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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.74 лв.

Петък,  3  юли 2020 г . ,  бр.  94 /6927/  год.  XXVIЦена: 1,00 лева

Св. мчк Иакинт. Св.
Анатолий, патр.

Константинополски

Силови
спортове

 Практикуването на силови спортове
напоследък се е превърнало в символ на
престиж. Един вид мъжественост, така
да се каже. Силовите спортове дават
крила, дето се казва в една реклама. За-
това разсъжденията на видни арабис-
ти, че заловеният в Бургас състезател
по силов спорт натурализиран бълга-
рин от сирийски произход, че е логично
неговото "хоби", не изненадват широка-
та общественост. У нас силоваци с ло-
пата да ги рине Гешев.

Та нима безбройните акции срещу вся-
каква престъпност не се силов спорт,
упражняван съвестно от самата проку-
ратура?

Всеки ден някой силово е подкарван с
белезници към следнствения арест.
Мастити бизнесмени силово са принуж-
давани да се отчитат пред телевизии-
те. Министерските въртели са класи-
чески силов многобой. Даже на прези-
дента му предлагат силово да се завър-
ти още веднъж на висилката, та белким
падне надолу с главата.

На тоя фон силовакът от Бургас из-
глежда естествено. Все пак и малко
страх от тероризъм трябва да освежа-
ва мускулатурата на силовите органи,
изправени пред дилемата "мускули или
мозък".

СЪПЕРНИК

150 / 300

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

Облачно,
кратък дъжд

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

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

www.vento-k.com

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
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

Íÿìà äà ïîçâîëÿ ïîâå÷å äà èìà ïàðòèéíè õðàíèëêè!
Това заяви вчера пред общинските съветници кметът Владимиров
Любомира ПЕЛОВА

Вчера кметът на
Перник Станислав Вла-
димиров направи едно
показно как трябва да
се държи един управ-
ник. Преди всичко дос-
тойно и авторитет-
но, да говори само ко-
гато има какво същес-
твено да каже по най-
важните проблеми,
които решават и
трябва да обсъждат
местните  управници
и законотворци!

Той се появи на засе-
данието на местния
законодателен орган
и в прав текст отго-
вори на отправяните
му многократно на-
падки и заяви какво е
очаквал и не е дочакал
от местните зако-

нотворци.
"Очаквах към мен да

има много въпроси,
освен тези, поставе-
ни на предишни сесии,
на които колегата
Стефан Кръстев от-
говори. И тъй като
моето отсъствие от
заседанията на ОбС
многократно се дра-
матизира, днес, преди
да се явя пред вас, си
направих справка как-
ви въпроси са ми били
отправяни. Оказа се,
че са общо 23. Сред
тях - някои стратеги-
чески, като този за
петте неработещи
лампи в парка, зададен
ми от човек, който в
предишната управа е
бил зам.кмет. за ули-
чно осветление, за

светофари. Да, това
са важни неща за Пер-
ник. Но все си мисля,
че в тази зала ние
трябва да обсъждаме
и много по-големи те-
ми, които касаят
всички граждани. За
развитието на нашия
град. Доста често чу-
вам как кметът не
уважава институция-
та, как кметът е длъ-
жен да се подчинява
на Общински съвет.
Да, наистина има
някакви практики на-
зад във времето, ут-
върдени.  Които аз
нямам никакво намере-
ние да продължавам.
Защото в закона мно-
го ясно е записано как-
ви са задълженията
на кмета и какви са 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

СТР.4

СТР.2

СТР. 11

ÐÀÄÎÌÈÐÖÈ ÙÅ ÑÅ ÂÎÇßÒ
ÍÀ ÑÊÎÐÎÑÒÅÍ ÂËÀÊ

ÎÙÅ ÅÄÈÍ ÁÎËÅÍ ÎÒ
ÑÎVID19 Â ÏÅÐÍÈØÊÎ

"ÌÈÍÜÎÐ" ÍÀÄÂÈ
"ÑËÈÂÍÈØÊÈ ÃÅÐÎÉ"

Първият смъртен случай от COVID 19 в Перник
Силвия ГРИГОРОВА

И Перник регистри-
ра  починал пациент,
вследствие на зараз-
яване с коронавирус.

82-годишната жена,
която беше приета на
24 юни в Белодробна-
та болница, заедно с
63-годишния си син,

почина вчера в Ин-
тензивното отделе-
ние на МБАЛ"Р. Анге-
лова". Това потвърди-
ха от здравното заве-
дение.

Възрастната жена е
била преведена в Ин-
тензивното отделе-
ние на 25 юни от Бе-
лодробната болница,
след като състояние-
то й рязко се влоши-
ло. В МБАЛ"Р. Ангело-
ва" тя е била приета
поради дихателна не-

достатъчност и съ-
пътстващи заболява-
ния, поясни директо-
рът на Белодробната
болница д-р Величка
Кадийска.

Въпреки положени-
те усилия от страна
на медиците в Интен-
зивното отделение,
възрастната жена е
загубила битката с
коронавируса.

Според д-р Кадийска,
състоянието на сина
й било също тревож-

но, но от днес той се
чувствал  вече по-
добре. "Въпреки това
е още твърде рано да
говорим затова кога
ще бъде изписан.

Сега изискванията
за изписването на за-
разени с коронавирус
са още по-строги.

Те могат да бъдат
изписани след два от-
рицателни PSR теста
и минимум три дни
без всякакви симпто-
ми", подчерта тя.

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
ТЪРСИ

компютърен оператор
владеещ Adobe PageMaker

и Adobe Photoshop

Справки в редакцията

всеки ден  до 17.00 ч.

на ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

Тел. 60 13 72

дълженията на Об-
щински съвет. И аз се
надявам Общинският
съвет да направи та-
ка, че институцията

Общински съвет да
бъде уважавана в на-
шия град.

На страница 3



Съперник2 3 юли 2020 г. ОБЛАСТТА

Ðàäîìèðöè ùå ñå âîçÿò íà ñêîðîñòåí âëàê
Ще стигат до столицата за 30 минути, но това ще е чак през 2027 година

Любомира ПЕЛОВА
Радомирци ще пъту-

ват за 30 минути до
София през 2027 г. То-
гава трябва да стане
факт в завършен вид
новата високоскорос-
тна отсечка София -
Перник - Радомир. Така
разстоянието София
- Радомир, което сега

Закопчаха наглед,
обрал италианец

Любомира ПЕЛОВА
Кражба на портфейл е разкрита от

служители на Второ районно управле-
ние на МВР.

Вчера в полицията е подаден сигнал
от 52-годишен италиански гражданин,
живеещ от няколко години в гр. Пер-
ник, че е пазарувал в голям магазин в
областния град и му е откраднат пор-
тфейла.

По негови данни вътре е имало лични
документи, дебитни и кредитни карти,
документи на автомобил и около 900
евро. Органите на реда предприели не-
забавни действия за изясняване на
случая и издирване на извършителя.

В хода на работата е установено, че
портфейла на мъжа е паднал в района
на касата при плащане на покупките.

В резултат на проведените издирва-
телни действия е установена 70-годиш-
на перничанка, която намерила изгубе-
ната вещ, прибрала я и я занесла вкъ-
щи.

Портфейла с всичко в него е иззет и
върнат на собственика.

Започнато е досъдебно производство
и работата продължава под надзора на
прокуратурата.

Късо съединение
подпали ателие

Любомира ПЕЛОВА
Художествено ателие е горяло в

Перник. За инцидента съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция
на полицията.

Няма пострадали хора и унищожени
произведения на изкуството.

Сигналът за пламнало помещение в
центъра на Перник, използвано като
художествено ателие, е бил подаден
във вторник, около 19 часа, на тел. 112.
Два екипа на пернишката пожарна
реагирали незабавно.

Благодарение на бързата намеса  на
огнеборците пламъците били
локализирани много бързо и сградата е
спасена от изпепеляване. Унищожени
са преградна стена, дървен под,
тавански плоскости и електрически
кабели. Не са засегнати картини и
други художествени произведения.

Причината за лумналия огън  е късо
ел. съединение.

Силвия ГРИГОРОВА
"В и К" спря вчера

водата в Перник и на-
селените места, кои-
то се водоснабдяват
от язовир "Студена".
Това се наложи пора-
ди  изграждането на
новия водопровод от
Главен клон 2 и свър-
зването на водопро-
водните отклонения
към него. Това инфор-
мираха от "В и К".
Прекъсванията на во-
доснабдяването  про-

дължиха през целия
ден до приключване-
то на строително-
монтажните дейнос-
ти.

