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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.64 лв.
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Полагане честната дреха
на Пресвета Богородица

във Влахерна

Увеличението -
в евро

Често добрите и лошите новини ид-
ват едновременно. Сигурно за компенса-
ция. Ако бяха само добри, можеше да се
каже, че много хубаво не е на хубаво. За-
това има баланс. Така традиционно от
първи юли, освен Джулая, посрещаме из-
грева и с нови цени на ток, парно, вода и
каквото се сетите. На тия летни цено-
ви шокчета сме свикнали, но и добрата
новина си я биваше - в началото на 2024
година обръщаме левовете в евро и си
ставаме досущ европейци. Това за евро-
то по принцип не е неочаквано, но прос-
то трябва да доживеем до Новата 2024
година, за да разберем какъв шок ни но-
си. Тогава вече ще пресмятаме увеличе-
нията в евро и трябва да си пренас-
тройваме чипа, както казваше Царят.

Така имаме цели две години и половина
да свикнем с еврото, респективно с це-
новите шокове. Доколко това е радост
или скръб - времето ще покаже. А време-
то е такова, че покрай сегашните жеги
приемаме само за сведение януарската
жега на 2024г. Няма да е лошо ако слу-
жебното правителство, а и всяко след-
ващо, ни го напомнят регулярно, за да
не губим тренинг. Какво по-важно от
това да знаем, че идва време, когато
заплатите ще си останат в левове, а це-
ните същите, само че в евро...

СЪПЕРНИК

160 / 270

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

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

dlv.si@abv.bg

“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

Ïåðíèê ïîñðåùíà 1-âè þëè íà õúëìà Êðàêðà
Празникът е свързан с надеждата за по-добро начало
Светла ЙОРДАНОВА

И тази година пер-
ничани посрещнаха
първото юлско утро
на крепостта Кракра.
В концерта, вдъхно-
вен от вечния хит на
Juriah Heep - July morn-
ing, свириха 10 групи.
Първи на сцената се
качиха младите музи-
канти от "Mamor", а
след тях стотиците
перничани, дошли на
крепостта, се забавл-
яваха с "Феникс",
"Ady's Band", 100,
"Стоян и приятели",
"Bad City", "S3X",

M&M's krew", "Rock
ON", "Перун".

Събитието бе от-
крито от зам. - кмета
на Община Перник
Стефан Кръстев."Ро-
кът има традиции в
Перник. Една от тях е
празнуването на
"Джулай морнинг"
тук, на Пернишката
крепост. Затова се
радвам, че сме толко-
ва много", каза Кръс-
тев. Той припомни, че
през 1967 градът ни е
домакин на първия рок
фестивал у нас.

"В настоящето има-
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Литийно шествие и водосвет пред паметника на Св. Иван Рилски
Любомира ПЕЛОВА

На 1 юли Църквата
празнува едно от зна-
чимите събития в на-
шата духовна исто-
рия - връщането на
мощите на  св. Иван
Рилски Чудотворец
от Търново в Рилска-
та обител. По случай
празника в храм "Св.
Иван Рилски" в Пер-
ник, Белоградчиш-
кият епископ Поли-
карп, игуменът на
Църноговския манас-
тир архимандрит Ни-
канор и духовници от
пернишко отслужиха
света литургия, коя-
то започна малко след
9 часа. В 11 часа беше
проведено литийно

шествие от храма до
паметника на светеца
пред Двореца на кул-
турата, където беше
направен и водосвет.

Скромният отшел-
ник от Рила планина
живял през X век, по
времето на св. благо-
верни цар Петър.
Още приживе нарича-
ли Йоан земен ангел и
небесен жител. Зара-
ди голямата му вяра и
духовност Бог му дал
дарбата да помага на
хората и да върши чу-
деса. Според народно-
то житие на светеца
той е живял и в райо-
на на днешен Перник.
На 18 август 946 го-
дина св. Йоан напус-

нал този свят, а 34
години след успение-
то си той се явил на
сън на своите учени-
ци и им заповядал да
изровят нетленното
му тяло и да го прене-
сат в Средец. Там мо-
щите на светеца били
пазени в продължение
на два века. През 1195
година цар Асен тър-
жествено ги пренесъл
в столицата Търново.

През 1496 година,
след като получили
разрешение от султа-
на, монасите от Рил-
ската обител върнали
мощите на светеца
от Търново в основа-
ния от него Рилски
манастир.

ме още много
поводи за гор-
дост и една
от тях е, че
само тук мо-
жем да напъл-
ним програма-
та си за праз-
ника с цели 10
наши групи, а
ж е л а е щ и т е
местни банди
бяха много
повече. Праз-
никът е свър-
зан с надеж-
дата за едно
по-добро на-
чало, затова нека го дадем от тук", завър- ши Кръстев.
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Çà òðåòè ïúò - ñúáîð "Â ñúðöåòî íà Ãðàîâî"
Отново хиляди миряни ще се съберат на поляните пред манастира "Свети Свети Безсребреници Козма и Дамян"

Любомира ПЕЛОВА
За трети път в съ-

бота и неделя ще се
проведе Църногор-
ският събор "В сърце-
то на Граово".

"Началото бе поста-
вено през 2018 година,
миналата година събо-
рът не се състоя зара-
ди пандемичната об-
становка, но сега кар-
тината е по-различна
и се надяваме на манас-
тирските поляни от-
ново да пристигнат
гости от близо и да-
леч", заяви председа-
телят на КРИБ-Перник
Георги Милев. Той при-

ПРОГРАМА НА
ЦЪРНОГОРСКИ СЪБОР 2021
3 юли, събота
10:00 "Представяне на обновените ма-

настири и храмове в Краище" - колоквиум
Фолклорна програма "Поколения от

Граово"
Водещи: Ива и Ева Валентинови
11:30 Откриване
11:45 Ансамбъл "Граовска младост",

Перник
12:45 Самодейни състави от читалищата

в Перник, Радомир, Горна баня, Дивотино,
Самораново

14:40 Гости от Гоце Делчев
17:00 Спомен за големите Граовски гла-

сове
17:10 Поколения от Граово: Оркестър

"Средец", Валерия Момчилова, Веселена
Делийска, Илияна Найденова, Руми Але-
ксова, Ива и Ева Валентинови, Оркестър
"Краси бенд", квартет "Славей"

