Септември (Симитли)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Янтра 2019 (Габрово)

VII кръг
Янтра 2019 (Габрово) - Септември (София)
Септември (Симитли) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Созопол (Созопол) - Дунав (Русе)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Струмска слава 1927 (Рад)
Спортист 2009 (Своге) - Витоша (Бистрица)
Локомотив (Горна Оряховица) - Пирин (Благоевград)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Кариана (Ерден)
Локомотив София 1929 (София) - Литекс (Ловеч)
Миньор (Перник) - Добруджа 1919 (Добрич)

VIII кръг
Септември (София) - Добруджа 1919 (Добрич)
Литекс (Ловеч) - Миньор (Перник)
Кариана (Ерден) - Локомотив София 1929 (София)
Пирин (Благоевград) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Витоша (Бистрица) - Локомотив (Горна Оряховица)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Спортист 2009 (Своге)
Дунав (Русе) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Созопол (Созопол)
Янтра 2019 (Габрово) - Септември (Симитли)

IX кръг
Септември (Симитли) - Септември (София)
Созопол (Созопол) - Янтра 2019 (Габрово)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Спортист 2009 (Своге) - Дунав (Русе)
Локомотив (Горна Оряховица) - Струмска слава 1927 (Рад)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Витоша (Бистрица)
Локомотив София 1929 (София) - Пирин (Благоевград)
Миньор (Перник) - Кариана (Ерден)
Добруджа 1919 (Добрич) - Литекс (Ловеч)

X кръг
Септември (София) - Литекс (Ловеч)
Кариана (Ерден) - Добруджа 1919 (Добрич)
Пирин (Благоевград) - Миньор (Перник)
Витоша (Бистрица) - Локомотив София 1929 (София)
Струмска слава 1927 (Рад) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Дунав (Русе) - Локомотив (Горна Оряховица)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Спортист 2009 (Своге)
Янтра 2019 (Габрово) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Септември (Симитли) - Созопол (Созопол)

XI кръг
Созопол (Созопол) - Септември (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Септември (Симитли)
Спортист 2009 (Своге) - Янтра 2019 (Габрово)
Локомотив (Горна Оряховица) - Хебър 1918 (Пазарджик)

Нефтохимик 1962 (Бургас) - Дунав (Русе)
Локомотив Сф 1929 (София) - Струмска слава 1927 (Рад)
Миньор (Перник) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Добруджа 1919 (Добрич) - Пирин (Благоевград)
Литекс (Ловеч) - Кариана (Ерден)

XII кръг
Септември (София) - Кариана (Ерден)
Пирин (Благоевград) - Литекс (Ловеч)
Витоша (Бистрица) - Добруджа 1919 (Добрич)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Миньор (Перник)
Дунав (Русе) - Локомотив София 1929 (София)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив (Горна Оряховица)
Септември (Симитли) - Спортист 2009 (Своге)
Созопол (Созопол) - Лудогорец 1945 II (Разград)

XIII кръг
Лудогорец 1945 II (Разград) - Септември (София)
Спортист 2009 (Своге) - Созопол (Созопол)
Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (Симитли)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Янтра 2019 (Габрово)
Локомотив София 1929 (София) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Миньор (Перник) - Дунав (Русе)                             -
Добруджа 1919 (Добрич) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Литекс (Ловеч) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Кариана (Ерден) - Пирин (Благоевград)

XIV кръг
Септември (София) - Пирин (Благоевград)
Витоша (Бистрица, обл.София ст.) - Кариана (Ерден)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Литекс (Ловеч)
Дунав (Русе) - Добруджа 1919 (Добрич)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Миньор (Перник)
Янтра 2019 (Габрово) - Локомотив София 1929 (София)
Септември (Симитли) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Созопол (Созопол) - Локомотив (Горна Оряховица)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Спортист 2009 (Своге)

XV кръг
Спортист 2009 (Своге) - Септември (София)
Локомотив (Горна Оряховица) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Созопол (Созопол)
Локомотив София 1929 (София) - Септември (Симитли)
Миньор (Перник) - Янтра 2019 (Габрово)
Добруджа 1919 (Добрич) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Литекс (Ловеч) - Дунав (Русе)
Кариана (Ерден) - Струмска слава 1927 (Радомир)
Пирин (Благоевград) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)