Наред с това, вчера
аварийните екипи на
водоснабдителното
дружество работиха
по отстраняването
на 7-8 пробива по во-
допроводната мрежа
в областта. Заради
аварии без вода вчера
останаха жителите
на ул. "Мл. Стоянов"

Перник на сухо в жегата заради
изграждането на новия водопровод

Променят разписанията на
транспорта в Радомирско

Любомира ПЕЛОВА
На последното си заседание, провело се

тази седмица, Общинският съвет в Радо-
мир прие промени в транспортната схема
за осъществяване на обществени превози
на пътници с автобуси.

 Съгласно приетите промени, по линията
Радомир - Дрен се правят промени в часо-
вете на тръгване. Автобуси ще тръгват от
общинския център в 5:50 ч. сутринта, както
и в 12:00 ч. и 17:15 ч. От с. Мали Дрен авто-
бусите ще тръгват в 6:45 ч. , 12:55 ч. и 18:10
ч. Събота, неделя и празнични дни превоз-
ните средства ще потеглят от Радомир за
Дрен в 07:50 ч. и 17:45 ч., а от с. Мали Дрен
в 08:50 ч. и 18:35 ч.

Промени в часовете на тръгване има и по
линията Радомир - с. Чуковец. В делнични-
те дни от Радомир ще тръгват автобуси в
06:30 ч., 10:30 ч. и 17:00 ч., от с. Гълъбник -
в 07:10 ч. и 17:40 ч., а от с. Долни Раковец в
11:00 ч. В събота и неделя, както и в праз-
нични дни, от Радомир ще тръгват автобу-
си в 07:40 ч. и 16:20 ч., а от с. Гълъбник в
08:20 ч. и 17:00 ч.

По линията Радомир - Поцърненци се
съкращават курсовете във вторник и чет-
въртък, а тези в понеделник, сряда и петък
остават при следното разписание: от Радо-
мир - 09:00 ч. и 17:50 ч., а от с. Поцърненци
- в 09:30 ч. и 18:20 ч.

По линията Радомир - с. Байкалско се
правят изменения в часовете на тръгване,
както следва: в събота от Радомир ще
тръгва автобус в 09:00 ч., а от с. Байкалско
в 09:55 ч., а в неделя - от Радомир в 17:50
ч., а от с. Байкалско - в 18:45 ч.

Съгласно приетите промени, курсовете
от градската линия в Радомир ще се из-
пълняват само в делнични /работни/ дни.

Рок разтърси крепостта
Светла ЙОРДАНОВА

След няколкогодишно прекъсване Пер-
ник отново се потопи в атмосферата на
"Джулай морнинг". В 19:00 ч. на перниш-
ката крепост започна концертът, вдъхно-
вен от вечния хит на Juriah Heep - July
Morning. Той бе открит от зам. - кмета на об-
щина Перник Стефан Кръстев.

"Тази вечер възраждаме една традиция,
която ще бъде надградена през идните го-
дини. Перник има своите традиции в рок
музиката и може да бъде център на разви-
тието й", каза той. Кръстев благодари на
партньорите в организацията на събитието
Еко Партнърс България АД и club "Maze
JB", които осигуриха и съдове за раздел-
но събиране на отпадъците.

Първи на сцената излязоха музикантите
от група" Strix". След тях свириха групите:
"Rock ON", "Цунами", "M&M's crew", "Пе-
рун" и "Stone Friends". Концертът продъл-
жи до полунощ.

След края на концерта за "Джулай Морниг"
, група младежи, които дочакаха първото юл-
ско утро на хълма, почистиха изхвърлените
извън съдовете за смет отпадъци. Те са събра-
ни разделно в 10-те комплекта съдовете за
разделно събиране, които Еко Партнърс Бъл-
гария АД и община Перник осигуриха за съби-
тието. Чувалите за разделно събиране бяха
оставени на удобно за фирмата място при вхо-
да на крепостта и по-късно бяха извозени.

Жители на кв. "Варош", които са били на
хълма "Кракра" рано сутринта изразиха свои-
те адмирации към младите хора и добавиха,
че те могат да пример за връстниците си.

се взема по разписа-
ние за около час и де-
сет минути, ще бъде
съкратено на 30 мину-
ти. Това увериха Лю-
бомир Петров, пред-
ставител на фирмата
- проектант на трасе-
то - Консорциум ДЗЗД
"НЕТ -ИТАЛФЕР -ИК -
ЮИ", както и Катя То-

дорова от Национал-
на компания "Железо-
пътна инфраструк-
тура", които присъс-
тваха днес на заседа-
нието на Общински
съвет - Радомир.

Днес местният парла-
мент изрази съгласие с
предвижданията на
подробния устрой-
ствен план за измене-
ние на план за регулация
и застрояване, израбо-
тен като част от ком-
плексен проект за ин-
вестиционна инициати-
ва за обект "Модерниза-
ция на жп линия София-
Перник-Радомир", с кой-
то ще бъде променено
предназначението на
част от имоти, отре-
дени за озеленяване.

"Железопътната ли-

ния ще бъде модерни-
зирана, което означа-
ва, че следата на ли-
нията ще се запази,
но на практика ин-
фраструктурата ще
бъде изцяло нова, за
да се осъществява
скоростното движе-
ние на влаковете. Вла-
ковете ще се движат
двойно по-бързо, с
максимална скорост
до 160 км в час", до-
пълни Петров.

До края на тази го-
дина трябва да се из-
върши избор на из-
пълнител, който ще
изгражда трасето
Перник - Радомир, а
догодина е предвиде-
но да започнат проце-
дурите по отчужда-
ването на имоти, как-

П.У.Л.С. подкрепи над 500 човека
по време на пандемията
Светла ЙОРДАНОВА

В началото на месец
март 2020 г. в стра-
ната ни бяха регис-
трирани първите слу-
чаи на COVID-19. Пос-
ледвалото извънред-
но положение и мерки
за предотвратяване
разпространението
на вируса поставиха в
деликатна и кризисна
ситуация стотици
хиляди семейства в
България.

В рамките на извън-
редното положение
екипът на Фондация
"П.У.Л.С." продължи да
оказва денонощна
подкрепа на пострада-
ли от насилие, спаз-
вайки всички мерки за
дезинфекция и огра-
ничаване разпростра-
нението на COVID-19.
Организацията пре-
доставя Комплекс от
услуги за подкрепа на

хора, пострадали от
насилие - програма за
консултиране и под-
крепа на пострадали
от насилие, включва-
ща психологическо,
правно и социално
консултиране, Прог-
рама за работа с из-
вършители на наси-
лие, настаняване в
Кризисен център за
пострадали и др.

Над 260 мъже, жени
и деца потърсиха по-
мощ в Центъра за со-
циална рехабилитация
и интеграция "Татяна
Арсова" към Фонда-
ция "П.У.Л.С." за пе-
риода март-май 2020
г.. Психолозите и со-
циалните работници
проведоха над 1500
часа консултации.

Фондация "П.У.Л.С."
предостави подслон и
закрила на над 30 май-
ки и деца в Кризисен

център за лица и деца,
пострадали от наси-
лие и/или трафик и
Детски център "На-
дежда".

В условията на из-
вънредно положение
стотици семейства
останаха без доходи и
възможност за оси-
гуряване на хранител-
ни продукти, почис-
тващи и дезинфекци-
ращи препарати. Де-
сетки хора се обърна-
ха за помощ към Фон-
дация "П.У.Л.С.".

Благодарение на
подкрепата на воде-
щи компании, общес-
твеници и организа-
ции екипът на органи-
зацията предостави
над 400 хранителни
пакета в подкрепа на
над 100 семейства, из-
паднали в крайна нуж-
да. Бяха подкрепени
над 500 човека.

то и самото строи-
телство. Двете от-
сечки Перник - Радо-
мир и София - Перник
трябва да бъдат из-
цяло завършени и пус-
нати в експлоатация
до 2027 г. Предвидено
е да бъде изграден и
железопътен надлез
за автомобили.

Петров и Тодорова
увериха общинските
съветници, че по вре-
ме на строежа на ви-
сокоскоростната ли-
ния, няма да бъдат
създавани затрудне-
ния за гражданите,
които използват же-
лезопътен превоз, и
ще бъде направено
всичко възможно да
не се прекъсва прево-
зът на хора и товари.