20:00 Ансамбъл "Филип Кутев"
4 юли, неделя
Водещ: Милчо Георгиев
10:45 Спомен за големите Граовски гла-

сове
11:00 Георги Гьолски, Радка Алексова и

Весела Асенова,
Елена Божкова с Полина, Диди Кушле-

ва, Дияна Василева
12:30 Хоровод с Ива Давидова, Ана Ма-

рия, Сорина Богомилова,
Антонио Симеонов и Асти денс
14:00 Ансамбъл "Граово"
Съпътстваща програма
Надиграване - хора и ръченици
Игрите на нашите баби
Родови срещи
Ателиета: "Просфорният печат", "Камба-

нен звън", "Коливо по светогорски", "Ръ-
коделието на монаха"

Скари
Фермерски пазар
Изложение на манастирски стоки
Изложение на животни

Линейка, пожарна и полиция
реагираха на фалшиво обаждане

Силвия ГРИГОРОВА
Обаждане за пропаднал в кладенец чо-

век в село Егълница, вдигна  по тревога в
сряда линейка на Центъра за спешна ме-
дицинска помощ в Перник, полиция и по-
жарен автомобил.

Отивайки на мястото се оказало, че ста-
ва въпрос за фалшиво обаждане.

По неофициална информация, авторът на
фалшивия сигнал е психично болна жена.

помни, че именно КРИБ
е бил един от основни-
те инициатори и орга-
низатори на първото
издание на форума.
Идеята тогава бе съ-
битието да стане
голям събор на Граов-
ско, съчетаващ фол-
клор, занаяти, истори-
чески игри, манастир-
ски производители и
други изненади.

"Още при първите
стъпки, когато създа-
вахме организация, иде-
ята бе един ден манас-
тирът "Свети Свети
Безсребреници Козма и
Дамян" край Гигинци,

да поеме изцяло събо-
ра, защото българщи-
ната трябва да я има
във вековете, а тя в
най-мрачните пероди
на българската исто-
рия е съхранявана и
благодарение на това е
оцеляла, именно в ма-
настирите" допълни
Милев. И тази година
всички фирми, члену-
ващи в КРИБ - Перник,
активно помагат в ор-
ганизацията на Църно-
горския събор. Въпре-
ки че много от нашите
членове имат затруд-
нения, родени от пан-
демичната обстанов-
ка, всеки се включва
според силите и въз-
можностите си. Поели
сме ангажименти за ке-
търинг, транспорт,
охрана, работим усиле-
но по монтирането на
сцените и шатрите,
допълни шефът на
КРИБ - Перник Георги
Милев Работим усиле-
но заедно с останали-
те спонсори на тазго-

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

И З Б О Р И   З А   4 6 - Т О   Н А Р О Д Н О   С Ъ Б Р А Н И Е

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Тест-драйв на електрически
автомобили в неделя

В неделя, 4 юли от
16:30 ч ще се проведе
тест-драйв на електри-
чески автомобили.

Всеки, който се ин-
тересува и има книж-
ка над 2 години ще
има възможност за
едно кръгче.

Мястото е паркин-
га зад Минна дирек-
ция.

Мероприятието е
част от предизборна-
та кампания на Зорни-
ца Стратиева, канди-
дат за народен пред-

ставител от листа №
23, Демократична

България - обединение
(ДБО).

дишния  събор - "Асаре-
л Инвестмънт" ЕАД и
ОЗК - Общинска зас-
трахователна компа-
ния-Перник и се над-
яваме отново да се
състои един голям
празник, още повече,
че програмата е изклю-
чително разнообразна
и ще има за всеки по не-
що. Гордеем се, гости-
те ни в събота вечер-
та ще могат да се нас-
ладят на изпълнения-
та на ансамбъл "Филип
Кутев" събора.

Първият ден на Цър-
ногорския събор ще за-
почне с колоквиум, на
който ще бъдат пред-
ставени обновените
манастири и храмове в
Краище, сподели Милев
и допълни, че програ-
мата  и в двата събор-
ни дни е изключително
наситена и наистина
има за всеки  по нещо.
Освен много музикал-
ни изпълнения, са пред-
видени родови срещи,
ще има надигравания

на хора и ръченици, ще
бъдат отворени ате-
лиета "Просфорният
печат", "Камбанен
звън" "Коливо по све-
тогорски", "Ръкоделие-
то на моха". Разбира се,
и тази година ще има
фермерски пазар, изло-
жение на животни и на
манастирски стоки.

Официалното от-
криване на Църногор-
ския събор ще бъде в
11:30 часа на поляни-
те край манастира.

Припомняме, че
Църногорският съ-
бор "В сърцето на
Граово" се организира
от манастира "Свети
Свети Безсребреници
Козма и Дамян", а не-
гови основни спонсо-
ри заедно с КРИБ -
Перник, са  "Асарел
Инвестмънт" ЕАД и
ОЗК - Общинска зас-
трахователна компа-
ния-Перник.

Входът за Църно-
горския събор ще бъ-
де свободен.

Животновъди и производители от Югозапада
ще покажат различни породи животни на събора
Любомира ПЕЛОВА

Над 10 животно-
въди и земеделски
производители ще
представят различ-
ни породи животни
на третото издание
на Църногорския съ-
бор "В сърцето на
Граово", което ще се
проведе на 3 и 4
юли.

На поляните, къде-
то ще се проведе съ-
борът, ще бъдат
представени: говеда
от породата абърди
ангус от земедел-
ския производител
Виктор Матеев от
брезнишкото село
Бабица; западноста-
ропланинска порода
овца, местна порода
овца и каракачански
кон от Петър Глад-
ников от сапарев-
банското село Реси-
лово; каракачански
кон и българско каф-
яво говедо от Елен
Георгиев от град Са-
парева баня; кало-
ферска дългокосмес-
та коза и каракачан-
ска овца от Дими-
тър Заеков от си-
митлийското село
Полена; каракачан-
ски кон и български
тежковозен кон от
Георги Георгиев от
град Дупница; черно-
шарено говедо от
Емил Василиев от
дупнишкото село
Яхиново; каракачан-

ски кучета от Тихо-
мир Василиев от Со-
фийска област; брез-
нишка овца от Йор-
данка Стоянова от
невестинското село
Страдалово; софий-
ска овца от Стамен
Стаменов от брез-
нишкото село Бегу-
новци; породата ов-
це родопски цигай
от Богомил Наков
от разложкото село
Бачево; каракачански
кон от Бисер Радев
от дупнишкото село
Самораново; дунав-
ски кон от Спас Шу-
манов от самоков-
ското село Говедар-
ци.

