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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 = 1.72 лв.

Сряда-четвъртък, 8-9 юли 2020 г., бр. 96 /6929/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Св. вмчк Прокопий(8)
Св. свщмчк Панкратий,
еп. Тавроменийски (9)

Бурята и
клоните

"Там, там буря кърши клонове", бе писал
Ботев в "До моето първо либе". Ботевата
буря винаги излиза на дневен ред, щом се
притъмни небето. Поетът революционер
е имал нещо друго предвид като е говорил
за бурята, ама на днешния българин мета-
фори не вървят. Той си мисли за бурята
буквално, щото след нея буквално отвод-
нява и гази кал и камъни.

Да, Ботева буря в смисъл на революция
не сме осъдени да преживеем поне в тоя
живот, но скършените клони напомнят
класиката. Няколко дена България е класи-
чески отводнена република. Пожарната е
важен инструмент за прокарване на стра-
ховитите  Ботеви революционни внуше-
ния. Навсякъде се набиват в очи белезите
на природна революция. Героизмът на
днешните управи по места се свежда до
това - да са адекватни на бурята и навре-
ме да си прибират скършените клони. Кой-
то не се справя с тази задача, не е достоен
продължител на великия поет. Бурята и
днес е революция макар и в непоетичен
смисъл. Създава чувство за единение на
нацията и страстен порив за търсене на
виновника за превръщането на подлезите
в плавателни канали. Бурята и клоните са
маркери за стил на живот. Без тях ще ни
удави водовъртежът на безотговорност-
та.
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Владимиров връща решението на ОбС, касаещо месечното му възнаграждение
Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Перник
връща на Общинския
съвет решението, с
което му бе гласувана
максимално възможна
заплата от 5 072 лв.
Подобно възнаграж-
дение води и до значи-
телно повишаване на
заплатите на предсе-
дателя на Общинския
съвет и двамата му
заместници, което
общинският бюджет
не е разчетен да пое-
ме, мотивира пози-
цията си Владимиров.

Според внесената
от кмета докладна за-
писка, първоначално-
то предложение е за
заплата от 4 200 лв.
Владимиров е катего-
ричен, че възнамерява
да се издържа от зап-
латата си, както до-
сега го е правил. По
думите му, само от
намаляване на ръко-
водния персонал в об-
щината са икономиса-
ни значителни средс-
тва.

Върнатото реше-
ние ще бъде разгледа-
но на извънредно за-
седание на Общинския
съвет до края на сед-
мицата.

Кой и защо започна
обаче активна атака
по някои приближени
до управляващите на-
ционални медии и във
фейсбук пространс-
твото?

Защо тя премина
всяка граница и мярка
и се превърна в гнус-
на политическа бит-
ка? Отговорът е
ясен.

А кметът припом-
ни, че в местния зако-
нодателен орган той
е внесъл докладна за
актуализиране на зап-
латата му до 4 200 ле-
ва и ако тя бе гласува-
на в този й вид, той
щеше да получава чис-
то месечно възнаг-
раждение от 3 850 ле-
ва. За по-голямата
заплата обаче реше-
нието не е негово, но
цялата помия се изля
върху него.

"От няколко дни об-
щественото мнение
се манипулира грозно.
Цяла България комен-
тира как кметът на
Перник си предложил
най- високата запла-
та. Никой не спомена-
ва, че аз съм предло-
жил далеч по-ниска су-
ма. Но комисията по
бюджет и финанси
предлага и е гласувана
друга - месечно въз-
награждение, което е
по-високо от предло-
женото от мен. Раз-
ковничето е в това,
че с увеличението на
моята заплата, авто-
матично се вдига на
90% от нея и заплата-
та на председателя и
зам.председателите
на Общински съвет. А

всички знаят, че те
са опозиция на кмет-
ската управа. За това
е целия политически
цирк на който сме
свидетели. Целта бе-
ше да вкарат кмета в
капан и да го ома-
скарят - никой не ко-
ментира съветници-
те, никой не коменти-
ра, че с увеличението
на моята заплата се
увеличава драстично
и  заплатата на ръко-
водителите на Об-
щински съвет! Комен-
тират само мен. Това
явно беше добре пре-
мислен пореден удар
от страна на ГЕРБ и
партньорите им. Ка-
зах и по национална
телевизия - ГЕРБ не
може да преглътне
още, че загуби избори-

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
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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

Майка на съд за побой
на родната си щерка

Любомира ПЕЛОВА
30-годишна жена ще отговаря за побой

над дъщеря си.
Престъплението е извършено в начало-

то на месец февруари тази година, когато
30-годишна жена набила 14-годишната си
дъщеря, с което й нанесла различни трав-
ми. В рамките на образуваното досъдебно
производство е установено, че причината
е налагане на възпитателни мерки. Прив-
лечена е като обвиняема по чл. 131, ал.1
от Наказателния кодекс и работата про-
дължава съвместно с прокуратурата.

те в Перник. И ми се
залагат различни ка-
пани, за да ме "удрят"
после чрез  коментари
и нападки. Опитаха да

настроят перничани
срещу мен, но не ус-
пяха. Това ми дава уве-
реност и сила", допъл-
ни Владимиров.
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Íîâ çàðàçåí ñ COVID 19 â ðåãèîíà
Само в община Трън в момента няма поставен нито един човек под карантина

Силвия ГРИГОРОВА
На територията

Ретро парад
ще има в Перник

на 25-ти юли
Светла ЙОРДАНОВА

Първи ретро парад на автомобили ще се
проведе в Перник 25 юли на плащад
"Кракра", съобщиха Автомобилен ретро
клуб "Авангард".

В него ще се включат над 100 ретро и
класически автомобили и мотоциклети.

Те ще преминат през целия площад,
тръгвайки от сградата на Община Перник,
ще се движат на бавен ход, така че всеки
да ги види и да ги заснеме.

Крайната дестинация ще бъде площада,
където ще бъдат подредени по различни
гилдии - соц автомобили, американски,
немски, мотори и т.н.

Когато всички те се регистират ще за-
почне и конкурсната част.

Колите ще бъдат оценени, а лично кмета
на Перник ще си избере автомобил от па-
рада, на който ще връчи Купата на кмета.

Ще има и 20 специални награди. Те ще
са по специфични критерии за Приз "Зла-
тен винкел".

Освен това ще има и специална катего-
рия за най-добър Голф. Ще има и Купа
Перник, която ще се връчи на автомобил
само от региона.

Организаторите на парада са предвиди-
ли и музикална програма.

Гостите и участниците ще се забавляват
с фолклорна група "Седмошарица", които
ще изпеят няколко автентични фолклорни
песни, характерни за граовския край.

Изненада ще има и за участниците на
парада - те ще имат възможност да по-
сетят Минния музей в града ни.

Перничани и преди са имали честта да
се порадват и да се снимат до ретро авто-
мобили.

През 2017 година пък през Перник пре-
мина третото издание на Международния
рали шампионат.

Тогава победител стана именно клуб
"Авангард" с навигатор Мими Гюрова.

Светла ЙОРДАНОВА
Борис Христов -

поет, писател и сце-
нарист, е носител на
Вазовата награда за
цялостно творчес-
тво тази година. Наг-
радата е учредена
през 1970 г. от общи-
на Сопот и Минис-
терството на култу-
рата като израз на
признание към памет-
та на родения в Со-
пот класик. Връчва се
всяка година в начало-
то на юли по време на
тържествата, свър-
зани с рождения ден
на Вазов. Първият й
носител е Димитър
Талев.

Борис Христов е
роден на 14 август
1945 г. в село Крапец,
Пернишко. Завършва
гимназия в Перник,
после българска фи-
лология във Велико-
търновския универ-
ситет (1970). Прави
общ дебют с Паруш
Парушев и Екатери-
на Томова в сборника
"Трима млади поети"
(1975), а самостоя-
телен дебют - с "Ве-
черен тромпет"
(1977). Носител е на
Голямата литера-
турна награда на СУ
"Св. Климент Охрид-
ски" (2000). През
2010 г. в писмо до
Министерския съ-
вет обяснява, че от-
казва да получи при-
съдения му вече ор-
ден "Св. св. Кирил и
Методий" - първа
степен.

Автор е на книги-
те със стихове "Ве-
черен тромпет"
(1977, 79) и "Честен
кръст" (1982), на ро-

мана "Бащата на
яйцето" (1987) и на
повестите "Сляпо-
то куче", "Долината
на обувките" и
"Смъртни петна"
(1990); на книгите с
тристишия "Думи и
графити" (1987),
"Думи върху други
думи" (1994), "Черни
букви върху черен
лист" (1997); на ми-
тографиите "Камен-
на книга" (2006),
"Книга на мълчание-
то" (2008), "Книга
от заглавия" (2008),
"Камък и слово"
(2015), на "Спомени
за хора, камъни и ри-
би" и "Стълп от
прах. Избрано"
(2015).