в кв."Мошино", ул.
"Съединение" в кв.
"Тева", ул. Ст. Заи-
мов" в кв."Могиличе",
ул. "Възраждане" в се-
ло Драгичево,  ул.
"Живата вода" в кв.
"Църква" и в село Ру-
дарци-при кметство-
то. От "В и К" увери-
ха, че аварийните гру-
пи ще работят до
отстраняването на
повредите и възста-
новяването на водос-
набдяването.
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Íÿìà äà ïîçâîëÿ ïîâå÷å äà èìà ïàðòèéíè õðàíèëêè!
Това заяви вчера пред общинските съветници кметът Владимиров

Да заслужиш уваже-
ние, да напълниш със
съдържание една ин-
ституция трябва
наистина много отго-
ворност и работа.

Винаги ще заставам
тук, когато се обсъж-
дат важните, големи
теми за нашия град.

Но аз не чух нито
един въпрос за водна-
та криза. Нима това не
беше големият проб-
лем на нашия град за
последните много го-

Община Перник си върна базата,
ползвана от партийните централи

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник си върна клубната база от

партийните централи, съобщи секретарят на
общината Мартин Жлябинков. След заповед
на кмета Станислав Владимиров партиите са
освободили заеманите от тях помещения,
които са били преотдавани на трети лица. Та-
ка приходите постъпвали в касата на партии-
те, вместо в общинската хазна. Единствено
партия ГЕРБ е ползвала предоставените й
помещения по предназначение. След съдеб-
но дело местният Административен съд се е
произнесъл в полза на общината и постано-
вил ГЕРБ също да освободи помещенията,
което вече е направено.

На парламентарно представените партии
са предоставени за ползване офиси в гол-
яма 5-етажна административна сграда в
центъра на града. Очаква се в общинския
бюджет годишно да влязат над 300 000
лв. от наеми на помещенията - общинска
собственост, освободени от партийните
централи, допълни Жлябинков.

Болницата прехвърля имот на
общината заради стари борчове

Любомира ПЕЛОВА
МБАЛ "Рахила Ангелова" прехвърля собс-

твеността на бившата Кръвна банка в пер-
нишкия квартал "Христо Смирненски" на об-
щината. Целта на сделката е да бъдат нама-
лени частично борчовете на здравното заве-
дение към общинската хазна за данъци.

В сградата ще бъде изграден Център за
социална рехабилитация и интеграция на
лица с психични разстройства и с интелек-
туални затруднения. Проектът е по Опера-
тивна програма за "Развитие на човешките
ресурси", а партньор на перничани е Дър-
жавната психиатрична болница за лечение
на наркомании и алкохолизъм в София.
Центърът ще бъде с капацитет 40 души.

Сградата е собственост на здравното заве-
дение, но след преговори с общинската уп-
рава, е постигнато съгласие за разпореди-
телна сделка с имота. Според лицензиран
оценител, неговата пазарна стойност е 172
900 лева. Сумата ще бъде извадена от общия
размер на задълженията на стационара към
общия размер на борча на МБАЛ "Рахила
Ангелова" от 546 511 лв, натрупан от нераз-
платен данък недвижими имоти и такса смет.

Изписаха още един
оздравял от COVID 19

Силвия ГРИГОРОВА
Белодробната болница в Перник изписа

още един оздравял след заразяване с коро-
навирус. Това информира директорът на
здравното заведение д-р Величка Кадийска.
Както "Съперник" вече информира, Белод-
робната болница прие за лечение жена от Са-
моков,  която не е била приета в няколко
здравни заведения. "Тя имаше усложнения
вследствие на коронавируса и положихме не
малко усилия, за да я излекуваме, но ус-
пяхме. Вчера я изписахме напълно оздравяла
и целият екип е много доволен от това. Сега
изискванията за изписването на заразени с
коронавирус са още по-строги. Те могат да бъ-
дат изписани след два отрицателни PSR теста
и минимум три дни без всякакви симптоми",
подчерта д-р Кадийска. Тя поясни, че в мо-
мента в болницата се лекува само един зара-
зен с коронавирус. Това е 63-годишният мъж,
който беше приет на 24 юни заедно с 82-го-
дишната си майка, която на другия ден беше
преведена по спешност в Интензивното отде-
ление на МБАЛ"Р. Ангелова".  "Радвам се, че
овладяхме ситуацията и състоянието на този
мъж и той започна да се подобрява. Вярвам,
че ще успеем да го стабилизираме напълно и
да го изпишем здрав. Кога ще стане това,
обаче е рано още да се каже. Нужно е време,
за да се справим напълно с последствията от
коронавируса", подчерта д-р Кадийска.

Станаха ясни борчовете на
общината от 2014 година до днес

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на община Перник и екипът му

вчера представиха подробна справка на
финансовото състояние и натрупаните дъл-
гове от 2014 година до края на юни тази
година.

В момента финансовите задължения на
община Перник са в размер 27 856 207,39
лв. В края на миналата година са били 34
173 182,13 лв. Сметката показва, че задъл-
женията са намалели с 6 316 974, 74 лв.

Общината тръгва надолу през 2014 годи-
на - със задължения в размер 27 296 961
лв. В края на 2015 те нараства с близо 10
милиона и са вече са 36 972 762. Боръчт
продължава да се увеличава и през 2016
година и в края на декември тогава е ста-
нал 41 030 410 лв. Общината завършва
2017 година с още близо 3 милиона задъл-
жения отгоре, достигайки борч от 44 728
533 лв. В края на 2018 година задължения
в размер на 40 967 819 лв. През ноември
2019 обявените задължения намаляват и
са 33 546 773 лв. това обаче не е оконча-
телната цифра, защото след направени
проверки по документите обаче се появ-
яват допълнителни дългове и така през
последния месец на годината се оказва,
че те са 34 173 182,13 лв.

"Поел съм ангажимент пред перничани
да управлявам открито. И ще го правя. На
всяко шестмесечие ще давам информация
по пера - числата са ясни и точни.

Темата за дълга я слушам дълги години.
Никога не съм се изкушавал да създавам
фалшиви новини. И след това се чудим за-
що хората не вярват на институциите. Това
е финансовото състояние на общината. Пет
години назад.

Сваляме дълга на община Перник, въп-
реки по-малкото приходи. Въпреки всички
кризи в които влязохме и излизаме посте-
пенно. И въпреки това общинските фирми
работят. Натоварват се  и хората го приемат
като правилно действие", заяви пред об-
щинските съветници и пред гражданите на
общината Станислав Владимиров.

Почистването на коритото на Струма -
три пъти по-евтино и по-качествено
Любомира ПЕЛОВА

Почистването на
коритото на река
Струма и речния
бряг, започнало в края
на декември миналата
година в района от
площад "Кракра Пер-
нишки" до ЖП моста
при местността
"Кървавото" от фир-
мата за озеленяване
"Еко Грийн Перник"
ДЗЗД във връзка с до-
говора, който фирма-
та има с община Пер-
ник е струвало 52
993,02 лева.

Това стана ясно от
отговора на кмета
община Перник Ста-
нислав Владимиров на
заседанието на пер-
нишкия минипарла-
мент. В отговора
си градоначални-
кът добавя, че
дейностите по по-
чистване на реч-
ното корито, въз-
ложени от пре-
дишното общин-
ско ръководство
са изпълнени след
провеждане на об-
ществена поръчка
и са фактурирани
за 171 752,71 лв.,
за участъците с
обща дължина
1700 метра. Уча-
стъците, за кои-
то са били сключе-
ни договори са би-
ли три. Първият е
от моста на улица

дини? От нас зависи,
от Общински съвет,
от кмета, това никога
да не се повтори.

Не чух нито един въп-
рос как пандемията за-
сегна общината. Как се
справя община Перник
в една тежка ситуация,
влизайки от криза в
криза. Не чух въпрос и
за още една важна тема
- тази с шламохранили-
щето. Не чух въпрос
или становище във
връзка със закриващия
се въгледобив.

Някой задава ли си

въпроса защо няма ин-
вестиции в Перник? И
защо не се използва
индустриалната зона
тук? А ситуацията е
проста - образно как
да продаваме "Мос-
квич" след като на 30
км. от нас има "Мерце-
дес". Това са условия-
та които предлага
Перник и които пред-
лага София. Въпросът
е  как да направим на-
шата индустриална
зона да е по- атрак-
тивна. Направил съм
като кмет няколко
разговора. А министъ-
рът на икономиката
ми сподели, че е бил
втрещен от това,
което му е предложе-
но в Перник" - продъл-
жи градоначалникът.