Очаква се на Цър-
ногорския събор да
бъдат представени
и други животни, ка-
то породите овце
бяла маришка и вак-
ла маришка от раз-
въдна асоциация.

Всички животни в
изложението ще бъ-
дат наградени с
трикольорни ленти
с розетка, почетна
грамота и статует-
ка с формата на жи-
вотното, което се
представя.

Награждаването
ще бъде направено
от Управителния
съвет на "Обедине-
ни български живот-
новъди", поясни за-
местник -председа -
телят на браншова-

та организация и
председател на
сдружение "Земедел-
ски стопани" за об-
ласт Кюстендил
Юлия Коюнджийска.

Официалните гос-
ти на Църногорския
събор "В сърцето на
Граово" ще получат
подаръци от "Обе-
динени български
животновъди" - шап-
ки, фланелки и други
рекламни материали.

За посетителите
също е помислено.
Специално за тях ще
бъде поставено иг-
лу, в което ще бъде
поставено малко го-
ведо от традицион-
ната българска по-
рода.

Животното ще бъ-
де заедно с майка си,
а на иглуто желае-
щите ще могат да
си направят снимки
с тях.

Предвижда се пос-
тавяне и на файтон
с кон за разходки
около поляните.

О р г а н и з а ц и я т а
"Обединени българ-
ски животновъди" е
единствената, коя-
то е представител
на Европейската фе-
дерация по живот-
новъдство и еже-
годно плаща член-
ския внос на Бълга-
рия, за да може
страната ни е да
член.

Трима на съд заради
притежаване на дрога
Любомира ПЕЛОВА

Трима ще се из-
правят пред право-
съдието за прите-
жание на наркотич-
ни вещества, съоб-
щиха от пресцентъ-
ра на Областната
дирекция на поли-
цията.

На 18 май тази го-
дина, в пернишкия
квартал "Тева" е за-

държан 37-годишен
мъж. При направе-
ния му личен обиск,
у него е открито
наркотично вещес-
тво реагирало на ма-
рихуана.

Ден по-късно слу-
жители от Първо
районно управление
проверили лек авто-
мобил "СААБ", уп-
равляван от 36-го-
дишен жител на об-
ластния град. В ко-
лата е открита и из-
зета суха зелена лис-
тна маса, отговар-
яща на марихуана
при направения по-
леви тест.

През месец юни ми-
налата година, на
пернишката улица
"Вардар" е бил прове-
рен апартамент,
обитаван от 41-го-
дишен жител на пер-
нишкото село Лю-
лин. В жилището е
открито наркотич-
но вещество, реаги-
рало на метадон и
електронна везна.
При направения ли-
чен обиск на мъжа е
иззет метамфета-
мин.

Тримата са привле-
чени като обвиняе-
ми и им е наложена
мярка за неотклоне-
ние "подписка". Ра-
ботата продължава
съвместно с Район-
на прокуратура -
Перник.
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Той ще бъде изграден на мястото на старата сграда на Манджата

ЧЕЗ Разпределение ще приема
самоотчети до 4 юли!

Силвия ГРИГОРОВА
С цел да се обезпечи своевременното отчи-

тане на електромерите във връзка с новите це-
ни на електроенергията, определени от Коми-
сията за енергийно и водно регулиране, които
влизат  в сила от 01.07.2021 г., "ЧЕЗ Разпреде-
ление България" АД извършва извънредно от-
читане на електромерите на клиентите.  Компа-
нията ангажира допълнително 542 служители,
а всички отчетници работят с удължено работ-
но време на 01.07.2021 г.

Графикът на извънредния отчет е публику-
ван на сайта на дружеството: www.cez-rp.bg /в
секция "Графици", https://www.cez-rp.bg/bg/
grafici/. Информация за графика на извънред-
ното отчитане може да се получи също в цен-
тровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ и на
денонощната телефонна линия 0700 10 010.

Поради физическата невъзможност всички
електромери да бъдат отчетени в един и същ
ден, месечните сметки на клиентите ще бъдат
преизчислени към датата на въвеждане на
новите цени. Самоотчитането е по желание и
не отменя извършването на месечен отчет от
страна на дружеството.

Клиентите, които са отчели показанията на
електромерите си на 30 юни 2021 г., ще могат
да подават данните към "ЧЕЗ Разпределе-
ние" до 4 юли 2021 г., включително. На тяхно
разположение са:

o уеб-сайтовете www.cez-rp.bg: секция
"Електронни услуги", в меню "Деклариране
на показания: https://info.cez.bg/webint/app/
vok_selfmeter.php;или www.cez.bg, секция "Е-
услуги", в меню "Деклариране на показа-
ния",https://www.cez.bg/bg/e-uslugi/deklarirane-
pokazania-2014-bak.html)

o имейл klienti@cez-rp.bg
o телефонна линия 0700 10 010(меню 2)
o центровете за обслужване на клиенти на

ЧЕЗ.
При самоотчета клиентите трябва да посо-

чат данните от електромера по всички тарифи,
клиентски номер, абонатен номер, трите име-
на на титуляря и адреса на обекта, за който се
декларират показания. Подадените данни от
самоотчета през този период се считат за от-
четено потребление към 30.06.2021г., включи-
телно.

Фактурите за месец юли ще съдържат
информация за консумираната електрое-
нергия за два отчетни периода - по стари и
по нови цени.

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник

стартира официал-
но проекта "Изграж-
дане на младежки
център Перник - мо-
дел за високи стан-
дарти на младежка
работа".

Той е финансиран
по процедура "Из-
граждане на младеж-
ки центрове" на
Програма "Местно
развитие, намалява-
не на бедността и
подобрено включва-
не на уязвимите
групи" финансирана
от ФМЕИП 2014-
2021 година.