Съставител е на
антологиите "Бъл-
гарска лирика", "Бъл-
гарска народна лири-
ка" (1994), "Българ-
ски разкази", "Народ-
ни устни писмена"
(1995), "От изгрев
солнце до заник"
(1997) и на смятания

Борис Христов е 50-ият
носител на Вазовата награда

Удължават и  след 30 юни
финансирането на бизнеса

по схемата 60:40
Силвия ГРИГОРОВА

Прието е Постановление за определ-
яне на условията и реда за изплащане
на средства на работодатели с цел за-
пазване на заетостта на работниците и
служителите след периода на извън-
редното положение и извънредната епи-
демична обстановка. Това информираха
от Дирекция "Бюро по труда".

За всеки работник или служител пред-
приятията ще могат да получат средс-
тва в размер на 60 на сто от осигурител-
ния доход за месец май 2020 г. и 60 на
сто от дължимите от работодателя оси-
гурителни вноски. Средствата ще се из-
плащат за не повече от три месеца в пе-
риода от 1 юли - 30 септември 2020 г.

Работодателите, получили средства
за запазване на заетостта, ще изпла-
щат на работниците и служителите тру-
дово възнаграждение в размер, не по-
малък от осигурителния доход за май
2020 г. Работодателите от сектор "Хоте-
лиерство и ресторантьорство", получили
средства за наети след 1 юни 2020 г.
работници, ще изплащат трудово въз-
награждение, което е не по-малко от
минималния осигурителния доход за
съответната длъжност.

Право на компенсации за запазване
на заетостта имат работодатели от всич-
ки икономически сектори с изключение
на: Селско, горско и рибно стопанство,
Финансови и застрахователни дейнос-
ти, Държавно управление, Образование,
Хуманно здравеопазване и социална
работа, Дейности на домакинства като
работодатели, недиференцирани дей-
ности на домакинства по производство
на стоки и услуги за собствено потреб-
ление, Дейности на екстериториални ор-
ганизации и служби.

За получаване на средства за запаз-
ване на заетостта на техните работници
и служители ще могат да кандидатстват
работодатели от: сектор Образование;
"Други образователни дейности"; сек-
тор Хуманно здравеопазване и социал-
на работа; "Предучилищно образова-
ние" (частен сектор); "Дневни грижи за
малки деца" (частен сектор); "Дейност
на лекари по дентална медицина" и
"Други дейности по хуманно здравео-
пазване".

 Работодателите, кандидатстващи за
средства, не трябва да са обявени в не-
състоятелност или да се намират в
производство по несъстоятелност или
ликвидация. Друго условие е да нямат
задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски към държавата
или общината преди 1 януари 2020 г. и
да не съкращават персонал през перио-
да на получаване на средствата.

Заявленията за изплащане на средс-
твата ще се подават в дирекция "Бюро
по труда", която обслужва територията
по месторабота. Към заявлението ще се
прилагат документи, необходими за оп-
ределяне на размера на средствата.

 Комисия, определена със заповед на
директора на дирекция "Бюро по тру-
да", ще разглежда представените доку-
менти и в срок до 10 работни дни от
тяхното подаване ще се произнася дали
работодателят отговаря на критериите
за получаване на средствата. Информа-
цията ще се изпраща от Агенцията по
заетостта по електронен път на Нацио-
налния осигурителен институт, който ще
изплаща средствата. Необходимите
средствата за работодателите ще бъдат
осигурени от фонд "Безработица" на
държавното обществено осигуряване.

на област Перник е
регистрирана една

нова, положителна
проба на SARS- CoV.

Това информират
от Регионалната
здравна инспекция.

Става въпрос за
жена на 43 години,
от Радомир. Тя е би-
ла с оплаквания от
висока температу-
ра, болки в ставите
и главоболие.

За периода 29.06-
05.07.2020 г.  1 бо-
лен е дехоспитализи-
ран и поставен под
14 дневна каранти-
на, 5 човека са дали
отрицателна проба
след 14 дневна ка-
рантина.

До момента в об-
ласт Перник положи-
телните на SARS-
CoV-2 са 64, като

за мистификация
през XIX век епос на
българо-мохамедани-
те от Западните Ро-
допи, "Веда Словена"
(1997).

Сценарист е на
филмите "Смъртта
на заека ", "Бащата
на яйцето", "Лаби-
ринти", "Свирачи",
"Загадката "Веда
Словена", "Книга на
мълчанието" и др.

По повод 170-го-
дишнината от рож-
дението на Вазов из-
дателство "Рива"
събира лириката на
класика в антология,
отделена за първи
път от социалната
и патриотичната му
поезия. Състави-
телството е на Бо-
рис Христов. Книга-
та съдържа 150 сти-
хотворения, някои
от които рядко сре-
щани в многобройни-
те издания, предла-
гани до днес, и малко
познати на съвре-
менния читател.

към 6 юли активни
са 12.

Екипи на Дирекция
"Надзор на заразни-
те заболявания" към
РЗИ-Перник изслед-
ват  съмнителните
за COVID-19  и кон-
тактните на всички
положителни лица.

По информация на
РЗИ, оставените
под карантина лица
до момента са общо
136. От тях 92 са в
община Перник, 27 в
община Радомир, 9 в
община Брезник, 4
община Земен и  4
община Ковачевци.
Само в община Трън
няма нито един под
карантина.



Съперник 38-9 юли 2020 г.ПАНОРАМА

Ñáúðêàõà òðàñåòî íà àâàðèéíèÿ âîäîïðîâîä
Причината - грешка в кадастралната карта, ще отчуждават частни имоти

Любомира ПЕЛОВА
Аварийният во-

допровод между Ма-
ло Бучино и Перник,
който трябваше да
следва трасето на
третокласния път

Ремонтират моста при
бившето кино "Кракра"

Любомира ПЕЛОВА
Продължава ремонтът на моста при

бившето кино "Кракра". Цялата настил-
ка на съоръжението и по-голямата част
от металната конструкция вече са пре-
махнати.

В понеделник ще бъдат демонтирани
останалите метални рамки и компроме-
тираните части от основата на огражде-
нията на моста. След премахването на
настилката от съоръжението бяха откри-
ти компрометирани места на конструк-
цията му, които ще бъдат ремонтирани,
съобщиха от общинската администра-
ция.

Припомняме, че ремонтът и рехабили-
тацията на моста над река Струма при
бившето кино "Кракра" започна на 1
юли. По време на ремонтните дейности
ще бъдат подменени настилката и пара-
петите на съоръжението. Ще се обновят
стълбовете за осветлението. Ще бъде
обследвано и състоянието на мостовата
конструкция. Ремонтът се извършва от
общинското търговско дружество
"Жилфонд".

Библиотеката спечели
проект за 700 нови заглавия

Светла ЙОРДАНОВА

Регионална библиотека "Светослав
Минков"- Перник е сред одобрените
библиотеки, които ще получат субсидия
от Министерството на културата за за-
купуване на нови книги. Спечеленият
проект на пернишката библиотека е на
обща стойност 23 482 лв., с които ще
бъдат закупени общо 1922 тома или 700
нови заглавия. Селектираната нова ли-
тература е от общо 80 издателства, като
20 % от новите книги ще бъдат от бъл-
гарски автори.

Регионалната библиотека кандидатс-
тва с проекти по програмата на минис-
терството на културата "Българските
библиотеки - съвременни центрове за
четене и информираност" от 2006 г. на-
сам. Конкурсните сесии са за финансо-
ва подкрепа на библиотеките за обнов-
яване на фондовете им с книги и други
информационни източници .

Библиотеката обнови чувствително
фонда си в края на миналата година,
когато също спечели проект по тази
програма. За разлика от преди, сега
библиотеките не участват със собстве-
но финансиране.

Библиотеката очаква отпускането на
субсидията. Следва процедурата по за-
купуване и обработка на новите загла-
вия и вероятно в края на лятото или на-
чалото на есента новите заглавия вече
ще бъдат сред читателите. С отпуснати-
те средства ще бъде закупена не само
художествена литература и детска ли-
тература, но и нови заглавия в областта
на изкуствознанието, история и архео-
логия, икономика, медицина, инженер-
ни науки, природолечение.