Владимиров подчер-
та, че в повечето от
въпросите, задавани
от съветниците про-
зира леко заяждане.
"Навлизаме в нов прог-
рамен период, в който
не само общинската
администрация има

"Средец" до жп мост
под местността
"Кървавото" с дължи-
на 400 метра, вто-
рият касае участъка
на реката от моста
на ул. "Св. св. Кирил и
Методий" до моста,
попадащ в ПИ и инде-
ф и к а т о р
55871.507.64 с дължи-
на 1100 метра, а тре-
тият е за участъка
при бл. 60 на улица
"Благой Гебрев" в
квартал Изток с дъл-
жина 150 м.

Припомняме, че след
встъпването на Ста-
нислав Владимиров в
длъжност започна и
почистването на ко-
ритото на река Стру-
ма в участъка от мос-

та на "Кауфланд" до
моста на площад
"Кракра Пернишки",
което бе извършено
от ОП "ФЛОР".

Така езикът на циф-
рите е категоричен -
през 2019 година са би-
ли почистени 1700
метра за 171 752 лева,
сега само за няколко
месеца за обработени
2400 метра само сре-
щу 52 993 лева. Разби-
ра се, перничани сами
виждат разликата в
изпълнението на това
важно мероприятия.
Която само с една ду-
ма може да бъде наре-
чена драстична. Защо-
то въпросът не е само
да отчетеш нещо ка-
то свършено, но и как.

думата, но  очаквам и
от вас, като общински
съветници, да кажете
какво да бъде заложе-
но като приоритет за
нашия град. Това са
важните теми, които
предстоят." - каза
Владимиров.

Той коментира и си-
туацията около база-
та на общината в Ру-
дарци, във връзка със
зададен на миналата се-
сия въпрос от съвет-
ник от дясното поли-
тическо пространс-
тво. Тя, по предложе-
ние на кметската упра-
ва ще се даде на конце-
сия. "Ако попитаме пер-
ничани, колко от тях са
ползвали станцията на
общината в Рударци -
сигурно голяма част
от тях няма и да
знаят, че такава стан-
ция съществува. Защо-
то единственото, с
което помним тази
станция през години-
те, са големите пищни
софри, разпъвани там.
И защото не е работа

на общината да е рес-
торантьор. Става
въпрос за правилно уп-
равление на общинска-
та собственост, а не
за партийни хранилки и
партийни назначения и
договорки в Общински
съвет. Всички знаем
практиката досега -
това е квота на този,
това е квота на онзи.
Аз това няма да го
търпя", бе категори-
чен Владимиров и за по-
реден път повтори, че
вратата му е отворена
за всички. Стига при
него да идват отговор-
ни хора с  предложения,
добри за града и общи-
ната. Но вратата ще
бъде затворена за все-
ки, който влиза в кмет-
ския кабинет, мислейки
си, че може да урежда
личните си интереси.

"Винаги ще бъда нас-
реща, винаги ще зас-
тавам тук, когато об-
съждаме големите
предизвикателства
пред нашия град" - ка-
за още Владимиров.

от страница 1
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Èñêàò ïðîìåíè â òðóäîâîòî çàêîíîäàòåëñòâî
Синдикатите внесоха специална подписка, в която са отразени нужните изменения

Любомира ПЕЛОВА
Министърът на

труда и социалната
политика Деница Са-
чева очаква да бъде
направена решител-
на крачка по отно-
шение на усъвър-
шенстване на тру-
довото законода-
телство.

След среща с лиде-
рите на КНСБ и КТ
"Подкрепа", на коя-
то беше връчена
подписка от страна
на синдикатите с
искане за промени в

трудовото законо-
дателство, минис-
тър Сачева припом-
ни пред журналисти,
че вече социалното
министерство пред-
ложи промени в Ко-
декса на труда.
Някои от тях са от-
разили и исканията
на синдикатите в
подписката.

От цялата страна
са събрани 101 586
подписа на работе-
щи българи.

В подписката се
настоява за норма-

Още един заразен с
COVID 19 в пернишко

Силвия ГРИГОРОВА
Още 1 нов положителен случай на  ко-

ронавирус е регистриран  за последното
денонощие на територията на област
Перник. Това информираха от Регионал-
ната здравна инспекция. Става въпрос
за  мъж на 54 г. , който се лекува в
СБАЛББ - Перник.

По данни на  Националната информа-
ционна система, за изминалите 24 часа
в страната има 165  ново диагностици-
рани с коронавирус лица. Направените
PCR тестове за последното денонощие
са 2896.

Потвърдените в България случаи на
COVID-19 към момента са 5154,  от които
са  2 200 активни. 2722 са излекуваните
заболели. От тях 46 са регистрирани
през изминалото денонощие.

446 са пациентите с доказана корона-
вирусна инфекция, настанени в лечебни
заведения за болнична помощ. 32-ма от
тях се намират в интензивни отделения
или клиники.

Националната информационна систе-
ма показва, че у нас новият коронави-
рус е потвърден при 418 медицински
служители. Новите случаи, регистрира-
ни през последното денонощие, са 5.
Два от тях са установени при лекари, а
три - при медицински сестри.

Кръстиха зала в
УниБИТ на нашенец

Светла ЙОРДАНОВА
Академическият съвет на Университе-

та по библиотекознание и информацион-
ни технологии (УниБИТ) взе единодуш-
но решение да кръсти една от своите го-
леми учебни зали на името на проф.
Драгомир Паргов.

Преди няколко месеца по предложе-
ние на проф. Стоян Денчев, същата про-
цедура беше приложена и по отношение
на един от най-големите съвременни
български учени академик Благовест
Сендов.

Проф. Паргов е бил първият Декан на
първия Факултет на модерното висше
училище по библиотекознание и инфор-
мационни технологии, днес УниБИТ.

Доцент полковник Паргов отива на ра-
бота в УниБИТ в разцвета на силите си
на 55-годишна възраст от позицията на
първия и единствен началник на сектор
по информационна сигурност в тогаваш-
ния Научно-изследователски институт
на Генералния щаб на Българската ар-
мия.

Той е един от световно известните уче-
ни в областта на информационната си-
гурност. Проф. Паргов е участвал в раз-
работването на системите за защитата
на БНБ, Булбанк и Министерския съвет.
Негови студенти и докторанти са реали-
зирани на различни позиции в сферата
на информационната сигурност.

Проф. Паргов се изявява и като
блестящ лектор. Плеяда от неговите
възпитаници намериха достойна реали-
зация както в нашата страна, така и по
целия свят. Една от неговите възпита-
нички е и проф. Ирена Петева - днеш-
ният Ректор на УниБИТ.

Роден е на 15 август 1949 г. в с. Пче-
линци, обл. Перник. До 1999г. той е пол-
ковник от Военно-научния изследова-
телски институт към ГЩ на БА. Препода-
вател и декан на Факултета по библио-
текознание, информационни системи и
обществени комуникации в Университе-
та по библиотекознание и информацион-
ни технологии. Проф. Паргов има над
120 публикации (статии, научни доклади
и др.) на български, английски и руски
език.

Проф. Паргов е баща на лидера на сто-
личните социалисти Калоян Паргов.

тивни промени, чрез
които да се постиг-
не:

значително увели-
чаване на заплащане-
то за нощен труд и
за време на разполо-
жение като функция
от минималната ра-
ботна заплата за
страната;

въвеждане на су-
мирано изчисляване
на работно време са-
мо за производства
с непрекъсваем /неп-
рекъснат/ техноло-
гичен режим на рабо-

та;
гарантиране на

реалното отчитане
и заплащане на поло-
жения извънреден
труд при сумирано
изчисляване на ра-
ботно време и уве-
личаване на заплаща-
нето му на 75 на
сто /в почивни дни/
и 100 процента /на
официални празни-
ци/.

"Диалогът по про-
мените в Кодекса на
труда ще продължи,
тъй като темите,
свързани с работно-
то време, с отпуски-
те и с почивките са
едни от темите,
които са важни по
отношение на регу-
лацията на пазара на
труда", каза минис-
тър Деница Сачева.

"Част от предло-
женията по отноше-
ние на сумираното
изчисляване на ра-
ботното време са
намерили отражение
в предложените про-
мени на Кодекса на
труда, като намал-
яване на времето
от 6 на 4 месеца, по
отношение на нощ-
ния труд също беше
направена стъпка
напред", припомни

министър Сачева.
Подготвя се фи-

нансовата обоснов-
ка на наредбата, с
която ще се регла-
ментират промени-
те, като се предвиж-
да от 1 януари 2021
година допълнител-
ното възнагражде-
ние да бъде 0,15 на
сто от минимална-
та работна заплата,
но не по-малко от
един лев.