На първата прес-
конференция, на коя-
то беше предстга-
ве,н проектът, при-
състваха заместник-
кметът на Община
Перник Стефан
Кръстев, който е и
ръководител на
проекта, координа-
торът Костадин
Костадинов, секре-
тарят на общината
Мартин Жлябинков,
началникът на РО на
МОН Ваня Коконова,
представители на
неправителствени
организации, на ди-
рекции и структури,
свързани с младеж-
ките дейности в
Перник.

Стефан Кръстев
представи проекта,
като не скри задо-
волството си, че
Перник е успял да

Намаляват случаите на
заразни болести и COVID-19

Силвия ГРИГОРОВА
Близо два пъти са намалели болните от

заразни болести в областта през измина-
лата седмица, в сравнение с предходната.
Регистрираните заболели през седмицата
са 12, при 22 за предходната. Това инфор-
мираха от Регионалната здравна инспек-
ция в Перник.

Почти толкова са намалели и болните от
въздушно-капкови инфекции. През седми-
цата са констатирани 12 болни, при 21 за
предходната седмица.

Над два пъти по-малко са болните от
COVID-19. Регистрираните заразени са7,
при 16 за предходната седмица. Заболе-
лите са от Перник и Радомир. Направени
са 27 антигенни теста и 17 за антитела.

Леко намаление има и при болните от ва-
рицела. Констатираните болни през седми-
цата са 4, при 5 за предходната седмица.
Заболелите са на възраст от 2 до 6 г. и
всички са от  Перник. Засегнатите са ко-
лективите на три детски градини: ДГ №1
"Миньорче", ДГ №3 "Пролетен цвят" и ДГ
№11 "Знаме на мира". Всички заболели се
лекуват амбулаторно от личните си лекари.

Незначително увеличение има при бол-
ните от остри респираторни заболявания и
грип. През седмицата са регистрирани 30
болни, при 28 за предходната. Заболевае-
мостта през този период е 41,52%oo, при
средна за страната 36,15%oo към
27.06.2021 г.

След близо месец отново е регистриран
болен от туберкулоза в Перник. Той е хос-
питализиран в СБАЛББ- Перник.

От РЗИ уверяват, че за всички случаи са
извършени епидемиологични проучвания,
взети са противоепидемични мерки
спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили 217 проверки. 47 от
тях са свързани със спазването на забра-
ната за тютюнопушенето. 39 от проверките
са във връзка със спазване на противое-
пидемичните мерки въведени със запове-
ди на Министерство на здравеопазването.
3 от проверките са извършени по жалби и
сигнали от институции и граждани.

В резултат на упражнения през седми-
цата контрол, здравните инспектори са
съставили 34 предписания за отстранява-
не на установени нарушения.

И през миналата седмица, РЗИ продъл-
жи да извършва ежедневен мониторинг на
питейни води. Взети са 424 проби от раз-
лични населени места, за да се установи
дали подаваната им вода за питейно-бито-
ви цели отговаря на изискванията на На-
редба №9 на МЗ.

спечели този маща-
бен проект в усло-
вията на много се-
риозна конкуренция
от страна на други
областни градове в
страната.

При презентация-
та той поясни, че
общият бюджет на
проекта е 3 705 194
лева, а срокът за
приключването му е
40 месеца.

Зам.кметът поя-
сни, че предстои из-
граждането на съв-
ременна, модерна ин-
фраструктура, коя-
то отговаря на ви-
соките европейски
стандарти.

Освен това са под-
сигурени средства
за подкрепа на
цялостната дей-
ност на центъра.

Тя включва  много
разнообразни обра-
зователни, култур-
ни и граждански ини-
циативи, дейности
за реинтеграция на
отпадналите и зас-
трашени от отпада-
не от образовател-
ната система младе-
жи, съвместни дей-
ности и обмяна на
опит с другите мла-
дежки центрове в
страната, работа
свързана с обмен на
добри практики с
младежки центрове
от страните-доно-
ри и от други евро-
пейски страни.

"В тази връзка,

смятам, че този
център ще придобие
статут на региона-
лен, защото в облас-
тта няма да има
друго подобно кул-
турно средище",
подчерта Кръстев.

Бъдещият център
ще е еиднствен и за
цяла Югозарадна
България, а сред ино-
вативните дейнос-
ти, които ще бъдат
развивани тук, е
предвидено и създа-
ване на Училище по
фолклор. То ще има
за цел да спомогне
за съхраняване и
предаване от поко-
ление на поколение
на местните тради-
ции и обичаи.

Предвижда се да
бъдат изградени  ка-
фе-библиотека с ет-
но кът, зала за нет-
радиционни изкус-
тва като оригами,
декупаж  и други.

Вече са пуснати и
обявите за набиране
на служители в цен-
търа.

П р и с ъ с т в а щ и т е
на представянето
на проекта сподели-
ха удовлетворение-
то си, че в Перник
ще бъде създаден
подобен младежки
център, който не са-
мо ще развива бога-
та културно-образо-
вателна дейност, но
и ще осмисля сво-
бодното време на
младите хора.

И З Б О Р И   ЗА   4 6 - Т О   Н А Р О Д Н О   С Ъ Б Р А Н И Е

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Филм за Мини Перник

По повод 130 годи-
ни от създаването на
Мини перник, Георги
Чернев, който е водач
на младата партия
МИР (Морал, Инициа-
тивност, Родолюбие)
в Перник, създаде
филм в 4 части за Ми-
ни Перник. На 30 юни
2021 г трета част от
филма бе прожектира-

на в Клуба на Миньора
в Перник. Гост на съ-
битието беше лиде-
рът на МИР г-н Си-
меон Славчев. Предсе-
дателят на клуба на
миньорите г-н Петър
Александров откри
събитието и говори
за ролята на Мини
Перник за развитие-
то на града и на дър-

жавата, за директо-
рите на Мините, кои-
то са дали своя дял в
успеха на предприя-
тието. В трета част
на филма се разказва
за срещата, след 30
години, на двама ми-
ньори приятели - еди-
ният е Петър Але-
ксандров, а другият е
Георги Анков, от Дра-
гичево. Прожекциите
на филма ще продъл-
жат като ще бъдат
показани и останали-
те три части.