Изтече 14-дневната карантина
на екип от ЦСМП-Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Леко увеличение на амбулаторните

прегледи във филиалите на Центъра за
спешна медицинска помощ в областта има
през изминалата седмица. Това констатира
директорът на ЦСМП д-р Валери Симеонов.
Той подчерта, че при 230 прегледа за пред-
ходната седмица, през изминалата те са
били 330. От тях 78 са на пациенти ухапани
от кърлежи. Най-много са обработените па-
циенти в община Брезник-29, в Радомир-
22, Земен-14, в Трън-13. За сметка на това
се наблюдава намаляване на обажданията
на спешния телефон 112. През седмицата
те са 316, при 340 за предходната. "Добра-
та новина е, че изтече 14-дневнатакаранти-
на на един от спешните ни екипи- един ле-
кар, 2 сестри и шофьор, които бяха в кон-
такт със заразен с COVID 19. Те бяха поста-
вени под карантина от РЗИ, като превантив-
на мярка. Готов е списъкът с хората, които
са работили на първа линия и трябва да по-
лучат допълнително по 1000 лева. Те са 81
човека. Проблемът е, че чувствително на-
маляха предпазните облекла, с които раз-
полагаме. В момента имаме около 70 ком-
плекта, при положение, че на седмица ни
трябват по около 700.  Както знаете, аз раз-
поредих спешните екипи да отиват на ад-
рес само облечени с предпазни облекла,
за да опазим както техния живот, така и то-
зи на пациентите, които обслужват. Поръ-
чах облекла, според средствата, с които
разполагаме, но ще не бъдат предоставени
след около седмица", поясни д-р Симео-
нов. Той допълни, че през седмицата спеш-
ните медици са реагирали на 4 ПТП. От тях
2 са в Перник и 2 в Радомир, за щастие без
тежко пострадали.

Само един седмокласник с
пълна шестица по математика
Светла ЙОРДАНОВА

Област Перник е
сред първите десет в
страната според ре-
зултатите по българ-
ски език и литерату-
ра от националното
външно оценяване
след 7 клас. По мате-
матика обаче седмок-
ласниците от региона
имат среден успех, по-
нисък от този за
страната, съобщиха
от РУО в Перник.

71 от седмокласни-
ците в региона имат
резултати по българ-
ски език под 16 точки,
което се приравнява
на слаба оценка. По ма-
тематика същият ни-
сък резултат имат
212 ученици. 9 деца
от областта са пос-
тигнали резултат

София - Перник, за
да не се налагат от-
чуждения, случайно
е навлязъл в частни
имоти. Причината e
грешка в кадастрал-
ната карта. Сега все

пак ще се
наложи да
се из-
п ъ л н я т
отчужде-
ния и да
се инвес-
т и р а т
д о п ъ л н и -
телни па-
ри в
п р о е к т а .
О б щ а т а
сума на
договора
на дър-
ж а в н а т а
ф и р м а
" М о н т а -

жи" с възложителя
Областна админис-
трация - Перник, бе-
ше 26.557 млн. лв. с
ДДС, като от компа-
нията твърдяха, че
ще струва със 7 млн.

над 90 от 100 въз-
можни точки на тес-
товете по български.
А по математика от-
личниците са 6.

С много високи пос-
тижения са ученици-
те от Природо-мате-
матическата гимна-
зия "Христо Смирнен-
ски" и ОУ "Иван Рил-
ски".

От там е и еди-
нственият ученик,
който има 100 точки
по математика. Сред
училищата с висок ре-
зултат е и СУРИЧЕ
"Петър Берон", 10-то
ОУ "Алеко Константи-
нов", 11-то ОУ "Елин
Пелин" и 16-то ОУ.

До 13-ти юли пред-
стоят да излязат
списъците с класира-
нията за кандидатс-

Ремонтът на надлеза напредва
Любомира ПЕЛОВА

Ремонтът на надлез
"Иван Вазов" напред-
ва. В момента се пре-
махват част от бе-
тонните елементи на
надлез "Иван Вазов".

Досега са извърше-
ни около 90% от де-
монтажните дейнос-
ти, заложени в проек-
та за реконструкция
на моста.

Предстои да бъдат
напълно подменени
делатационните фу-
ги, които са компро-
метирани.

С напредването на
демонтажните рабо-
ти специалистите са

открили нови пробле-
ми, които не са фа-
тални, но ще бъдат
отстранени.

Предстои и извър-
шването
на една
от най-
сложните
д е й н о с -
ти, а име-
нно подм-
яната на
мостови-
те лаге-
ри, която
ще се из-
в ъ р ш и
чрез пов-
дигане на
различни-

те части от съоръ-
жението с хидравлич-
ни крикове, съобщиха
от общинската адми-
нистрация.

тване след 7-ми клас.
Ако ученикът е кла-

сиран при първо жела-
ние, задължително
трябва да отиде да се
запише, тъй като
мястото му не се па-
зи при второ и трето
класиране.

Ако не е доволен от
класирането си, уче-
никът може да подаде
заявление да се класи-
ра за втори етап. В
най-лошия случай той
да остане на първона-
чалното си класиране
или да отида на п0-же-
ланата позиция. Ако
ученикът не е класи-
ран никъде на първи
етап, то той автома-
тично участва в след-
ващите етапи и не е
необходимо да прави
нищо.

лв. по-малко, но ве-
роятно това няма
да е така.

Институциите са
установили гафа
след приключването
на строителството
на водопровода. То-
ва става ясно от
отговори на облас-
тна администрация
Перник, която склю-
чи договор за из-
граждането на съо-
ръжението с дър-
жавната фирма
"Монтажи" с прин-
ципал Министерс-
тво на икономиката-
та. Възложителят е
подписал анекс с
дружеството за
удължаване на срока
на договора, тъй ка-
то работата по
всичко, освен по

с т р о и т е л с т в о т о ,
се е забавила доста.
Като една причина
за бавната работа
от областната ад-
министрация посоч-
ват и пандемията
от Covid-19.

Сега на практика
договорът е удъ-
лжен с осем месеца -
до 7 февруари 2021
г.

В момента се до-
вършва и възста-
новяването на нас-
тилката на треток-
ласния път, уточни-
ха още от областна
администрация -
Перник. Новият во-
допровод беше пус-
нат в експлоатация
през март, след на-
чалото на извънред-
ното положение.
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От "Пътна полиция" започват засилени проверки

Любомира ПЕЛОВА
Инспектор Мария

Ботева от отдел
"Пътна полиция" в
ГДНП съобщи, че през
летния период уси-
лията и контролът
на служителите на
реда  ще бъдат насо-
чени към пътните ар-
терии  с обичайно за-
силения за сезона
трафик. Ще бъде об-
хванат целият спек-

тър от нарушения,
които могат да зат-
руднят движението
или да застрашат жи-
вота на хората, вклю-
чително и употреба-
та на обезопасител-
ни колани, шофиране
след употреба на ал-
кохол или наркотични
вещества. Инспектор
Ботева отново при-
зова водачите да не
използват и да не

ЧЕЗ Електро България с
приз за социален проект

Силвия ГРИГОРОВА

"ЧЕЗ Електро България" АД спечели
второ място в категория "Социален
проект"на годишните награди на b2b
Media.

Инициативата тази година отличава
представители на бизнеса в България,
реализирали най-успешните, устойчиви
и иновативни програми, както и социал-
но-отговорни кампании в отговор на
кризата COVID-19.

В шестото издание на конкурса бяха
включени и три нови категории за оце-
нка на осъществени проекти и приложе-
ни практики:

"Предприемачество в криза", "Кампа-
ния с кауза в COVID-19" и "Социален
проект в отговор на COVID-19".

На официална церемония, проведена
на 02юли 2020 г. в гр. София, в необи-
чайната ситуация, в която се намират
бизнесът и обществото, бяха отличени
призьори от различни сектори с инова-
тивни, креативни и социално-отговорни
проекти и постижения в общо 31 катего-
рии.

Соня Мурджева - мениджър "Корпора-
тивно планиране" в "ЧЕЗ Електро Бълга-
рия" АД, получи наградата за дружес-
твото от Стоян Стоянов-основател и PR
Директор на Комуникационна агенция
PRoWay, специализирана в публичните
и бизнес комуникации.

ЧЕЗ в България и "Надежда и домове
за децата - клон България" стартираха
през юни "Заедно можем всичко" - кам-
пания за подпомагане на уязвими семей-
ства с деца за преодоляване на негатив-
ните последствия на пандемията от коро-
навирус и прилагането на мерки за огра-
ничаването й.

Партньорите обединиха усилия в под-
крепа на идеята, че ефективността от при-
лагането на социално отговорни бизнес
практики в кризисна ситуация зависи от
адекватното им и своевременно осъщест-
вяване.

В рамките на кампанията ЧЕЗ пое зап-
лащането на сметките за ток до края на
2020 г. на социално слаби семейства, чие-
то състояние се е влошило още повече в
резултат на пандемията.

Семействата са от населени места в об-
ластите Видин, Враца, Плевен, София об-
ласт и столицата.

Част от съвместната инициатива е и
подмяната на стари електроуреди, ползва-
ни от тези семейства, с нови, енергийно
ефективни.