Предстои този
нормативен акт да
бъде приет от МС
още в следващия ме-
сец.

Лидерите на КТ
"Подкрепа" и на
КНСБ Димитър Ма-
нолов и Пламен Ди-
митров поискаха и
ограничаване на
нощния труд.

Според Манолов е
добре, че има стъп-
ка напред по отно-
шение на заплащане-
то за нощен труд,
но исканията на син-
диката са добавката
да е в процент от
основната, а не от
минималната запла-
та.

Той припомни, че
нощен труд пола-
гат около 400 000
души.

Съветници от Радомир
чакат помощ за водата

Любомира ПЕЛОВА
Общинските съветници от всички полити-

чески партии и коалиции в Радомир оча-
кват  Общински съвет - Перник да излезе с
положително решение и даде зелена свет-
лина за възстановяването на резервното
водоподаване от помпена станция "Кра-
пец", с оглед предаварийната ситуация с
водата в общината.

"Проблемът е чисто човешки, а не пар-
тиен. Очаквам Общински съвет - Перник да
излезе с положително решение и да проя-
ви съпричастност към нашия проблем. Още
повече, че от областния център получиха
подобна помощ от Столичния общински съ-
вет, а язовир "Студена" в момента е близо
до пълния си капацитет", заяви по време
на заседанието днес Светослав Кирилов,
председател на местния парламент.

"Нямам съмнение, че общинският съвет в
Перник ще излезе с положително решение
за възстановяването на помпена станция
"Крапец" като резервен водоизточник",
подкрепи го и Красимир Борисов, общин-
ски съветник от "БСП за България". Той оп-
редели действията на кмета на Радомир
Пламен Алексиев по проблема с водата ка-
то правилни, като му пожела да се пребори
за възстановяване на нормалното водопо-
даване в общината.

Общинският съвет в Радомир единодуш-
но даде съгласието си община Радомир да
предприеме необходимите административ-
ни и правни действия за възстановяване
статута на помпена станция "Крапец" като
резервен водоизточник. Съветниците въз-
ложиха и на кмета на община Радомир да
представи настоящото решение на МРРБ,
МОСВ, Кмета на Перник, Общински съвет -
Перник и "ВиК" - Перник.

Средната пенсия ще достигне 412 лева
Силвия ГРИГОРОВА

От 1 юли 2020 г
ще бъдат осъвреме-
нени пенсиите, кои-
то са отпуснати до
31 декември на пред-
ходната година,  с
решение на Надзор-
ния съвет на Нацио-
налния осигурителе-
н институт с про-
цент, равен на 50 на
сто от нарастване-
то на осигурителни-
я доход и 50 на сто
от индекса на пот-
ребителските цени
през предходната ка-
лендарна година. 250
лева ще е минимална-
та пенсия за стаж и
възраст от 1 юли.
Това информираха
от Териториалното
поделение на НОИ в
Перник.

"Осъвременяване-
то се извършва вър-
ху действителния
или запазен размер
на пенсията към да-
тата на осъвремен-
яване, без изплаща-
ните към нея добав-
ки. Когато осъвре-
мененият размер е
под новия минима-
лен размер се при-
равнява на него, а
ако е над максимал-
ния, се ограничава
на този размер, съг-

ласно разпоредбата
на § 6, ал. 1 от пре-
ходните и заключи-
телни разпоредби на
КСО. Когато се полу-
чава повече от една
пенсия за трудова
дейност, осъвремен-
яване се извършва
на всяка една поот-
делно. Когато осъ-
времененият размер
на получаваните ед-
на или повече от ед-
на пенсии е под ми-
нималния размер за
съответния вид,
всяка поотделно се
приравнява на него
и пенсиите се изпла-
щат съгласно чл.
101 от КСО.

Осъвременяването
на наследствените
пенсии се извършва
като се увеличи дей-
ствителният или за-
пазният размер на
пенсията или пен-
сиите на наследода-
теля, след което
пенсията или пен-
сиите на наследника
или наследниците се
определя в процен-
тите по чл. 81, ал. 1
от КСО. Същото се
отнася и за добавки-
те от починал съп-
руг или съпруга, ка-
то се осъвременява
пенсията на почина-

лия съпруг или съп-
руга, след което се
определя размерът
на добавката", това
поясни директорът
на ТП на НОИ-Перник
Иво Пушев.

Той добави още, че
през 2020 г. се пред-
вижда пенсиите,
свързани с трудова
дейност,  да подле-
жат на осъвремен-
яване, считано от 1
юли 2020 г. с 6,7 %.
Минималният раз-
мер на пенсията за
осигурителен стаж
и възраст по чл. 68,
ал. 1 от КСО да се
увеличи от същата
дата на 250 лв.

С най- нисък раз-
мер и след това осъ-
временяване остава
социалната пенсия
за старост. От пър-
ви юли тя е 141,63
лева. Добавката за
чужда помощ, която
е 75 на сто от со-
циалната ще бъде
съответно 106, 22
лева. Новите по-ви-
соки размери на пен-
сиите ще се из-
платят с редовното
плащане през юли. В
Пернишка област
това увеличение ще
се отрази на над 42
700 пенсионери.



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 - 49 000 евро
9. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
10. Къща, Варош, РЗП: 160 м2, двор: 495 м2, ПВЦ, гараж - 90 000 лв.
11. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
12. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
13. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
      ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
14. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
      РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
15. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
16. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
      двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
17. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
18. Къща, Рударци, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
19. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
20. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
21. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
22. 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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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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Търси барманка за нощна
смяна, може пенсионерка. Тел.:
0896 820 636

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

16 000 лв.

0888 503 237 тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

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

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

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

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

Продавам Еднофамилна къща
с три спални, разположена в
луксозния и реномиран ком-
плекс от затворен тип Делта
Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съ-
четание от панорамни гледки,
свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до
столицата посредством автома-
гистрала Люлин. Тел.: 0882 817
442

Продава къща, кв. Мошино,
двор: 380 м2, масивна, санирана,
ЗП: 52 м2, 1 етаж, цена по
договаряне. 0893 702 592

Продава място в кв.
Драгановец  850 м2, с ток.
Цена 40 000 евро, възможно
споразумение. Тел.: 0878 853
799 - Василка Христова

Продавам УПИ, 700 кв.м., гара
"Ал. Димитров, на 10 км. след
Радомир, 5 000 лв. Тел.: 0892
774 899

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

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

обзав., климатик
- 49 000 евро

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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Понякога ежедневието и отго-
ворностите увличат човек тол-
кова много, че той започва да
пренебрегва себе си и своите
най-съкровени желания – тези
на неговата душа. 7 знака под-
сказват, че душата ви копнее за
промяна и че е време да й я оси-
гурите.

Чувството на неспокойство,
депресия или пък отегчение мо-
же да означава, че се нуждаете
от промяна, за да бъде душата
ви отново щастлива. Може би
сте прекарали твърде дълго вре-
ме на грешната работа, в непод-
ходяща връзка или пък заоби-
колени от приятелски кръг, кой-
то не е за вас.

Преди да се решите на каквато
и да е промяна обаче, е необхо-
димо да се вгледате навътре в
себе си и да разберете от какво
имате нужда, за да се почув-
ствате отново „живи“ и удовлет-
ворени, а душата ви щастлива.
Вижте 7 знака, които показват,
че душата ви копнее за промя-
на:

Чувствате се неспокойни и от-
къснати през повечето време

Ако често се чувствате сякаш
сте откъснати от работата си и
гледате през прозореца, меч-
таейки си за нещо по-добро, ве-
роятно душата ви се нуждае от
драстична промяна. Много хора
се чувстват вътрешно неспокой-
ни и пресирани заради твърде
много стрес, свързан с тяхната
работа. Ако не се чувствате щас-
тливи на работното си място,
значи е време да потърсите но-
во. Добре е да се вслушате в ин-
туицията си, която може да ви
подскаже кой е правилният път
за вас. Не забравяйте, че както и
да изглеждат обстоятелствата
във вашия живот – вие имате
цялата сила, от която се нуждае-
те, за да направите реалността
си по-щастлива.

Не следвате страстите си
Когато сутрин се събуждате,

7 знака, че душата ви копнее за промяна

чувствате ли се заредени с
енергия? Или пък се чувствате
изтощени и дори напрегнати за-
ради предстоящия ден? Ако от-
говорът на втория въпрос е
„да“, значи душата ви има нуж-
да от промяна. Трябва да се за-
питате по какъв начин искате да
прекарвате времето си, какво би
ви „оживило“, какви умения
притежавате? Бъдете смели и
следвайте своите страсти. Това
е успешна стратегия за един
удовлетворяващ живот, за кой-
то няма да съжалявате, когато
остареете.