Партия МИР зас-
тъпва идеята за раз-
витие в България на
соцоалното-пазарно
стопанство. Това е
немски модел, който е
помогмнал на Герма-
ния след Втората све-
товна война. Мини
Перник ,с цялостната
си дейност за разви-

тие на града и на ико-
номиката са образец
за прилагане на еле-
менти от този модел
още през 20-те годи-
ни на миналия век.

Всичките части на
филма могат да бъ-
дат видяни в YouTube
канала Георги Чернев.
Абонирайте се за ка-
нала.
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Националната програма действа у нас от 2008 година

Светла ЙОРДАНОВА
"Селското хоро в

Пернишко" ще е кан-
дидатурата на Пер-
ник за попълване на
Националната сис-
тема "Живи човешки
съкровища - Бълга-
рия" за 2021г.

Ако Граовското
бъде вписано, то ще
е трето съкровище
от нашия регион
след колоритния
празник "Сурва" и
народната разказ-
вачка от Брезник Ли-
дия Добревска

"Живи човешки
съкровища - Бълга-
рия" е част от прог-
рама на ЮНЕСКО
"Живи човешки сък-
ровища", която у

нас действа от 2008
година.

Целта е да се по-
пуляризират и на-
сърчат носителите
на нематериално
културно наследс-
тво, което е застра-
шено от изчезване,
да практикуват дей-
ностите и да преда-
ват знанията и уме-
нията си на следва-
щите поколения.

Комисия извърши
първична селекция
на ниво областен
етап на кандидату-
рите по Национална-
та система "Живи
човешки съкровища
- България" за 2021
година.

Комисията е раз-

глеждала 3 кандида-
тури от област
Перник - "Селското
хоро в Пернишко",
автентични песни
на женска фолклорна
група "Граово" при
народно читалище
"Васил Левски-1968"
в пернишкото село
Рударци и "Мъжко
хоро" на мъжка тан-
цова група при на-
родно читалище
"Люлински изгрев-
1903" в пернишкото
село Големо Бучино.

К а н д и д а т у р и т е
бяха разгледани и
оценени от комисия,
назначена със запо-
вед на областния уп-
равител на област
Перник. В присъс-

Стартира Първия летен
фестивал в Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Днес стартира Първия летен фестивал

в Перник. Той ще се състои в периода от
2 до 11 юли на "Конно игрище" в цен-
тралния парк в града.

Програмата включва много спектакли
и забавления, съчетани с футболни ма-
чове. Феновете ще могат да видят на от-
крито четвъртфиналите, полуфиналите и
финала на Европейското по футбол.
Всички дни с футболни срещи ще бъдат
с вход свободен.

С билети ще бъдат концертите и пред-
ставленията.

Сред участниците във фестивала са
Васил Найденов, "Уикеда", 100 кила и
други. Влади Въргала ще представи мо-
носпектакъла "Мемоарите на един вър-
гал".

Организаторите са помислили и за
най-малките жители на Перник като са
включили в афиша и детски представ-
ления- "Неродена мома", "Патиланско
царство" и др.

Фестивалът открива днес Ути Бъчва-
ров, който е подготвил специално "фут-
болно пернишко мезе".

Ето пълната програма на фести-
вала:

02 юли:
17:00 часа - Ути Бъчваров представя

"Футболно, пернишко мезе"
19:00 часа - Европейско първенство по

футбол 1/4 финал
22:00 часа - Европейско първенство по

футбол 1/4 финал
03 юли:

11:00 часа - Неродена мома - детско
представление - вход с билети

14:00 часа - Брънч с музикални и тан-
цови ансамбли от Перник

19:00 часа - Европейско първенство по
футбол 1/4 финал

22:00 часа - Европейско първенство по
футбол 1/4 финал

04 юли:
11:00 часа - Голямото жабешко пъте-

шествие - детско представление - вход
с билети

14:00 часа - Брънч с музикални и тан-
цови ансамбли от Перник

20:00 часа - Концерт на Иво Димчев и
100 Кила - вход с билети

05 юли:
20:00 часа - Влади Въргала представя

"Мемоарите на един въргал" - вход с би-
лети

06 юли:
19:00 часа - Спортен филм
21:00 часа - Европейско първенство по

футбол 1/2 финал
07 юли:

19:00 часа - Спортен филм
22:00 часа - Европейско първенство по

футбол 1/2 финал
08 юли:

20:00 часа - Пощенска кутия за при-
казки - "Футболни приказки" - вход с
билети

09 юли:
20:00 часа - Уикеда и Bad City, кон-

церт - вход с билети
10 юли:

11:00 часа - Ненчо Илчев - детско шоу
с фокуси - вход с билети

14:00 часа - Брънч с музикални и тан-
цови ансамбли от Перник

20:00 часа - Васил Найденов - концерт
- вход с билети

11 юли:
11:00 часа - Патиланско царство - дет-

ско представление
14:00 часа - Брънч с музикални и тан-

цови ансамбли от Перник
22:00 часа - Европейско първенство по

футбол Финал
Pernik Summer Fest се провежда бла-

годарение на община Перник и с под-
крепата на Сами М.

Фестивалът ще се проведе между 2-11
юли на "Конно игрище" в централен
парк на града. Билети в мрежата на
Eventim както и на място.

твието на замес-
тник-областния уп-
равител Ива Борисо-
ва, хореографът
Александър Нецов и
старши учителят
по музика Мариана
Янкулова.

Те проведоха пър-
вична селекция на
кандидатурите по
Националната сис-
тема "Живи човешки
съкровища - Бълга-
рия", поясниха от
пресцентъра на Об-
ластна администра-
ция-Перник.

К а н д и д а т у р а т а
"Селското хоро в
Пернишко" е избрана
за участие в нацио-
налния етап по по-
пълване на Нацио-

Правим всичко възможно сметките за отопление
на перничани да са близки до миналогодишните

Ясен Кацаров, изпъл-
нителен директор на
"Топлофикация Пер-
ник" пред в."Съпер-
ник"

- Г-н Кацаров, какво- Г-н Кацаров, какво- Г-н Кацаров, какво- Г-н Кацаров, какво- Г-н Кацаров, какво
да очакваме след 1да очакваме след 1да очакваме след 1да очакваме след 1да очакваме след 1
юли от "Топлофика-юли от "Топлофика-юли от "Топлофика-юли от "Топлофика-юли от "Топлофика-
ция Перник". Ще сеция Перник". Ще сеция Перник". Ще сеция Перник". Ще сеция Перник". Ще се
случи ли огромен скокслучи ли огромен скокслучи ли огромен скокслучи ли огромен скокслучи ли огромен скок
на цената, кактона цената, кактона цената, кактона цената, кактона цената, както
предвиждат КЕВР?предвиждат КЕВР?предвиждат КЕВР?предвиждат КЕВР?предвиждат КЕВР?