Кампанията "Заедно можем всичко" е
част от прилаганата от ЧЕЗ в България
дългосрочна стратегия за корпоративна
социална отговорност, чиито основни
приоритети са свързани с подпомагане на
местните общности, образованието и раз-
витието на младите хора, опазването и
грижата за околната среда, енергийната
ефективност.

До момента ЧЕЗ е подкрепила с 1 ми-
лион лева над 120 обществено полезни
инициативи в тези области.

В ситуация на извънредна обстановка от
изключително значение за ЧЕЗ в Бълга-
рия е навременното подпомагане на мес-
тните общности и особено на уязвимите
им членове в усилията им за справяне с
отрицателното въздействие на последс-
твията от пандемията върху начина на жи-
вот, работа, обучение, социални връзки.

навлизат в аварийни-
те ленти, припомн-
яйки, че това наруше-
ние лишава от въз-
можността за навре-
менната реакция на
специализираните ор-
гани и техника в слу-
чаи на инцидент. Тя
уточни, че при си-
туация, която налага
затварянето на опре-
делен пътен участък
в следствие на въз-
никнал тежък инци-
дент, във взаимодей-
ствие с останалите
институции,  ще се
оповестяват съот-
ветните обходни
маршрути.

Инспектор Ботев
предостави обобще-
ни данни от приклю-
чилите две операции
през периода  18 - 25
юни и 25 юни - 1 юли
с акцент поведение-
то на пешеходците,
управлението на дву-
колесни и триколесни

ППС от непълнолет-
ни и от неправоспо-
собни водачи, кон-
трол за управление
на МПС след употре-
ба на алкохол/нарко-
тици.

Само от 25 юни до
1 юли, при акция насо-
чена към мотоцикле-
тисти и водачи на
МПС, са направени по-
вече от 4500 провер-
ки. Установени са
близо 1600 наруше-
ния, като са съставе-
ни 558 акта и са изда-
дени 981 фиша за на-
рушения. Междувре-
менно при друга ак-
ция1570 пешеходци
получиха фиш за неп-
равилно пресичане.

При акциите само
за месец са установе-
ни над 80 неправоспо-
собни водачи, като
най-много от тях са в
Плевен - 14. Единайсе-
т са случаите на хва-
нати пияни мотоцик-

летисти, а 80 били
без каска. От КАТ обе-
щават проверките да
продължат през це-
лия сезон.

Контролните орга-
ни ще следят и тран-
зитното преминава-
щите през гранично-
контролно пропуска-
телните пунктове на
България. По пъти-
щата за морските ни
курорти ще се cлeди
зa изпoлзвaнeтo нa
прeдпaзни кoлaни и
дeтcки cтoлчeтa,
кoнтрoл нa
cкoрocттa, зa алкохол
и наркотици, кaктo и
зa нaрушeния, кoитo
бихa мoгли дa
зacтрaшaт живoтa
нa пътувaщитe,
oбявихa oт КAТ.

Предвиждат се се-
риозни мерки срещу
нарушителите. Ще се
следи и за спирането
на автомобили в ава-
рийната лента.

Търг за отдаване под наем
и аренда на земи от ДПФ

Силвия ГРИГОРОВА
Търг с тайно наддаване за отдаване под

наем и аренда на свободните земеделски зе-
ми от държавния поземлен фонд (ДПФ) в об-
ласт Перник с начин на трайно ползване "ни-
ви",  обяви Областна дирекция "Земеделие".
Имотите са предназначени за отглеждане на
едногодишни полски култури и многогодишни
фуражни култури за срок от пет стопански го-
дини и имоти с начин на трайно ползване "изо-
ставена орна земя",  за отглеждане на едного-
дишни полски култури за срок от една стопан-
ска година. Първата тръжна сесия ще се про-
веде на 16.07.2020 г. от 10.00 часа в сградата
на ОД "Земеделие" в Перник, в сградата на
Синдикалния дом, на 8 етаж, в присъствие на
кандидатите.

Право на участие в търга имат физически ли-
ца, кооперации, еднолични търговци и юриди-
чески лица, регистрирани по Търговския за-
кон, които отговарят на следните изисквания:

х/ са регистрирани като земеделски стопа-
ни;

х/ не са лишени от правото да упражняват
търговска дейност;

х/ не са обявени и не се намират в произ-
водство за обявяване в несъстоятелност;

х/ не се намират в ликвидация;
х/ нямат неизплатени суми по Закона за сто-

панисване и ползване на земеделски земи
или към осигурителни фондове, освен ако ком-
петентният орган е допуснал разсрочване или
отсрочване на задължението;

х/ нямат прекратени договори за ползване
на земи от държавния поземлен фонд поради
неиздължаване на паричните задължения по
тях и нямат просрочени задължения към Дър-
жавен фонд "Земеделие";

х/ нямат качеството на "свързани лица" по
смисъла на Търговския закон с лице, което не
отговаря на изискването по т. 5 и 6.

х/ нямат парични задължения към държава-
та.

Желаещите да участват в търга трябва да
внесат депозит от 20% от началната тръжна це-
на, умножена по площта на имота. Депозитът
се внася до 17.30 ч. на 14.07.2020 г. по банков
път: Банка - ОББ.

Документи за участие в търга се представят
в  ОД "Земеделие" - Перник  от 9.00 до 17.30
часа в срок до 14.07.2020 г. включително.

Над три пъти са намалели болните
от заразни болести в региона
Силвия ГРИГОРОВА

Над два пъти са се
увеличили заболелите
от остри респира-
торни заболявания в
региона през измина-
лата седмица, инфор-
мират от Регионална-
та здравна инспекция.
През седмицата са ус-
тановени 10 заболели,
при 4 за предходната.
З а б о л е в а е м о с т т а
през периода е била
13.68 %oo, при средна
за страната 5,76 %oo
към 6.07.2020 г.

За сметка на това
пък, през седмицата
са намалели над три
пъти болните от за-
разни заболявания. Ре-
гистрираните случаи
са 6, при 21 за пред-
ходната.

Заразените с COV-
ID-19  са 3-ма. За пе-
риода от 29.06.2020
г. до 05.07.2020 г. на
територията на об-
ласт Перник са регис-
трирани 3 положи-
телни проби на SARS-
CoV 2.  Екипи на Ди-
рекция „Надзор на за-
разните заболявани-
я“ към РЗИ – Перник
изследват съмнител-
ните за COVID-19 и
контактните на
всички положителни
лица.

Близо два пъти са
намалели и болните
от варицела. През сед-
мицата са констати-
рани 2 болни, при 5 за
предходната. Заболе-
лите са деца от Пер-

ник, които посещават
ДГ №11 “Знаме на ми-
ра“. Те се лекуват ам-
булаторно от личния
си лекар.

След като повече
от три седмици не бе-
ше регистриран болен
от туберкулоза, през
изминалата седмица е
констатиран 1 от Ра-
домир. Той е хоспита-
лизиран в СБАЛББ.
Перник.

Добрата новина е,
че през изминалата
седмица не са устано-
вени болни от чревни
инфекции .

От РЗИ увериха, че
за всички случаи са из-
вършени епидемиоло-
гични проучвания, об-
работени са огнища-
та и са взети проти-
воепидемични мерки
спрямо контактните
лица.

През изминалата
седмица здравните
инспектори са извър-
шили 98 проверки. От
тях 45 са свързани
със забраната за тю-
тюнопушене в заведе-
ния за обществено
хранене.

В резултат на уп-
ражнения през седми-
цата контрол, са из-
дадени 41 предписа-
ния и са съставени 4
акта.

И през изминалата
седмица  РЦИ продъл-
жи ежедневния мони-
торинг на питейните
водоизточници. Взе-
ти са 311 проби от
различни населени
места, за да се уста-
нови дали подаваната
вода за питейно-би-
тови цели отговаря
на изискванията на
Наредба №9.



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

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сряда-четвъртък, 8-9 юли 2020 г., брой 96 /6929/ година XХVI
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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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Звучи забавно да седите на
топка вместо на офис стол по
цял ден. Нещо като да сте във
фитнеса, но всъщност сте на ра-
ботното си място. Но дали смя-

Добра идея ли е да смените офис стола с фитнес топка?

ната на офис стола с фитнес топ-
ка е добра идея?

Фитнес топките станаха попу-
лярни като алтернатива на кла-
сическия офис стол преди десе-

тина години. Забавни са, цветни
и евтини на фона на цената на
един добър офис стол. Създават
настроение в офиса и дори ся-
каш помагат за по-добрата про-
дуктивност на служителите, за
които работата се превръща в
игра, докато вършат задачите
си, седейки върху топка. В този
ред на мисли фитнес топката е
идеален начин за справяне с
офис стреса.