Развили сте лоши навици
Когато хората са недоволни от

живота си, дори и на подсъзна-
телно ниво, те често развиват
зависимости към нездравослов-
на храна, алкохол, наркотици,
хазарт и други вредни навици.
Всички лоши навици могат да
бъдат преодолени чрез осъзна-
ване и заместването им с добри
навици. Саморазрушителното
поведение е широко разпрос-
транено в днешния свят, но ако

човек започне да живее чрез
сърцето и душата си, ще открие,
че вече не се нуждае от лошите
навици, за да прикрие вътреш-
ната си болка.

Не се чувствате добре на мяс-
тото, където живеете

Това може да се отнася до до-
ма, града или дори държавата.
Какъвто и да е случаят, сякаш
душата ви усеща, че мястото не
е за нея. Човекът, също както
цветето, се нуждае от подходя-
ща и „плодородна“ за него сре-
да, за да расте и процъфтява.
Ако не се движите в правилната
посока или сте заобиколени от
отрицателни хора, може би ва-
шата душа иска да промените
мястото, където живеете.

Не се чувствате добре, разви-
ли сте депресия

Ако продължително време се
чувствате зле без видима при-
чина, то такава със сигурност
има, просто трябва да се вгледа-
те в себе си. Когато дълго време
потискате желанията на душата
си, много вероятно е на започ-

Кивито става популярно за пръв път в Нова Зеландия, но на този плод вече се радват
хора по целия свят. Зад добрия му вкус стоят много хранителни вещества, като витамин
С, К и Е, фолиева киселина, калий, фибри и антиоксиданти.

Кивито може да се консумира през цялата година. Ето някои от ползите за здравето от
консумацията на този плод.

Антиоксидантите, в случая витамин С, подобряват имунната система и спомагат за пре-
дотвратяване на настинки и грип. Освен това научните изследвания показват, че консу-
мацията на три кивита на ден може да понижи кръвното налягане. Причината за това е,
че този плод съдържа лутеин, който също е мощен антиоксидант.

Кивито (като повечето плодове) съдържа също и много фибри, което от своя страна има
благоприятен ефект върху цялата храносмилателна система.

Кивито подобрява и зрението.
 За повечето хора то е безопасно за консумация, но тези, които са алергични към него

могат да се сдобият с подут език, обрив, затруднено преглъщане и дори повръщане.

Яжте киви срещу грип и високо кръвно

нете да се чувствате нещастни.
На първо време започнете да се
съсредоточавате повече върху
себе си и върху своите желания,
абстрахирайки се от това какво
умът ви казва, че е важно за
вас.

Джим Кери казва: „Депресията
е вашето тяло, което ви говори:
майната ти, вече не искам да съм
този човек, не искам да съм този
аватар, който си създал пред
света. За мен е твърде много“.

Винаги сте уморени
Ако душата ви копнее за про-

мяна, ще усещате, че сякаш има-
те тежест в гърдите си. В случай,
че искате да прекарвате време
предимно в леглото, защото ви-
наги сте изтощени и не се чув-
ствате свързани с хората около
вас, значи е време за промяна.
Вижте какво в живота ви има
нужда от промяна и след това
си съставете план за действие.
Не е задължително промяната
да бъде драстична, макар че по-
някога точно такова нещо би ви
вдъхнало „живот“.

Апатични сте през повечето
време

Душата ви иска промяна, ако
се чувствате апатични към всич-
ко през по-голяма част от вре-
мето. Разбира се, нестабилните
емоции също не са здравослов-
ни, нужен е баланс. Като цяло в
живота ви трябва да присъства
усещане за удовлетворени и
цел. Ако не откривате смисъл в
живота си, това кара душата ви
да страда, а физическото ви тя-
ло да се разболява. Човек не
може да се чувства щастлив
постоянно, но ако негативните
емоции преобладават, това е
знак за наложителна промяна.

На първо време, необходимо е
да започнете да се грижите за
себе си - за своето физическо и
психическо здраве, да се
вслушвате в интуицията си и да
премахнете всички негативни
хора от своя живот.
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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ  „РАХИЛА АНГЕЛОВА” АД

гр. Перник, ул. „Брезник”, №2, тел/факс: 076/601360
——————————————————————————————————————

О Б Я В А
МБАЛ „Рахила Ангелова” АД гр. Перник търси да назначи на

основен трудов договор лекари – ординатори по следните
специалности:

1. „Детски болести”
2. „Образна диагностика”
3. „Акушерство и гинекология”
4. „Анестезиология и интензивно лечение”
5. „ Неонатология”
6. „Ушно-носно-гърлени болести”
7. „Нервни болести”
8. „Инфекциозни болести”
Тел. за връзка: 076601360

      0889919127
Email: mbalpk@abv.bg
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Днес може да получите знаци от съдбата, под
формата на метафори и своеобразни образи. Не,
вие не сте луди, просто ще искате да се промени-
те вътрешно и да забравите за проблемите. Във
финансовата сфера проблемите, ще ви се разми-
нат. Но отсега бъдете по-внимателни, давайки

пари. Интуицията ще помогне, да вземете решение в любовта.

Днес, не пречи да се фокусирате върху филосо-
фията, творчеството, музиката и дори върху
картините на Пикасо. Озадачени ли сте? Е, не
трябва да сте толкова технични и реалистични.
Това може да подкопае вашето здраве, както и да
ви отклони от личния живот. Огледайте се нао-

коло, един симпатичен човек от дълго време въздиша по вас.

Ще се окажете във водовъртежа на такива пер-
спективи, за които дори не сте мечтали. Само
влезте в реалността, за да вземете изгодните
оферти. Да чакате принца на бял кон е във ваш
стил. Но днес трябва да слушате сърцето си и е
възможно да срещнете прекрасен човек. Това мо-

же да се случи, по време на пътуване вечерта.

Често ви пречи собствения идеализъм, но днес
той може да свърши много поразии. Ако не обърне-
те внимание на изгодно предложение за работа,
то може да отиде в полето на колегите. Истин-
ска мистика, се очертава в сферата на любовта,
опитайте се да се измъкнете от нея. Затова ще

ви помогне искрения разговор с любимия и разходка в парка.

Тези които отдавна търсят сериозни любовни
отношения, днес желанието им ще се сбъдне. Ще
срещнете човек, който веднага, ще ви предложи
брак. Добре че от такова начинание, ще ви предпа-
зи дългогодишен приятел, опитен в подобни дела.
Работете, намерете приложение на талантите

си и животът ви, ще се развие прекрасно.

Трябва да се движите в посока на попътния вя-
тър, а не да се противопоставяте на съдбата. Бу-
ря от емоции, ви очаква на работното място. Ако
сте ангажирани с творчество, това е съвсем нор-
мално, но в техническата сфера такова поведе-
ние ще навреди. Вечерта е по-добре да прекарате

в компанията на приятели, а не сами.

Не трябва да бързате да си правите заключе-
ния, дори и ако смятате себе си за много мъдър
човек. Вие сте прекалено прибързани и това ви
пречи, да постигнете своите цели. Успех очаква
семейните, у дома се очертава празник. С парите,
не бъдете твърде разточителни, дори ако искате

да подарите целият свят на любимия човек.

Бъдете по-креативни и самобитни, за да въплъ-
тите в работата творческите си планове. Имай-
те предвид, че от всичко просто и скучно трябва
да се откажете. В сферата на любовта се очак-
ва изобилие от енергия и чувства. Тук ще искате
да надминете Казанова, но напразно. Бъдете вер-

ни на традициите и принципите си, не копирайте никого.

Днес ще се заемете с много организационни
въпроси, с които едва ще се справите до вечерта.
Защо такива жертви, ако шефовете са наясно с
обема на работата ви? Комбинирайте работата
с удоволствието и не пилейте енергия. В семей-
ния живот се доверявайте повече на себе си, дори

ако някой от близките ви налага мнението си.

Днес се запасете с търпение и спокойствие, за
да преодолеете многото препятствия по пътя си.
Успех в любовта е възможен, само ако отворите
сърцето си за нови чувства. Финансовите въпроси
сами няма да се решат, затова помолете за по-
мощ счетоводител или влиятелен човек. За здра-

вето, ефективни ще бъдат терапевтичните процедури.

По-малко мечтаейте или ще попаднете в ис-
тинска приказка. Премахнете това, което пречи
на продуктивната ви работа. Трябва да укрепите
финансовата ситуация, да градите кариера, а не
да витаете в облаците. Не са изключени глоби,
изясняване на отношенията и намаляване на ав-

торитета. Бъдете внимателни при работа с електричество.