-Със сигурност за
големи скокове или
рязко поскъпване на
цената на топлинна-
та енергия  не може
да се говори. Ние ка-
то дружество се
стремим да оптими-
зираме цената по
всякакъв начин. Това,
от което не можем да
избягаме в настоя-
щия момент, е цената
на природния газ и це-
ната на емисиите. Ще
направим обаче всич-
ко възможно да сме
близо до миналого-
дишната цена. Над-
явам се с внедряване-
то на биомаса в го-

ривния микс,  по ната-
тък да говорим и за
намаляване на цената
за нашите абонати.

- Различни екологич-- Различни екологич-- Различни екологич-- Различни екологич-- Различни екологич-
ни движенияни движенияни движенияни движенияни движения
твърдят, че биомаса-твърдят, че биомаса-твърдят, че биомаса-твърдят, че биомаса-твърдят, че биомаса-
та е вредна и дорита е вредна и дорита е вредна и дорита е вредна и дорита е вредна и дори
тук, в Перник, иматук, в Перник, иматук, в Перник, иматук, в Перник, иматук, в Перник, има
противници на  иде-противници на  иде-противници на  иде-противници на  иде-противници на  иде-
ята за внедряванетоята за внедряванетоята за внедряванетоята за внедряванетоята за внедряването
на този вид гориво.на този вид гориво.на този вид гориво.на този вид гориво.на този вид гориво.

- Биомасата е класи-
фицирана от ЕС като
един от възобновяе-
мите източници на
енергия. Дори самият
Франс Тимерманс, за-
местник-председател
на ЕК и отговарящ за
Зелената сделка, зая-
ви, че без биомаса ЕС
няма да може да пос-
тигне амбициозните
си климатични цели за
намаляване емисиите
до нула през 2050 г.
Не виждам защо ние, в
Перник да не се въз-
ползваме от тази
възможност, която
ще се отрази благоп-
риятно и върху цена-

та, и върху екологич-
ните ни производс-
твени параметри. Са-
мо с вода, вятър и
слънце трудно ще се
постигне балансирано
производство.

- Тази година в Тек-- Тази година в Тек-- Тази година в Тек-- Тази година в Тек-- Тази година в Тек-
сас това ли се случи?сас това ли се случи?сас това ли се случи?сас това ли се случи?сас това ли се случи?

- Доколкото съм чел
е имало авария на цен-
трала, а ВЕИ - тата са
замръзнали вследс-
твие на тежката
буря. В този момент
на дефицит,  цената
се е вдигнала 10 000
процента. Четири ми-
лиона остават без
ток за около седмица,
а тези които имат,
получават космичес-
ки сметки - вместо по
стотина долара ме-
сечно, в социалните
мрежи имаше хора,
които показваха таки-
ва по 10 или 17 000 до-
лара само за 5 дни. Там
дори стигнаха до спо-
разумения за разсро-
чено плащане за дълъг
период от време, за-

щото това беше
страшна аномалия. Не
казвам, че това ще се
случи и у нас, но кога-
то говорим за намал-
яване на въглеродни-
те емисии, трябва да
имаме предвид точно
такива дефицити как
могат да се преодол-
яват, кое ще доведе
до прогнозируемост,
каква ще бъде цената
за крайните потреби-
тели. Аз съм еколог,
както знаете, но за
постигането на еко-
логични цели не
трябва да се работи
по някакъв романти-
чен начин и прибърза-
но, а с много, много
разум.

- Значи Вие твърди-- Значи Вие твърди-- Значи Вие твърди-- Значи Вие твърди-- Значи Вие твърди-
те, че биомасата щете, че биомасата щете, че биомасата щете, че биомасата щете, че биомасата ще
намали цената и няманамали цената и няманамали цената и няманамали цената и няманамали цената и няма
да замърсява?да замърсява?да замърсява?да замърсява?да замърсява?

- Не го твърдя аз, а
световната практи-
ка. Биомасата е разум-
но решение. Освен то-
ва нищо не е само чер-
но или бяло в природа-

та. Може би не знае-
те, но фотоволтаи-
ците, например, се
произвеждат  от алу-
миний, стъкло, поли-
мери, силиций, сребро
и други  такива еле-
менти, добивът на
които е далеч от
стандартите за еко-
логично чисти мате-
риали, а в много от
случаите за направа-
та им се използва
точно кафява енерги-
я от въглища при то-
ва не малко. Ако към
това добавим и вре-
мето им на експлоата-
ция, което е  20- 30 го-
дини,  ще разберете,
че те също имат
своите минуси. Въп-
росът е да следваме
най -добрите практи-
ки за постигане на об-
щата цел и да вървим
по пътя за постигане
на нисковъглеродни
производства с мисъл
за климата, но и с вни-
мание към хората и с
по-малко рискове.

налната система
"Живи човешки сък-
ровища - България"
от името на област
Перник.

К а н д и д а т у р а т а
представя богата и
изчерпателна ин-
формация за прили-
ките и разнообра-
зието на изпълнение
на граовското хоро
от различните насе-
лени места от Пер-
нишка област.

Информацията е
събрана пряко на те-
рен от известни и
уважавани хореогра-
фи и стари танцьо-
ри, носители на ав-
тентичния стил на
изпълнение на граов-
ското хоро.

Хорото е неизмен-
на част от празнич-
ната култура на ре-
гиона и се изпълнява
винаги на лични, се-
мейни, селищни и
друг тип празници
"Граовското хоро" е
елемент от тради-
ционната култура
на Пернишкия ре-
гион, който е изклю-
чително жизнен в
наши дни.

К а н д и д а т у р а т а
показва приемстве-
ност между поколе-
нията, става ясно
от протокола на Ко-
мисията за провеж-
дане на първична се-
лекция.



ПРОДАВА:

1. Ново помещение, Център, партер, 43 м2 - 26 000 евро.