XVI кръг
Септември (София) - Витоша (Бистрица, обл.София ст.)
Струмска слава 1927 (Радомир) - Пирин (Благоевград)
Дунав (Русе) - Кариана (Ерден)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Литекс (Ловеч)
Янтра 2019 (Габрово) - Добруджа 1919 (Добрич)
Септември (Симитли) - Миньор (Перник)
Созопол (Созопол) - Локомотив София 1929 (София)
Лудогорец 1945 II (Разград) - Нефтохимик 1962 (Бургас)
Спортист 2009 (Своге) - Локомотив (Горна Оряховица)

XVII кръг
Локомотив (Горна Оряховица) - Септември (София)
Нефтохимик 1962 (Бургас) - Спортист 2009 (Своге)
Локомотив Сф 1929 (София) - Лудогорец 1945 II (Разград)
Миньор (Перник) - Созопол (Созопол)
Добруджа 1919 (Добрич) - Септември (Симитли)
Литекс (Ловеч) - Янтра 2019 (Габрово)
Кариана (Ерден) - Хебър 1918 (Пазарджик)
Пирин (Благоевград) - Дунав (Русе)
Витоша (Бистрица) - Струмска слава 1927 (Радомир)
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31 юли 2020 г.

То не е отваряно повече от седем години

 И ДРУГ ПЪТ Е СТАВАЛО
ДУМА, ЧЕ ПРЕКАЛЕНАТА
РЕКЛАМА ЗА ТУРИЗМА Е
НОЖ С ДВЕ ОСТРИЕТА.

От ония дни няколко столични туристи се
загубили не къде да е, а по трънските чу-
кари. Явно хората са били под силното
влияние на рекламните красоти, с които
е известен Трънския край, ама да се за-
губиш точно там, някак няма логика.
Няма логика по първата проста причина,
че не можеш да срещнеш жив местен и
да го питаш. А да се загубиш на турис-
тическа екопътека е направо смешно.
Както и да е - отчетохме още един въл-
нуващ туристически излет, който налива
масло в местната туристическа политика
с неочакван край. Интересът към този
край наистина се възражда от подобни
изпълнения. Пешеходните излети се
превръщат в оригинален сървайвър. Но-
вата рекламна стратегия трябва да
включва и този елемент - елате ни на
гости, за да ни погостуват и спасителни-
те екипи от пожарната!

БЛАГОТВОРИТЕЛНАТА АКЦИЯ ЗА
НАБИРАНЕ НА СРЕДСТВА, С КОИТО
ДА СЕ ОБОРУДВА PCR ЛАБОРАТО-
РИЯ, Е ТОТАЛНО ЗАНУЛЕНА. Толко-
ва занулена, че няма накъде повече. Ни-
то лев дарения за толкова време си е
някакъв своеобразен републикански ре-
корд. Ако се даваха пари за такъв ре-
корд, с тях може да се финансира начи-
нанието. И на фона на всичката тая мизе-
рия, короната взе да настъпва все по-
застрашително. Лятото и отпуските засе-
га отклоняват вниманието от тая гадна
напаст, ама септември наближава и съ-
бирането на децата в училище започва
да се привижда мрачно. С две думи - от
перничани дарители не става. Колкото и
да се пъчим като селски бабаите на съ-
бор - това е голата истина. Затова упра-
вата да си наляга финансите и да не тър-
си под вола теле, а да изкрънка тия 50-
60 хилядарки от новия здравен минис-
тър, за да не ставаме за резил с подобни
смехотворни "дарителски акции" за ну-
ла лева.

ПЕРНИЧАНИ ВЕЧЕ ИМАТ ОЩЕ ЕД-
НА ТРУДОВА ТРЪПКА - КАТО ОТИ-
ВАТ И СЕ ВРЪЩАТ ОТ РАБОТА В
СОФИЯ, дали няма да си имат работа с
протестиращите. Че както е тръгнало, ут-
ре не се знае кой булевард и кое кръсто-
вище ще осъмне с палатки и и чадъри. И
ето ти къмпинг по никое време. Тая власт
някои с палатки я взеха, с палатки ще я
дадат.