Ще видите в съня си нещо, което се тълкува ка-
то съдбоносен знак. Но без драми, обърнете се
към опитни хора. Без излишна паника може да се
заемете, с проблемите на недвижим имот. Има
вероятност да бъдете измамени с пари, затова
бъдете по-внимателни при подписването на доку-

менти. Най-добре си записвайте идеите, родени през деня.
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"Риал" (Ковачевци) победи ЛП "Суперспорт"

Страницата подготви Яне Анестиев

"Ìèíüîð" íàäâè "Ñëèâíèøêè ãåðîé"
Следващата контрола на отбора е в петък срещу "Марек"

150 хиляди лева са нужни
на отбор за "В" група

Няма баражи, а да за нови отбори в
третото ниво на нашия футбол да се
поканят отбори, които отговарят на
посочените изисквания - каза шефът на
ОС на БФС Валентин Лазаров.

Шест отбора ще се борят за място в
Трета лига, до 15 юли ще има поканени
нови членове. Има вероятност да бъдат
отборите да бъдат  18 или 20 , ако всички
отговарят на изискванията.. Ако стадиона
на отборите е в ремонт, трябва да се
посочи друг стадион,на който да се играят
мачовете и да отговаря на изискванията.
За да съществува един отбор в трета лига
трябва да има две подрастващи формации
- деца и една юношеска формация. Много
важна е и финансовата осигуреност, те.
Трябва да се разполага с бюджет между
150 и 180 хиляди лева. С оглед на
епидемичната обстановка няма да има
финал на областното футболно първенство.
Но няма как да се случи, защото трябва
отборите да са минали на тестове,
съответно и съдиите и т.н. Първите три в
двете групи ще бъдат наградени. До 31-ви
юли е срокът за заявка на отборите за
формациите в детско - юношеския футбол.
Тази година заявката се дава на място , в
ОС на БФС. Вчера първата заявка даде
ФК "Металург.

Стамен Белчев води
тренировките на ЦСКА-София
Новият треньор на ЦСКА-София Стамен

Белчев е ръководил днешната тренировка
на тима на базата в "Панчерево", съобща-
ва БТВ. Както е известно, сръбският нас-
тавник Милош Крушчич официално беше
освободен от поста, след като тима загуби
финала за Купата на България от Локомо-
тив (Пловдив) след изпълнение на дуз-
пи.Белчев вече има един престой начело
на "червените", като води тима в 58 мача
от 2016 г., до 2018 година . Този сезон Бел-
чев бе треньор на Арда Кърджали.Очаква
се в следващите часове от стадион "Бъл-
гарска армия" да обявят Белчев официал-
но, а той да дебютира повторто срещу Лу-
догорец през уикенда в Борисова гради-
на.

"Пирин" създава и женски тим
Пирин (Благоевград) оповести във "Фей-

сбук" страницата си, че създава и женски
футболен отбор."Следвайки един от наши-
те водещи принципи, свързан с равнопра-
вието между половете, създадохме жен-
ския футболен отбор Пирин Лейдис!", зая-
виха от благоевградския клуб.Пробите на
дамите, които искат да защитават фланел-
ката на "орлите" ще се проведат между
24-ти и 26-и юли.

Волейболистите ще играят в Израел
Станаха ясни датите на квалификацион-

ните турнири по волейбол за мъже за Евро
2021. България ще мери сили с домакините
Израел и Австрия в рамките на два турнира
на израелска земя от 7 до 17 януари 2021
година. За финалите на европейското пър-
венство в Полша, Чехия, Естония и Финлан-
дия, освен домакините ще се класират по-
бедителите в 7-те квалификационни групи,
както и 5-те най-добри втори отбори.

В събота се изиграха
срещите от XIV кръг на
държавното първенс-
тво по футбол за жени.
Изненадващо ЛП Супер-
спорт /София/ загуби
от гостуващия Риал /с.
Ковачевци/ с 2:3 . В 23-
тамин. Десислава Грах-
льова откри за домаки-
ните, но в 39-та мин.
Ива Тодорова изравни.В
62-тамин. Грахльова от-
ново даде преднина за
ЛП Суперлспорт, но
три минути по-късно
АлисияВелинова въз-
станови равенството,
а с втория си гол в мача
Ива Тодорова обърна
мача и донесе победата
за Риал. . В дербито на
кръга НСА победи с 6:0
като гост втория във
временното класиране
Пълдин

/Пловдив/ и така си
осигури 16-а поредна
титла. Още в 7-та мин.
Тея Пенкова откри ре-
зултата за "студен-
тките", а с двата гола
на Яна Йорданова в 17-
та и 42-та мин. НСА по-
веде с 3:0. И след почив-
ката доминацията на
многократните шам-

пионки продължи и в 57-
та мин. Димитра Ива-
нова покачи на 4:0. В 65-
та мин. Ивана Найдено-

ва изпълни прецизно
отсъдената дузпа за
5:0, а 6 минути преди
края на срещата Крис-

тин Кръстева оформи
крайното 6:0. Етър /Ве-
лико Търново/ разгроми
със 7:0 Левски /Чепин-

Миньор (Перник) по-
беди Сливнишки герой
с минималното 1:0 в
контролна среща, коя-

то се игра в Ковачев-
ци, където отборът
на "чуковете" е на под-
готвителен лагер.

ци/ и си върна второто
място, като вече има
преднина от 2 точки
пред Пълдин.

Слишков вкара еди-
нственото попадение
още в първата мину-
та, а момчетата на

Юри Васев изпуснаха
още 4-5 ситуации да
увеличат аванса си.Ос-
вен това перничани

нацелиха и гредата
чрез Дани Гогов.

"За този етап на
подготовката мога да
кажа, че съм доволен
от момчетата и се
вижда добрата рабо-
та на треньорския
щаб. Тренировките са
тежки, не може на то-
зи етап да искаме тол-
кова много, усеща се
умора.

Определено обаче
съм на мнение, че вър-
вим по правилния
път", каза след кон-
тролата главният ме-
ниджър на отбора
Славчо Павлов.Меж-
дувременно стана
ясно,че един от лю-
бимците на агитката
,Стивън Милчев, е ре-
шил да се раздели с от-
бора. Засега той ще се
фокусира върху канди-
датстването си в
НСА. Следваща провер-
ка на "жълто-черните"
е в петък от 18,00 ча-
са срещу отбора на
"Марек"(Дупница), а
срещата ще се прове-
де отново на базата в
Ковачевци.
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Загиналият пресичал неправилно, виновникът за инцидента бил с отнета книжка

ВЧЕРА КМЕТЪТ ВЛАДИ-
МИРОВ НАИСТИНА ЗАЛЕ-
ПИ ЗВУЧЕН ШАМАР НА
ЧАСТ ОТ ОБЩИНСКИТЕ

СЪВЕТНИЦИ. Той влезе в заседателна-
та зала на пернишкия минипарламент
заради нападки за непроявено уваже-
ние към ОбС, тъй като не присъствал на
сесиите, и спокойно и аргументирано об-
ясни поведението си. Ехидните усмивки
на мнозинството от дясното политическо
пространство бързо се скриха. Още по-
вече, че за пръв път заседанието на мес-
тния законодателен орган се предаваше
директно по телевизия "Кракра" и чрез
сайта на общинската администрация. Та-
ка перничани станаха преки свидетели
на пустословието от страна на едните и
на достойното отношение към поетите
ангажименти от страна на кметския еки-
п. Най-неприятни за хората, които неед-
нократно заявяваха, че те са движещата
сила, те едва ли не колят и бесят и кме-
тът е само една пионка, която трябва да
изпълнява техните решения, бяха абсо-
лютно точните факти от страна на градо-
началника, които доказаха именно дреб-
нотемието и нищонеказването на мно-
зинството в ОбС. В същото време Влади-
миров посочи най-болните въпроси, кои-
то досега са отминавани с пълно мълча-
ние. А някои от тях не търпят отлагане,
защото засягат бъдещето на Перник и
общината. В това число бъдещето на
Профилакториума , на индустриалната
зона, на новия програмен период. Неп-
риятни за слушане от страна на някои
бяха и факти, касаещи тежки гафове по
време на тяхното управление, сред кои-
то и вината и виновниците за водната
криза, за калпавата пречиствателна
станция в "Делта хил" и още, и още. А
кривите усмивки съвсем се скриха , ко-
гато в прав текст кметът заяви, че няма
да допусне повече практиката с партий-
ните "хранилки".  Неприятно е, когато ти
запратят грозната истина в лицето, ама
нали казват, че когато фактите говорят,
и боговете мълчат… Едва ли мнозина в
ОбС са очаквали, че ще дойде денят, в
който ще се наложи да наведат глави
пред един мъж, който достойно спечели
местния вот, избра си достоен екип  и
със свършеното само за няколко месеца
спечели уважението на перничани. За-
щото за него понятието "стопанин на
града и общината" не е просто думи, а
огромно задължение и дълг. Става дума
и за доверие, което знае как да оправ-
дае.