Но тя все пак си остава пре-
димно фитнес топка, така че не
бързайте да изхвърляте класи-
ческия си офис стол.

След няколко проведени
проучвания по въпроса 8-часо-
вото седене върху фитнес топка
може да доведе до болка в
кръста, поради липса на опора в
областта на гръбнака и кръста,
мускулна треска заради непрес-
танното усилие да балансирате
върху нея.

Твърдението, че седенето вър-
ху фитнес топка ще коригира
неправилната ви стойка също е
мит. Прегърбването е типична
гледка и при хора, които пол-

Кафето е една от най-популярните напитки в света. Милиони хо-
ра започват деня си именно с чаша ароматно кафе. Ако и вие сте
от тях, вероятно ще ви бъде интересно да разберете по какъв на-
чин може да направите своето кафе по-здравословно.

Обичате ли кафе? Ако отговорът е „да“, значи трябва да знаете,
че има начини, с които да направите любимата си напитка още по-
полезна. Все пак допълнителна доза витамини и антиоксиданти
звучи наистина примамливо. Съществуват 5 вида добавки, които
може да комбинирате с кафето си и да получите още по-здравос-
ловна течна наслада.

Канела
Поръсете канела върху кафето и ще заредите тялото си с допъл-

нително количество антиоксиданти. Канелата се използва не само
като подправка, но и като лекарство от хиляди години. Тя има
свойството да подпомага имунната система, както и да защитава
сърцето и мозъка.

Как да съчетаете канела с кафе: Добавете й чаена лъжичка кане-
ла директно в кафето.

Съвет: Най-добре използвайте цейлонска канела, известна още
като „истинска канела“. Макар цената на този вид канела да е по-
висока, нейното качество е по-добро, следователно ще получите
повече здравословни ползи.

Джинджифил
Ако искате да направите кафето си една идея по-пикантно, доба-

вете джинджифил в него. Джинджифилът е известен с многото си
ползи за здравето. На първо място джинджифилът има изявено
противовъзпалително свойство, което може да облекчи мускулни-
те болки, например. Тази подправка също така действа положи-
телно върху храносмилането и може да понижи холестерола.

Как да съчетаете джинджифил с кафе: Използвайте джинджифил
на прах и добавете до 1 супена чаена лъжица от него в кафето.

Съвет: Ако сте достатъчно смели, опитайте да овкусите кафето си
и с пресен джинджифил. Настържете джинджифила на много
дребно и го замразете на готови порции, които след това да из-
ползвате в кафето.

Куркума
Куркумата е особено полезна заради съединението куркумин,

което се съдържа в нея. Куркуминът е познат с това, че има ан-

5 добавки за по-здравословно кафе

зват такива топки пред бюрата
си. Причината е, че седенето за
дълго време на такава топка в
изправено положение е измори-
телно и рано или късно човек
отново се изгърбва.

Един съществен минус на фит-
нес топките е, че в сравнение с
класическия офис стол нямат
подлакътници, така че ръцете ви
нямат опора при работа, а в
края на работния ден това може
да е причина за болката с китки-
те.

Но все пак фитнес топката има
място в офиса, но стига да се из-
ползва за не повече от 30 мин 1
до 3 пъти на ден.

Това ще разнообрази работата
ви, ще ви направи по-енергични
и ще ви събуди в следобедните
часове дори по-добре от кафе, а
също и ще ви помогне с времето
да подобрите стабилността и ба-
ланса си.

Ако пък не за сядане, то фит-
нес топката е чудесна опора за
краката ви, за да не изпитвате
умора в тях след края на работ-
ния ден.

тиоксидантни и противовъзпали-
телни свойства. Куркумата ще ви
помогне да поддържате своя че-
рен дроб чист, както и да подоб-
рите храносмилането си.

Как да съчетаете куркума с ка-
фе: Добавете й чаена лъжичка
куркума към кафето си. Съчетайте
и с кокосово мляко за още по-до-
бър вкус.

Съвет: За да увеличите ползите
от приема на куркума, добавете и
щипка черен пипер. Черният пи-
пер засилва ефективността на
златната подправка.

Мака
Мака традиционно се използва за повишаване на плодовитостта

и има ефект върху балансирането на хормоните. Растението също
така повишава енергията и сексуалното желание. Освен това в ма-
ка има над 20 аминокиселини (включително осемте незаменими
аминокиселини), както и високо съдържание на протеини и вита-
мин С.

Как да съчетаете мака с кафе: За да се насладите на здравослов-
ните ползи на мака, необходимо е да приемате между 1 и 3 чаени
лъжички всеки ден. Добавяйте мака на прах в кафето си, тъй като
по този начин ще си гарантирате поне една част от препоръчител-
ния прием.

Съвет: За да удължите срока на годност на вашата мака, съхра-
нявайте я в хладилник.

Какао
Суровото какао на прах е мощен антиоксидант, както и чудесен

растителен източник на желязо. Какаото предпазва сърцето, пони-
жава лошия холестерол, повишава настроението и увеличава ког-
нитивните способности.

Как да съчетаете какао с кафе: Разбъркайте 1 супена лъжичка ка-
као в кафето.

Съвет: Потърсете био сурово какао на прах, за да се възползвате
от максималните ползи.
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Може да проверите колко
става пенсията ви

Пенсионерите вече могат да се информират за новите размери на
пенсиите си след 1 юли 2020 г. Това става чрез електронната услуга
„Справка за издадени пенсионни разпореждания по ЕГН и ПИК“ на
интернет страницата на Националния осигурителен институт (НОИ).

При поискване, разпорежданията ще се връчват и по избрания от
лицата начин - в съответното териториално поделение на института,
по пощата с препоръчано писмо или чрез Системата за сигурно елек-
тронно връчване на Държавна агенция „Електронно управление“.

Над 2 милиона и 90 хиляди пенсионери ще получат увеличение на
размерите на получаваните от тях пенсии и/или добавки, считано от
1 юли 2020 г. Осъвременяването на пенсиите, отпуснати с начална
дата до 31 декември 2019 г., ще се извърши с 6,7 на сто по т.нар.
„швейцарско правило“.

Със Закона за бюджета на ДОО за 2020 г. е определен нов минима-
лен размер от 250 лв. на основната пенсия за осигурителен стаж и
възраст. Поради това, увеличение от 1 юли т.г. ще има и при другите
пенсии за трудова дейност, приравнени на минималния размер за
съответния вид пенсия. Максималният размер на пенсиите или сбо-
ра от пенсиите, без добавките към тях, се запазва на ниво 1200 лв.

От вчера Националният осигурителен институт започна изплаща-
нето на увеличените пенсии. Изплащането ще продължи до 20 юли
– понеделник. На пощенските станции ще има обявен предварител-
но график. Тези, които получават парите си по банков път, също ги
получиха на 7 юли.

Тест в референтна лаборатория
при различни резултати за COVID-19
При различни резултати от тестовете за коронавирус задължител-

но трябва да се направи тест в референтната лаборатория, каза пред
журналисти проф. Тодор Кантарджиев, директор на Националния
център по заразни и паразитни болести.

По думите му, тази лаборатория е единствена в страната, а разли-
ката в резултатите между първата и втората проба за коронавирус
би могла да се появи поради неправилно взимане, неправилно съх-
ранение и др. причини.

Ако се прави тест в стандартизирана лаборатория и резултатът е
положителен, значи човекът е заразен, добави още той.

"Когато вирус мине от животни към хора, се очаква да стане по-
заразен и по-лесно да се предава от човек на човек, както и да от-
слабне силата му", каза още проф. Кантарджиев.

Това беше мнението и на повечето учени за сегашния коронави-
рус, но след февруари се появи мутация, която го направи няколко
пъти по-лесно заразен. В България, от 35-те секвенирани щама, са-
мо в два няма тази мутация, обясни той. Този вирус не води до пнев-
мония, а до токсичен пневмонит, допълни проф. Кантарджиев.

Най-критичните места за разпространение на COVID-19 са посеще-
нията на спортни мероприятия и нощни заведения, каза главният
държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

Наш екип близо до откриване
на лекарство срещу коронавирус
Взето е решение да се продължи извънредната епидемиологична

обстановка до края на юли. Това съобщи здравният министър Ки-
рил Ананиев на извънреден брифинг на Националния оперативен
щаб и здравното министерство след среща с министър-председате-
ля Бойко Борисов, финансовия министър Владислав Горанов и ви-
цепремиера Томислав Дончев.