Иззеха два автомобила
със заличени номера

Любомира Пелова
Колите марки "Мерцедес" и "Фолксваген"

били докарани на пункта за регистрация и
пререгистрация на моторни превозни средс-
тва в пернишкия квартал "Калкас". След ща-
телен преглед е установено, че мерцедеса е
с интервенция по номерата на рамата и двига-
теля, а фолксвагена по номерата на рамата.
Предстоят експертизи и други действия по
разследванията. Започнати са досъдебни
производства по чл. 345, ал. 1 от Наказател-
ния кодекс и работата продължава.

Кюстендилец ще отговаря
за причиняване на смърт

Любомира Пелова
На 12 май миналата година, на автомагис-

трала "Струма" е самокатастрофирал лек ав-
томобил Сеат "Леон", управляван от 40-годи-
шен от Кюстендил. Мъжът пътувал в посока
столицата когато изпуснал управлението на
колата, пресякъл защитните мантинели и се
озовал в страни от пътя. В автомобила са били
двама братя на 38 и 41-години също от Кюс-
тендил.  В резултат на катастрофата е починал
на място по-големият брат, а по-малкият е по-
лучил комоцио. След проведено разследване
40-годишният мъж е привлечен като обвин-
яем по чл. 343 във връзка чл. 342 от Наказа-
телния кодекс и му е наложена мярка за
неотклонение "подписка". Работата продъл-
жава съвместно с прокуратурата.

На съд за неспазване на
задължителната карантина

Любомира Пелова
На 16, 18 и 20 април тази година в Перник

е проверен 24-годишен от областния град.
Полицаите установили, че е с наложена ка-
рантина от РЗИ, която е трябвало да изтърп-
ява на домашния си адрес. След проведено
разследване е привлечен като обвиняем по
чл. 355, ал. 2 във връзка с чл. 26 от Наказа-
телния кодекс и му е наложена мярка за
неотклонение "подписка". Младежът три пъ-
ти е хващан в нарушение. Законът предвиж-
да лишаване от свобода до 5 години и гло-
ба от 10 до 50 хиляди лева.

Доволно почерпен седна зад волана
Любомира Пелова

Тази нощ около 1,20 ч. на ул. "Първи май"
в областния град е проверен лек автомо-
бил Фолксваген "Пасат", шофиран от 43-
годишен мъж. При изпробването му с тех-
ническо средство за алкохол са отчетени
1, 54 промила в издишания въздух. Взета
му е кръвна проба за химичен анализ и е
задържан за 24 ч. с полицейска мярка. За-
почнато е бързо производство.

Служители от РСПБЗН-Трън
са оказали помощ на
загубили се туристи

Любомира Пелова
Вчера около 16, 30 ч. на тел. 112 е по-

даден сигнал за хора, които са се загу-
били в село трънска Банкя.

Екип от пожарникари и спасители се
включил незабавно в издирването.
След близо 30 минути търсене били от-
крити трима човека, които се дезориен-
тирали  и в момент на паника потърсили
съдействие от пожарната.

Планинарите - мъже на 40 и 52 години
и жена на 37 години всички от София се
движели по екопътека, но след дългия
преход и свършилите им храна и вода
се объркали.

Когато не намерили пътя решили да
се обадят за помощ преди да се е стъм-
нило.

Накрая доволни от щастливата раз-
връзка благодарили на пожарникарите
и тръгнали за столицата.

Предложение на БАН за пенсиите
Силвия ГРИГОРОВА

Да се осъвременят
пенсиите и така да се
затвори ножицата меж-
ду размера на старите
пенсии, отпускани пре-
ди години, и новите,
отпускани сега. Това е
едно от предложения-
та на Българската ака-
демия на науките за
промени в Кодекса за со-
циално осигуряване.
Целта е постигане на
по-висока адекватност,
сигурност и устойчи-
вост на пенсионната
система.

Според учените от-
лагането на този въп-
рос струва все по-скъ-
по. В годишния доклад
за 2020 г. на Институ-
та за икономически из-
следвания при БАН по-
сочват, че  преизчисл-
яването на всички пен-
сии с осигурителния до-
ход за 2015 г. ще струва
1,7 млрд. лв., показват
данните на НОИ. Вто-

рото предложение на
БАН е въвеждане на лич-
ни осигурителни внос-
ки за държавните слу-
жители, полицаите и
военните, за да бъдат
равнопоставени с оста-
налите граждани.