2. Магазин, Мошино, 51 м2, нов, - 65 000 лв.

3. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.

4. Гарсониера, гр. Радомир, ет. 2, НОЕ, тер., с обзавеждане - 65 000 лв.

5. Двустаен, Хумни дол, ет. 5, 59 м2, саниран, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер. - 62 000 лв.

6. Тристаен, Ид. център, ет. , 84 м2, мазе 18 м2, таван 18 м2 , 2 тер., ТЕЦ    - 60 000 евро

7. Тристаен, Ид. център, ет. 1, ТЕЦ, тер., 78 м2, с гараж 18 м2 - 66 000 евро

8. Тристаен, Пригаров район, ет. 3(9), преходен, 3 тер. - 82 000лв.

9. Тристаен, Тева, ет. 3, лукс, 2 тераси, 96 м2, 2 мазета - 95  800 лв.

10. Тристаен, Хумни дол, ет. 6(8), ТЕЦ, асансьор, 78 м2 - 63 000 лв.

11. Къща, над Профилакториума, 3 етажа+мазе+сутерен - 370 000 лв.

12. Къща, Клепало, сутерен + 2 етажа, РЗП:210 м2, двор:271 м2, ПВЦ - 80 000 евро

13.  Къща, Дивотино, дв:1430 м2, 2 етажа по 61 м2, с две стоп. сгради - 59 000 евро

14. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП:170 м2, подобр. , двор 1/3 от 416 м2  - 85 000 евро

15. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,

      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 145 000 евро

16. УПИ, Дивотино, 625 м2, лек наклон - 20 000 лв.

17. УПИ, с. Дивотино, 1100 м2, кладенец, равен - 29 000 лв.

КУПУВА, за реални клиенти,
всякакви видове апартаменти в центъра и кварталите

ПРОДАВА
1. Едностаен, Център, 37 м2, ет. 1, PVC, с обзавеждане, ремонтиран - 58 500 лв.
2. Едностаен, Център, 37 м2, т, за осн. ремонт, ет. 1 - 45 000 лв.
3. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
4. Едностаен, Тева, ет.2, панел, ТЕЦ, обзаведен, с изолация, поддържан вход - 49 500 лв.
5. Двустаен, Център, 68 м2, т, ет. 3, поддържан, добър вход,
    раб. асансьор, ТЕЦ, обзаведен - 83 710 лв.
6. Двустаен, Център, 65 м2, ЕПК, среден, южно изл., PVC, паркинг
    пред блока, ет. 8(9), ТЕЦ, обзаведен - 89 900 лв.
7. Двустаен, Център, 69 м2, т, до парка, готов за живеене, ет. 5(5) - 84 000 лв.
8. Двустаен, Изток, 66 м2, п, ет. 2, лукс, с обз., до детска градина и училище - 107 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, 60 м2, ЕПК, ет. 12 - 62 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
11. Двустаен, Център, ет: 4/4, тх - 54 800 евро
12. Тристаен, Ид. Център, 95 м2, т, ет. 5(5), лукс, обз., закрит к-кс, с гараж, ТЕЦ - 108 000 евро
13. Тристаен, Център, 76 м2, т, ет. 4(4), PVC, ТЕЦ - 47 000 евро
14. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
15. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 000 евро
16. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
17. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл,
       за осн. ремонт, ток, вода - 31 000 евро
18. Стара къща, с.Ярджиловци, гредоред, за тотален ремонт,
       ъглов парцел 820 м2, на две улици, в центъра на селото - 45 000 лв.
19. Къща близнак, Радомир, двор: 295 м2, 2 етажа по 75 м2,
       отделни входове, санирана - 57 000 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 2 юли 2021 г., брой 75 /7075/ година XХIX

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

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

0884 32 47 03

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

27 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Гарсониера, идеален център, ет. 3 - 72 000 лв.

2. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

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

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

4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

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.

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

    двор: 380 м2          - по договаряне

8. Двустаен, Бела вода, 63 м2, ет. 1, ПВЦ - 32 000 лв.

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
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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

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

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

Гр .  Батановци,  ул .  Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

Да готвим на български

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД
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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 лева, автомонтьори, машинисти

пътно - строителна техника, ел.

монтьори. 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".

Хлебар с опит търсим за пекарна

в с. Кладница. Тел.: 0889 494 112

Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно

състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам картофи за посев, сорт

“Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

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

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 ку-

тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса

база В отлично състояние. Разход

8лв/100км. Свалящ се таван. Тел.:

0895 725 609

Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на

Перник. Цената включва обзавеж-

дане, стока в наличност(обувки 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/за-

пад.Частично обзаведена,обшир-

на 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 луксоз-

ния и реномиран комплекс от зат-

ворен тип Делта Хил. Местополо-

жението е уникално, представлява

чудесно съчетание от панорамни

гледки, свеж въздух, спокойствие и

същевременно удобен достъп до

столицата посредством автомагис-

трала 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

Продавам помещение в центъра

за живеене и офис. Тел.: 0894 615

757

Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.

Смирненски и гараж в района на

печатницата. Тел.: 0888 137 885

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

Тристаен, Пригаров район,

ет:3(9), преходен, 3 тер.,

82 000 лв.

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

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работаSiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване

  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални

    модели и размери    модели и размери    модели и размери    модели и размери    модели и размери

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи
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Яркото слънце, високите темпе-
ратури и алкохолът често прово-
кират конфликти в курортните гра-
дове. Ирина Бържак, експерт по
конфликти и социален психолог,
сподели пред радио Sputnik как
можете да „охладите“ опонента си
в спора.

На първо място, отбеляза тя, по-
чиващите трябва да се стараят да
бъдат възможно най-учтиви с дру-
гите и да зачитат местните поряд-
ки, за да не предизвикват кавги и
скандали.

"Вие сте дошли в друга държава
или на територията на непознато
място, където има специфични
правила. Ние идваме на гости със
собствените си привички, но тряб-
ва да се вслушаме в местните и да
се отнасяме деликатно към тях",
каза Ирина Бържак. Според нея,
ако все пак възникне конфликт,
трябва да се опитате да успокоите
опонента си. За да направите това,
можете да използвате техниката

Как да избегнем конфликтите през лятната отпуска

Трикове за подобряване на паметта
Отслабването на паметта може да увеличи риска от болестта на

Алцхаймер и да ускори влошаването на състоянието на мозъка.
Когато умът е претоварен, мислите се губят и става трудно да си

спомните дори някои прости неща, като например къде сте остави-
ли ключовете, телефона или дали сте изключили ютията. Причина-
та, поради която не си спомняме, е, че съхраняваме много ненуж-
на информация в мозъка и по този начин го натоварваме, така че
паметта отслабва. Всичко това може да увеличи риска от болестта
на Алцхаймер и да ускори влошаването на състоянието на мозъка.