Ананиев ще определи със заповед днес кои граждани ще могат да
влизат на територията на страната и кои от пристигащиге ще бъдат
под карантина. Засилва се масовият контрол по спазване на проти-
воепидемичните мерки. "Препоръчваме на областните щабове да за-
силят контрола във всяка област по спазване на мерките и при необ-
ходимост да въвеждат нови мерки, съобразявайки се с обстановка-
та в съответния регион. Препоръчваме на базата на критичен ана-
лиз на ситуацията да намалят до минимум масовите мероприятия",
посочи министър Ананиев.

Междувременно беше съобщено, че български екип е много близо
до откриване на лекарство срещу коронавируса, стана ясно още от
извънредния брифинг.

Директорът на Изпълнителна агенция по лекарствата маг. фарм. Бог-
дан Кирилов заяви, че през май у нас е стартирало клинично изпит-
ване с лекарствен продукт "Ивермектин". Екипът, възложителят и
компанията-производител са български. До момента са набрани 30
пациента. Изпитването се провежда в 9 болници у нас.

Повод за идеята е публикуване на данни през април от изследова-
тели от Австралия, които са наблюдавали резултати.

България е била първата държава в ЕС, която стартира клинично
изпитване, каза Кирилов. След нас за започнали Испания, Брази-
лия, САЩ.

"Надяваме се, че в края на месеца ще имаме първични резултати
от тази група 30 пациенти. Към края на юли, началото на август ще
има и повече информация", допълни Кирилов.

Едва 15% от гръцките
хотели са пълни

Забраната за влизане на сръбски туристи е поредния удар, оплак-
ват се хотелиерите в Гърция.

Оказва се, че българите и румънците съставляват основния турис-
тически поток в северната част на южната ни съседка. Заетостта на
хотелите по гръцките острови достига едва 15%.

Последните сръбски туристи преминаха в Гърция минути пред 6
часа тази сутрин.

Десетки сръбски коли останаха в неутралната зона на граничния
пункт "Кулата - Промахон" през нощта и гръцките власти се прину-
диха да позволят влизане на туристите.

Пред камерите на гръцките медии сърбите благодариха на бълга-
рите, които са им давали предимство, за да влязат в Гърция.

Председателят на Съюза на хотелиерите посочи загубите за турис-
тическия пазар от забраната за почивка на сръбски туристи. Той ка-
за, че вече дори и прогнози не могат да се правят за развитието на
сезона въпреки оптимизма на министъра на туризма Теохарис, кой-
то обеща "успешен август".

В Северна Гърция и предимно на Халкидики основните туристи в
този период са само българи и румънци.

Те обаче резервират в последния момент, защото се страхуват да
не се въведат нови забрани.

Затворената граница при "Маказа" унищожи и малките надежди
за туризъм в Северна Гърция, оплакват се пред медиите хотелиери
и собственици на таверни от този район.

Спряха и еднодневните екскурзии на българите, съобщават от Ка-
вала.  Едва 15% от хотелите имат туристи, коментират от гръцките
острови.

Дори от Крит не очакват до края на сезона да пристигнат повече
от 30% от броя на туристите от миналата година.

Община Трън изпълнява проект BG05M9OP001-2.004-0065
„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие” по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие“.
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ
е 516555.96 /петстотин и шестнадесет хиляди петстотин
петдесет и пет лева и деветдесет и шест стотинки/ от които
439072.57 лв.  от ЕС и 77483.39 лв. национално финансиране. Срокът
за изпълнение на проекта е 53 месеца, като за период от 50 месеца
се предоставят услуги за ранно детско развитие. Начало на
изпълнението на проекта  е 01.08.2016 г.  край на проекта 01.01.2021
г. /след подписване на допълнителни споразумения/.

Целта на проект„Щастливо детство чрез услуги за ранно детско
развитие”   е  превенция на социалното изключване, намаляване
на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско
развитие. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане
на основната цел – осигуряването на условия за ефективно
упражняване на правата и подобряване качеството на живот на
децата от община Трън, като условие за свободното и
пълноценното им личностно развитие.

Услугите по проекта са:
· Ранна интервенция на уврежданията
· Семейно консултиране и подкрепа, индивидуална и

групова работа с родители, психологическа подкрепа на родители.
· Здравна детска консултация и превенция на

заболяванията;
· Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на

училищната готовност чрез подготвителни групи за училище през
лятото.

Целевите групи, към които са насочени дейностите в проекта са:
· Семейства с деца от 0 до 7 г., включително с увреждания;
· Деца от 0 до 7 г. в риск и техните семейства.
Във връзка с удължаване срока на извънредната епидемична

обстановка уведомяваме потребителите, че консултациите по
услугите ще продължат да се предоставят дистанционно.

Лятното училище по услугата “Допълнителна педагогическа
подготовка за повишаване на училищната готовност“  стартира
на 01.07.2020г. и ще работи при променени условия – 10 деца в
група. Децата ще бъдат обхванати в три групи, като за обучението
и възпитанието им се грижат педагог и медиатор/помощник-
възпитател с дългогодишен опит в детска градина.

За  повече информация и записване на децата за групите през
м.август 2020 г. може да потърсите медиаторите по проекта.

Мястото на работата на специалистите е Център за ранна
интервенция на уврежданията гр.Трън , намиращ се на ул.
„Ал.Стамболийски“ 25- трети етаж.

Проект BG05M9OP001-2.004-0065 "Щастливо детство чрез услуги за ранно детско развитие"

ОБЩИНА ТРЪН
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Не се препоръчва, днес да вземате спонтанни
решения, особено ако те засягат финансите. До-
ри личните ви симпатии или неприязън към няко-
го, пазете за себе си. Има вероятност да загуби-
те голяма сума пари. Но това няма да е кражба, а
нещо по-фино, свързано с измама. Вечерта си лег-

нете по-рано и не яжте преди лягане.

Така широко, ще ви се усмихне любовта, че ще
забравите се работата и финансовите проблеми.
Истинските чувства, ще решат всичко. Госпо-
дарският ви поглед на някои неща, ще помогне да
станете "генерал" в семейството. Просто не по-
казвайте твърде много, вашето превъзходство.

Иначе конфликтите с роднини няма да бъдат избегнати.

Днес бъдете изключително предпазливи не само
на пътя и у дома, а във всичко останало. Когато
говорите с другите, се опитайте, да се държите
по-деликатно. В противен случай думите ви, ще
се тълкуват по такъв начин, че ще последват по-
редица от слухове и обвинения. Последствията

от вашите инвестиции, могат да се окажа непредсказуеми.

Очаква ви, голямо пазаруване, неочаквана победа
и среща с бивш любим. Разбира се, всичко това ня-
ма да се случи в един час, но все пак ще ви изкара
от равновесие. Бъдете по-тактични в личната
сфера, за да не останете без любим човек. Ако
сте насочени към свободата, то по-добре споделе-

те това с избраника си.

Очаква ви ден, изпълнен с ярки и интересни съби-
тия. Вярно е, че малко ще ви мъчи съвестта за ня-
коя неприятна постъпка. Но ако осъзнаете ваша-
та вина и се извините, тогава всичко ще е наред.
Гордостта в този случай, няма да доведе до нищо.
От финансова гледна точка, денят е печеливш.

Ще може да си купите всичко, което искате.

Ще трябва да се занимавате с не толкова важ-
ни въпроси, отколкото дълго отложени. Възмож-
ни са грешки и разочарования, но всичко, ще е по-
ваша вина. Вероятно в професионалната сфера,
ще намерите нов богат покровител. Това ще ви
позволи, да правите планове, включително и фи-

нансови.

Трябва да сте по-активни не само в работата,
но и в личния си живот. Не скачайте от една връз-
ка на друга, така няма да създадете силни взаи-
моотношения. Опитайте се да живеете с чув-
ства, а не с похотливи желания. Възможни са би-
тови проблеми, които ще ви накарат да си вземе-

те почивен ден. Не викайте помощ, сами ще се справите.

Отличен ден за среща със стари приятели. Не
забравяйте да се обадите на близките си роднини
и да планирате решението на домашните пробле-
ми. Безпочвените преживявания на финансова ос-
нова, може да ви доведат до депресия. Опитайте
се, да не нарушавате общоприетите норми, тога-

ва всичко ще бъде наред.

Днес не се заемайте с нещо ново и необичайно.
Ако насилвате събитията, ще се окажете в неп-
роходима джунгла, освен това, финансова. Дела-
та, свързани с рекламен бизнес и творчество, ще
се развиват великолепно. В любовта, не трябва
да се противопоставяте на интимните си жела-

ния. Още повече, че те са същите като на любимия ви.

Трябва да свършите всичко сами, без да нато-
варвате никого с капризи и молби. Възможни са
перспективни предложения и доходоносни сделки,
които ще ви донесат големи печалби в близко бъ-
деще. Денят е потенциално опасен, за тези които
се занимават с различни спортове, възможни са

травми. Бъдете изключително предпазливи.