Поредна порция
шофьори пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
За поредна порция шофьори, които

ще се изправят пред Темида, съобща-
ват от полицията.

Перничанин ще бъде съден за шофи-
ране на автомобил с чужди регистра-
ционни номера, без книжка и под въз-
действието на наркотични вещества.

На 12 януари тази година на улица
"Стара Загора" в областния град е про-
верен лек автомобил "Мерцедес", уп-
равляван от 36-годишен мъж. Установе-
но е, че автомобила е с чужди регистра-
ционни табели, а мъжът шофира в срока
на временно отнетото му по админис-
тративен ред свидетелство за правоуп-
равление и след употреба на канабис. В
рамките на проведеното разследване е
привлечен като обвиняем по чл. 343 "в",
ал.3; 343 "б", ал.3 и 345, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс. Наложена му е мярка за
неотклонение "подписка".

Работата продължава съвместно с
прокуратурата.

Други двама ще отговарят за шофи-
ране на автомобил под въздействието
на алкохол. Единият е осъждан за съ-
щото деяние.

В края на миналата година на улица
"Русе" в областния град е проверен лек
автомобил "Ауди А3", управляван от
21-годишен перничанин. Алкохолната
му проба се оказала положителна - 0,92
промила в издишания въздух. През
2018 г. мъжът бил осъден за същото
престъпление. Привлечен е като обвин-
яем по чл. 343 "б", ал. 2 от Наказател-
ния кодекс. Задържан е за срок до 72
часа с постановление на Районна про-
куратура - Перник.

С 2, 04 промила алкохол в кръвта е
управлявал "Рено Туинго" 33-годишен
перничанин. Мъжът е проверен на 24
май тази година, на улица "Победа".
Привлечен е като обвиняем по чл. 343
"б", ал.1 от Наказателния кодекс и му е
наложена мярка за неотклонение "под-
писка".

60-годишен водач на автомобил пък е
обвиняем за управление на возилото в
нетрезво състояние. Мъжът от брезниш-
кото село Банище бил проверен на 4
май тази година в съседното село Ръж-
давец, шофирайки "Ауди А4". Дрегерът
отчел 1,78 промила в издишания въз-
дух. Отказал кръвна проба за химичен
анализ.

Привлечен е като обвиняем по чл. 343
"б", ал. 1 от Наказателния кодекс и е с
марка за неотклонение "подписка".

В Перник горяха
кола и фургон

Любомира ПЕЛОВА
Пожари в лек автомобил и фургон са

гасени в Перник.
Около 3,50 часа на тел. 112 е подаден

сигнал за горящ лек автомобил "Мерце-
дес", паркиран пред жилищен блок в
пернишкия квартал  "Изток". Пристигна-
лите на място огнеборци локализирали
пламъците. Колата е със значителни ма-
териални щети. Спасена е само задната
й част. Причината не е установена. Из-
вършен е оглед от служители на Второ
районно управление и е започнато раз-
следване.

Образувано е досъдебно производс-
тво и работата продължава.

Завивки и имущество са изгорели при
пожар във фургон на улица "Пенчо Сла-
вейков" в областния град. Причината е
небрежност при боравене с открит огън.
Няма пострадали хора и нанесени други
материални щети.

Любомира ПЕЛОВА
Окръжна прокура-

тура - Перник е внес-
ла за разглеждане в
съда обвинителен
акт срещу Р.Е. за из-
вършени от него
престъпления - при-
чиняване на смърт
по непредпазливост
при управление на
МПС; шофиране в
срока на изтърпява-
не на принудителна
а д м и н и с т р а т и в н а
мярка за временно
отнемане на свиде-
телство за управле-
ние на МПС; изпол-
зване на табела с ре-
гистрационен номер,
издадена за друго
МПС или неиздадена
от съответните ор-
гани (по чл. 343, ал.
1, вр. чл. 342, ал. 1,
по чл. 343в, ал. 3, вр.
ал. 1, по чл. 345, ал. 2,
вр. чл. 1 от НК).

Обвиняемият Р. Е.
на 56 години е пра-
воспособен водач на
МПС. Многократно
е наказван по адми-
нистративен ред за
нарушения на прави-
лата за движение.
През м. май 2019 г.,
поради незаплатени
глоби, временно му
била отнета шо-
фьорска книжка.

Месец по-късно Е.
закупил товарен ав-
томобил "Форд
Транзит", с регис-
трация в Кралство
Дания, която била
прекратена. Въпрос-

ното МПС не било
поставено на отчет
в България, съгласно
предвидените в за-
кона изисквания.

Около 10 ч. на
11.07.2019 г., въпре-
ки наложената му
принудителна адми-
нистративна мярка,
обвиняемият потег-
лил с автомобила от
автоморга в кв.
"Клепало" в гр. Пер-
ник към центъра на
града. В района на
кръстовището на
улиците "Св. св.Ки-
рил и Методий",
"Г.С.Раковски" и "Ба-
так" спрял, за да из-
чака зелен сигнал на
светофарната уре-
дба. След това пред-
приел маневра "де-
сен завой". В също-
то време, пред пар-
кинга на магазин
"Кауфланд", се нами-
рал седемдесет и ед-
на годишният А.М.
Възрастният мъж,
на необозначено за
пресичане на пеше-
ходци място, решил
да пресече ул. "Г.С.
Раковски". Не успял
да стигне до тро-
тоара, когато бил
ударен от управл-
явания от обвиняе-
мия Е. товарен ав-
томобил. Водачът
задействал аварий-
ната система, но по-
ради късото раз-
стояние, не успял да
избегне удара.

Веднага бил пода-

Младши съдии положиха клетва
Любомира ПЕЛОВА

На 1 юли  в перниш-
кия Окръжен съд Ок-
ръжен съд се състоя
официална церемо-
ния по полагане на
клетва и встъпване
в длъжност на млад-
ши съдиите Мариета
Динева и Маринела
Маринова -Стоева ,
които са назначени с
Решение на СК
на ВСС по Про-
токол № 21/
23.06.2020 год.
след успешно за-
вършено обуче-
ние в НИП.

Младши съдии-
те Динева и Ма-
ринова-Стоева са
завършили през
2015 година вис-
шето си образо-
вание по специал-
ността "право" в
СУ "Св. Климент
Охридски" гр. Со-
фия. Стажа си за
придобиване на
юридическа пра-
воспособност са

провели в Софийския
градски съд. Преди
встъпването си в
длъжност "младши съ-
дия", съдиите Марие-
та Динева и Маринела
Маринова-Стоева са
работили като съдеб-
ни помощници във
Върховния касационен
съд.

Председателят на

Окръжен съд - Пер-
ник от свое име и от
името на всички съ-
дии и съдебни служи-
тели приветства с
"добре дошли" млад-
ши съдиите Динева и
Маринова-Стоева, ка-
то им пожела много
здраве, успехи и удо-
влетвореност от ра-
ботата.

ден сигнал за случи-
лото се на общ теле-
фонен номер за
спешни повиквания
112. На местопроиз-
шествието прис-
тигнали служители
на полицията и ме-
дицински екип, кон-
статирал смъртта
на А.М. От заключе-
нието на извършена-
та съдебномедицин-
ска експертиза е
видно, че тя се дъл-
жи на шийната
травма. Именно тя
причинила уврежда-
ния в продългова-
тия мозък, където
са разположени жиз-
неноважните цен-
трове на сърдечна-
та и дихателната
дейност.

Според изготвена-
та на досъдебното
производство авто-
техническа експер-
тиза, скоростта на
товарния автомо-
бил в момента на
удара била от пор-
ядъка на 32 км/ч.
Обвиняемият Р.Е.
разполагал с техни-
ческа възможност
да спре аварийно
преди мястото на
удара. Той реагирал
със спиране на 15
метра от него, а
следвало да го напра-
ви на отстояние не
по-малко от 23 мет-
ра от въпросното
място.

Предстои делото
да продължи в съда.
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