Друго предложение е
ограничаване на въз-
можностите за злоу-
потреби при пенсиите
за инвалидност. От
БАН предлагат още ос-
вобождаване на социал-
ното осигуряване от
неспецифични функции
- явно и скрито субси-
диране на икономиката,
подпомагане на малкия
бизнес и земеделието,
изплащане на нетрудо-
ви пенсии, и др.

Петото предложение
е премахване на ранно-
то пенсиониране за ра-
ботещите при условия-
та на трета категория
труд и прехвърляне на
ранното пенсиониране
на работещите при

Светла ЙОРДАНОВА
Вече седмица про-

дължава ремонтът на
лятното кино в Пер-
ник, за да може то от-
ново да заработи в

първа и втора катего-
рия труд в частни про-
фесионални пенсионни
фондове. От БАН пред-
лагат и въвеждането
на смесен (хибриден)
тип пенсионна систе-
ма.

При този вариант,
пенсиите пак се отпус-
кат на базата на въз-
раст и стаж, но се със-
тоят от два компонен-
та - държавна пенсия,
равна на линията на
бедност (или на друг
обективно определен и
постоянно актуализи-
ран гарантиран минима-
лен доход), и осигури-
телна пенсия, отчита-
ща осигурителния при-
нос на всеки, който е
плащал осигуровки ми-
нимум 15 години.

Държавната пенсия
трябва да се финансира
от републиканския бю-
джет, а променливата
част - от фонд "Пен-
сии" на ДОО.

НСТС подкрепи проекта за
изменение на Закона за МВР

Силвия ГРИГОРОВА
Националният съвет

за тристранно сътруд-
ничество проведе из-
вънредно онлайн засе-
дание. На него прави-
телството и социални-
те партньори са обсъ-
дили Законопроект за
изменение на Закона за
Министерството на
вътрешните работи,
внесен от Пламен Ну-
нев и група народни
представители.

На заседанието, сви-
кано от заместник ми-
нистър-председателя
по икономическата и
демографската поли-
тика Марияна Николо-

ва, социалните парт-
ньори са подкрепили за-
конопроекта.

С предложените из-
менения се предвижда
за държавните служи-
тели в Министерство-
то на вътрешните ра-
боти да се определи
нов подход, при който
всеки труд, положен
извън установеното
редовно работно вре-
ме до 70 часа на триме-
сечен период и 280 часа
годишно, да се отчита
като извънреден труд
и да се компенсира с
възнаграждение, като
по този начин ще от-
падне компенсирането

с допълнителен годи-
шен отпуск за извън-
редния труд. Законоп-
роектът предвижда
съответният  извън-
реден труд да се запла-
ща с увеличение от 50
на сто върху основно-
то месечно възнаграж-
дение за държавни слу-
жители в МВР - поли-
цейски органи и органи
по пожарна безопас-
ност и защита на насе-
лението, които ра-
ботят на ненормирано
работно време. С пром-
яната за тях се регла-
ментира и подневно
отчитане на работно-
то време.

края на идната седми-
ца. Възстановяване-
то на киното в Пер-
ник е съвместна ини-
циатива между Общи-
на Перник и "Кинопо-
лис". Фирмата, която
ще обслужва и кино
залите в изгражда-
щия се в момента
МОЛ в Перник бе по-
търсена от кметския
екип, за да се обсъди
възможността за
съвместна работа.

"Кинополис" ще оси-
гури техниката, с коя-
то ще бъдат проекти-
рани най-хитовете фил-
ми и премиери, които се
прожектират в големи-

те кина у нас, а повече
информация за програ-
мата ще има в начало-
то на новата седмица.

Лятното кино в
Перник, което се нами-
ра над сградата на ОД
МВР - Перник, не е от-
варяно повече от 7 го-
дини. Между редовете
бяха пораснали дърве-
та и храсти, които са
отрязани от ОП
"ФЛОР" . Служители-
те на предприятието
събраха и много бито-
ви отпадъци.

Към момента се об-
новяват седящите мес-
та, със специална боя се
боядисва екранът.
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