Очаква ви прекрасен и продуктивен ден. Всичко,
което планирате да приложите на практика, ще
се реализира отлично. Днес не е желателно да за-
къснявате, дори на обяд, още повече за разговор с
шефа. Много ще зависи от вашата педантич-
ност и концентрация. Добър ден за тръгващите

на почивка. Пътуването, ще премине по най-добрия начин.

Трябва да намерите компромис с всеки, с кого-
то ви срещне съдбата. Не критикувайте никого,
освен ако сами не искате да попаднете в същото
положение. Очаква ви успех, най-важното е, да не
го изпуснете. Възможно е да има спорни въпроси
по домакински и финансови теми. Ако не давате

свобода на емоциите си, тогава всичко, ще бъде наред.
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Младите волейболисти ще спорят с ЦСКА  и „Марек”

Волейболистите на
„Миньор” преминаха
още едно стъпало по
пътя към  волейболни-
те финали в тяхната
възрастова група. В
група З домакините
от „Миньор” загубиха
само гейм в трите
изиграни срещи от
турнира, проведен в
пернишката зала „Бо-
рис Гюдеров”. Срещу

Световното по борба –
през декември в Белград

Световното първенство по борба за мъже
и жени ще се проведе в Белград (Сърбия)
през декември 2020 година, съобщават от
пресслужбата на Международната феде-
рация по борба (UWW).Това решение беше
взето на заседание на Изпълкома на цен-
тралата вчера. Първоначално световното
първенство беше планирано за 2021 годи-
на в Осло, но Международната федерация
реши да проведе световното първенство и
младежкото световно първенство на едно
място, за да намали риска от заразяване с
коронавирус.

Световното първенство за мъже и жени
ще се състои в Белград от 12 до 20 декем-
ври 2020-а, а юношеското първенство - от 4
до 10 декември.Освен това беше решено
да се проведе юношеското европейско
първенство в Скопие от 19 до 25 октом-
ври."Международната федерация по бор-
ба благодари на всички организатори за
тяхната всеотдайност и отдаденост при
провеждането на състезанията в тези без-
прецедентни времена. Бихме искали да
благодарим на цялата общност в борбата
за тяхната подкрепа и гъвкавост в адапти-
рането към условията, които се променят
ежедневно. Заедно ще успеем на тепиха и
извън него," каза президентът на центра-
лата Ненад Лалович. Следващото заседа-
ние на Изпълкома на организацията ще се
проведе през август.

Виктория Томова
с пета поредна победа

Първата ракета на България Виктория
Томова стартира с победа във втората фа-
за на демонстративния турнир по тенис на
червени кортове в Белград, организиран
от Академията на Янко Типсаревич.Томова
поведе с 5:0 срещу Бояна Клинцов (Швей-
цария), когато съпеничката й се отказа в
срещата от първия кръг в група "С".

Следващата съперничка на софиянката
утре ще бъде представителката на домаки-
ните Михаела Джакович.В група "D" на
надпреварата играят други две българки
Изабелла Шиникова и Ани Вангелова.На-
ционалната Шиникова започва по-късно
днес срещу сръбкинята Тияна Сретенович,
а утре тя ще играе срещу Вангелова, за
която това ще бъде първа среща в групата.

Спортист подписа договор
за половин милиард  долара
Куотърбекът на "Канзас Сити Чийфс" Пат-

рик Махоумс подписа най-големия договор
в историята на професионалния спорт, след
като изведе тима до победа в "Супербоул".

За първи път се минава психологическата
граница от половин милиард долара.Досега
най-големият контракт бе на бейзболиста
Майк Траут, който за 12 години взема 430
милиона от "Лос Анджелис Ей-
нджълс".Всъщност Махоумс удължава с 10
години сегашният си договор, който е на
стойност от 27 милиона долара за следва-
щите две години.Така става контракт за 12
години на стойност от 477 милиона долара.
Разликата до 503 милиона идва от различ-
ните премии, които са фиксирани.Махоумс
остава в тима до 2031 година, когато ще бъ-
де на 35 години. В него няма клауза за
фиксирана цена при евентуална продажба.

„Струмска слава”
надви „Кариана”

Струмска слава побе-
ди с 3:0 Кариана Ерден
в третия си контро-
лен мач за лятото.

На стадион "Свети
Петър" в Банско сим-
воличните домакини
от Радомир стигнаха
до победата с голове
на Борислав Николов,
Антон Тунгаров и Ни-

колай Ганчев. Футбо-
листите на треньора
Владимир Димитров
откриха резултата в
12-ата минута, кога-
то Николов се оказа
най-съобразителен и
добави топката във
вратата след удар на
Аспарухов в напречна-
та греда.След поло-

вин час игра Тунгаров
покачи на 2:0 след раз-
бъркване пред врата-
та на Кариана. Крайно-
то 3:0 бе оформено
след час игра, когато
Ганчев елегантно от-
клони топката в
страничната греда и
във вратата на Ка-
риана.

В Перник пак ще има турнир
по художествена гимнастика

За втора поредна година Перник ще бъ-
де домакин на Международен турнир по
художествена гимнастика. Той става
факт, благодарение на СКХГ „Виктория“,
със съдействието на община Перник и
Българската федерация по художестве-
на гимнастика.Състезанието ще се про-
веде в пернишката зала „Борис Гюдеро-
в“ в дните от 31.07 -02.08.2020 година.Ор-
ганизаторите гарантират, че ще бъдат
спазени всички здравни изисквания.На-
помняме, че първият международен тур-
нир за купа Кракра се проведе миналата
година в миньорския град. В него взеха
участие близо 500 деца от страната, Гър-
ция и Кипър.

Етрополе перничани
бяха безапелационни и
записаха чист успех. В
неделния ден домаки-
ните не се затрудниха
в първите две части
срещу Локомотив, но
в третата играта бе
доста оспорвана. Раз-
воят бе решен в чет-
въртия гейм. Малко
по-късно се изигра и
двубоят с Дунав (Ру-

се). Там отначало има-
ше голяма борба, но
русенци не успяха да
стигнат до успех в
първия гейм, въпреки
че се движеха близо
един до друг. Оспорва-
на беше и втората
част, в крайна сметка
късметът бе на стра-
ната на Миньор, кой-
то се поздрави с край-
ната победа. В Стара

Загора ЦСКА
триумфира в
група Ж, след
като записа
две триточ-
кови победи -
над домаки-
ните от Бе-
рое и над
М о н т а -
н а . С р е щ у
връстници-
те си от Се-
верозапада
"червените"
бяха безапе-
лационни. В
днешния сле-
добед се за-
форми битка
между сто-

личния тим и "зелено-
белите", но един от
основните състеза-
тели на старозагорци
- Иван Тасев, сина на
треньора Иван Тасев,
се контузи и излезе
принудително. Така
волейболистите на
ЦСКА продължават
напред. В група И си-
туацията бе сходна.
Домакинът Марек наб-

ра инерция с първата
среща - с Тетевен Во-
лей, приключила 3:0
гейма в полза на дуп-
ничани. Победният им
ход продължи и в мача
с Волейболна академия
"Стойчев-Казийски",
завършил идентично.

В последния си мач
днес състезателите
от югозападния град
пребориха Добруджа
07 с 3:1 гейма и си га-
рантираха място в
заключителния тур-
нир. По регламент по-
бедителите от три-
те групи ще играят
на заключителен тур-
нир, от който ще бъ-
дат излъчени послед-
ните два финалиста
за спора за титлата.
Предстои да бъде ре-
шено къде и кога ще се
проведе надпревара-
та. За финалите до
момента са се класира-
ли - Славия, Левски Со-
фия, Пирин (Разлог),
Черно море (Варна), Хе-
бър (Пазарджик),  Дея
Спорт.
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Гасиха и два пожара - в квартал Изток и село Витановци

ТИЙНЕЙДЖЪРСКИТЕ
ГОДИНИ СА ПЕРИОД НА
ТЕЖКО ИЗПИТАНИЕ ЗА
РОДИТЕЛИТЕ. И ако някой

е пропуснал първите седем години във
възпитанието на детето, после бере плодо-
вете на грешката. Юздите в юношеските
години се стягат трудно. Факт е, че в този
период младите хора стават по-своенрав-
ни, опитват се да се налагат и понякога
нервите на татковци и майки не издържат.
Но да вкарваш в правия път опърничевото
си чедо с шамари не е най-верният начин.
А така да го пребиеш, каквото и да е сто-
рило, че да му причиниш физически трав-
ми, за психическите да не говорим, си е
направо престъпление. И се стига до Те-
мида. Това е съдбата на една млада жена,
която нанесла як пердах на 14-годишната
си щерка и сега ще трябва да се изправи
пред правосъдието. Каквото и да решат
магистратите, нормалните отношения
между майка и дете няма да се върнат. Та
преди да вдигнете ръка, помислете за
последствията. Децата ни са такива, как-
вито сме ги възпитали.

КАЗВАТ, ЧЕ В ПОЛИТИКАТА ВСИЧ-
КО Е ПОЗВОЛЕНО. Дали? Защото на-
последък сме свидетели на гнусни игрич-
ки и на национално, и на местно ниво. Но
всяко нещо си има граница и мярка. Тол-
кова помия се изля върху кмета на Пер-
ник, че на човек просто ума не му го поби-
ра… А "вината" на Владимиров е проста -
спечели местния кметски вот, с работата
си през месеците, в които държи в ръцете
си съдбата на хората от региона, спечели
и уважението и затвърди чувството им, че
не са сгрешили и са пуснали в урните ми-
налата година бюлетината с името на пра-
вилния човек. Кметът успява да промени
към по-добре Перник, успява да преведе
успешно през тежките кризи своите съг-
раждани. Той е първият управник на об-
щината, за когото в социалните мрежи
потребителите им не пестят добрите думи.
Това дразни. Това явно вбесява полити-
ческите му опоненти. Но случилото се око-
ло месечното възнаграждение на градо-
началника просто надхвърли допустимите
граници. Толкова помия върху Владими-
ров се изля, такова заиграване с неточна,
да не кажем невярна информация в на-
ционални медии се завъртя, че няма как
човек да не изпита погнуса. Само да ка-
жем, че доверието на болшинството пер-
ничани към човека, който са избрали за
кмет, няма да се промени. И за това гово-
ри твърдата подкрепа, която получава
всеки ден той в социалните мрежи.

Иззеха автомобил с
пренабити номера

Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил с интервенция върху но-

мерата на рамата е иззет на пункта за ре-
гистрация в пернишкия квартал "Калкас".

В края на миналата седмица, при прег-
лед на "Хюндай Галопер" на пункта за ре-
гистрация и пререгистрация на моторни
превозни средства, служители на перниш-
ката Областна дирекция на МВР установи-
ли, че номерата на рамата са с интервен-
ции.

Колата е иззета и предстои да бъдат наз-
начени съответните експертизи. Започнато
е досъдебно производство и работата про-
дължава.

Пред Темида - шофьор,
ударил жена на "зебра"

Любомира ПЕЛОВА
50-годишен отива на съд за причиняване

на телесна повреда.
Инцидентът е станал на 28 януари тази

година, на улица "Юрий Гагарин" в облас-
тния град. Лек автомобил "Форд Мондео",
управляван от 50-годишен перничанин,
блъснал на пешеходна пътека 65-годишна
жена, която преминавала правомерно. В
резултат на удара потърпевшата получила
фрактура на ляво бедро и разкъсно кон-
тузни рани. След проведено разследване
шофьорът на мондеото е привлечен като
обвиняем по чл. 343, ал. 3 от Наказателния
кодекс.

Работата продължава съвместно с про-
куратурата.

Пак нерегистриран мотор
Любомира ПЕЛОВА

Нерегистри-
ран мотоцик-
лет е устано-
вен от служи-
тели на поли-
цейския уча-
стък в Рудар-
ци.

Около 11,
00 ч. вчера в
с. Кладница, преди хижа "Селимица" е
проверен мотоциклет "Пиаджжио", уп-
равляван от 22-годишен перничанин. Уста-
новено е, че моторното превозно средство
не е регистрирано по надлежния ред в Ре-
публика България.

Започнато е бързо производство и рабо-
тата продължава.

Перверзен тип
се озова в ареста

Любомира ПЕЛОВА
34 - годишен

перничанин е
задържан за
хулиганство.

Вчера около
18 часа, е бил
подаден сиг-
нал на тел.
112, че в За-
падния парк
на Перник мъж
извършва непристойни действия. Слу-
жители от Първо районно управление
реагирали незабавно и на място устано-
вили и задържали 34-годишен мъж, на
когото е на наложена 24- часова поли-
цейска мярка.

Започнато е досъдебно производство
по чл. 325, ал. 1 от Наказателния кодекс
и работата продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Тежко беше измина-

лото денонощие за
служителите на  РД
"Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението". Екипите
на дирекцията са се
отзовали на 9 сигнала
за пожари и аварийно
спасителна дейност,
реагирайки мигнове-
но.

В понеделник, около
21 часа. е подаден сиг-
нал за пожар в апарта-
мент в пернишкия
квартал "Изток". Два
екипа огнеборци неза-
бавно се отправили
към мястото на
п р о и з ш е с т в и е т о .

Пламъците са локали-
зирани. Изгорели са
хладилник, мебели и
опушени стени. При-
чината е техническа
неизправност в хла-
дилника . По време на
горенето в апарта-
мента не е имало хора.

Час и двадесет ми-
нути по-късно е плам-
нала селскостопанска
постройка в перниш-
кото село Витановци.
Унищожени са склад и
спомагателна пос-
тройка, 100 кв. м. пок-
ривна конструкция и
електрически инстру-
менти и машини. При-
чината е късо ел. съе-
динение. Няма пос-

Огън вилня в Брезнишко
Любомира ПЕЛОВА

Два пожара са гасе-
ни в неделя в Брез-
нишко.

Около 11, 40 часа е
бил подаден сигнал за
горящ лек автомобил
"Ситроен" в село
Бабица. Колата е
изгоряла напъл-
но, като е повре-
ден и бетонен
стълб, до който
е била паркирана.
Причината е
техническа неиз-
правност.

Около 200 кв.
м. покривна конс-
трукция, мебели,
техника и опуше-
ни стени са ре-
зултатите от

лумнали пламъци в къ-
ща.

Пожарът е  възник-
нал около 23,20 ч. в се-
ло Озърновци.

Два екипа пожарни-
кари от Брезник и

традали хора.
В резултат на раз-

разилата се буря ог-
неборците и спаси-
телите са отстрани-
ли паднали дървета
на пътното платно
в село Драгичево по-
сока жилищен ком-
плекс "Делта Хил" и в
земенското село
Дивля. Отводнявано
е пътното платно на
вътрешноградската
магистрала в района
на бившия "Винпром"
и в квартал "Монте
Карло", както и на
улица "Брезник".
Няма закъсали авто-
мобили и пострадали
и хора.

Тежък уикенд за служителите на реда
Любомира ПЕЛОВА

Четири бързи
производства са за-
почнати през почив-
ните дни в региона.

С 1, 86 промила алко-
хол в кръвта е управл-
явал автомобила си
марка Форд "Ескорт"
46-годишен жител на
пернишкото с. Ярджи-
ловци. Мъжът бил
проверен през нощта
на 04 юли на пътя
срещу спортна зала
"Борис Гюдеров" в об-
ластния град. Отка-
зал кръвна проба за
химичен анализ и бил
задържан за 24 ч. с по-
лицейска мярка.

Жител на кюстен-
дилско село е устано-
вен да шофира мото-
циклет без книжка. На
04 юли около 16, 45 ч.
на ул. "Мл. Стоянов" в
гр. Перник е проверен
мотоциклет "Хонда",
управляван от 38-го-
дишен мъж от кюс-

тендилското село
Гирчевци. Органите
на реда установили,
че мъжът управлява
в срока на отнетото
му по администрати-
вен ред свидетелство
за правоуправление.
Отказал алкохолна
проба с техническо
средство. Мотоцик-
летът е иззет и рабо-
тата по разследване
на случая продължава.

38-годишен е задър-
жан за управление на
автомобил с концен-
трация на алкохол в
кръвта над 1, 2 про-
мила.

Вчера около 15, 15 ч.
в Радомир е проверен
"Опел Вектра", шофи-
ран от 38-годишен от
радомирското село
Кленовик. При изпроб-
ването му с техничес-
ко средство за алко-
хол са отчетени 1, 44
промила в издишания
въздух. Мъжът отка-

зал кръвна проба за
химичен анализ и е за-
държан за 24 ч. с поли-
цейска заповед.

42-годишен дупни-
чанин е задържан за
унищожаване и пов-
реждане.

На 3 юли в Първо
районно управление
на МВР в Перник е по-
лучен сигнал от 33-го-
дишна перничанка за
счупени стъкла на 4
прозореца и пералня в
къщата й на улица
"Златни мостове".
Органите на реда
предприели издирва-
телни действия и бил
задържан 42-годишен
от гр. Дупница. Уста-
новено е, че мъжът
преди това е бил нае-
мател във въпросно-
то жилище. Била му е
наложена полицейска
мярка за срок до 24 ч.

Работата по доку-
ментиране на случая
продължава.

Перник локализирали
огъня. Няма постра-
дали хора и нанесени
други материални ще-
ти. Причината е в
процес на установ-
яване.
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