Учените съветват следващия път, когато оставите обект някъде,
да създадете ясна картина на това място в главата си. Обърнете
внимание на околната среда - дали повърхността, на която сте ос-
тавили дадената вещ, е направена от стъкло или дърво, както и ка-
къв цвят е. Има ли друг обект наблизо. Колкото повече подробнос-
ти запомните, толкова по-лесно ще намерите обекта по-късно, като
по този начин тренирате мозъка си и подобрявате паметта си, а та-
ка също и намалявате риска от болестта на Алцхаймер.

Още един интересен трик - Рут Пропър от Американския универ-
ситет в Монтклер казва, че силното стискане на дясната ръка в мо-
мента на запаметяване на информация помага тя да се запомни
по-добре. Учените отдават това на факта, че в момента на стискане
на ръката се активират областите на мозъка, свързани с паметта.
Те обясняват, че стискането на дясната ръка активира лявото по-
лукълбо на мозъка, което отговаря за кодирането на паметта.

Медът – естествен лек за тялото и душата
Това е една от най-древните храни, която има много полезни

свойства и в редки случаи може да бъде опасна.
Медът съдържа витамин С, витамини от група В, както и магне-

зий, калий, йод и други съединения. Освен това медът е богат на
плодови и аминокиселини и въглехидрати. Разбира се, само ес-
тественият мед, който не е претърпял никаква обработка, има ле-
чебни свойства.

Пчелният продукт съдържа огромно количество калий, който е
основният борец срещу бактериите. Също така, медът запазва
дълго висока концентрация на мед и желязо, което го прави без-
ценен помощник в лечението на анемията.

Медът е тоник – той дава енергия на тялото и възстановява си-
лите. Помага за повишаване на имунитета и е препоръчителен за
справяне с настинки. В древни времена медът е бил използван за
лечение на рани, тъй като има дезинфекциращи свойства. Лъжица
мед на ден ще ви осигури отлична профилактика срещу настинки,
сърдечно-съдови и стомашно-чревни заболявания. А чаша топло
мляко с мед носи облекчение при кашлица и това е стара рецепта
на нашите баби.

Този ценен продукт помага за намаляване на емоционалното
напрежение, стреса и безсънието. Затова дори се препоръчва при
силно безпокойство да изядем лъжица мед дори и през нощта.

Натуралният мед се абсорбира много бързо от човешкото тяло,
подобрявайки про-
цеса на храносми-
лане. А в комбина-
ция с джинджифил
и лимон е добро
средство за успо-
кояване на „нер-
вен стомах” и нор-
мализиране на пе-
ристалтиката.

Медът често се
използва в козме-
тиката, а някои до-
машни маски с мед
и естествени масла
могат да направят
чудеса с кожата ни
за броени минути.

на приобщаване, за да намалите
интензивността на страстите с по-
мощта на правилната манипула-
ция.

"Бих препоръчала метода за
приобщаване. Тоест трябва да
предложим заедно да намерим из-
ход от неприятната ситуация. В мо-
мента, в който поканите човек да
обсъди и реши нещо съвместно с
вас, той спира да спори. Този ме-
тод ще помогне за намаляване на
конфликта", каза психологът.

Тя посъветва да не се използва
думата „успокояване“ и нейните
синоними по време на спор.

„Ако разберете, че човекът е
развълнуван, крещи и така ната-
тък, тогава най-лошото, което мо-
жете да му кажете, е „успокойте
се“. Това е като да налеете масло в
огъня. Всеки синоним на израза
„успокойте се“ ще бъде само про-
вокиращ допълнителни конфлик-
ти и напрежение”, предупреди
Бържак.

ОБЯВА
ОС на БЧК-Перник обявява поръчка за извършване

транспортна услуга по Оперативна програма за храни и/или
основно материално подпомагане от Фонда за европейско
подпомагане на най - нуждаещите се лица, план 2020г. от
склад Перник, ул”Средец” № 1 А до общините на
територията на област Перник.

Условията и сроковете за провеждане на конкурса можете да
получите от деловодството на ОС на БЧК,ул.”Радомир ”№1.

Телефон за връзка 076 60 89 10 или GSM- 0889417714.
Крайният срок за подаване на офертите е до 12.00 часа на

23.07.2021г.
ДИРЕКТОР: /Н. Минева /



Съперник 930 юни - 1 юли 2021 г.ДАЙДЖЕСТ

ЗАПОВЕД
№ 1104

гр. Перник, 30.06.2021 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7
от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 23, чл. 24 и гл. 9 от
Наредба № 8 за общинското имущество на територията на Община
Перник и решение с № 548/ 10.06.2021 г., на Общински съвет – Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под

наем на обекти общинска собственост,  както следва:
1. Терен - 11,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, ул. „Кракра“ №

47, част от имот № 55871.505.676 по кадастралната карта на гр. Перник,
съгласно одобрена схема от Гл. архитект на Община Перник, улица
- публична общинска собственост, за разполагане на преместваемо
съоръжение - навес. При начална тръжна цена – 67,00 лв./
месечно.

2. Помещение - 18,00 кв. м., намиращо се в с. Кладница, ул.
„Цар Симеон“ в сградата на здравната служба, АОС 11542/ 27.07.2016
г., за стоматологичен кабинет. При начална тръжна цена – 90,00
лв./ месечно.

3. Помещение - 17,00 кв. м., намиращо се в с. Ярджиловци в
сградата на здравната служба, ет. 1, АОС 11660/ 21.11.2016 г., за
стоматологичен кабинет. При начална тръжна цена – 85,00 лв./
месечно.

4. Помещение – 23,00 кв. м., намиращо се в гр. Перник, кв.
„Изток“, ул. „Благой Гебрев“ № 17, в сградата на ГПЧЕ „Симеон
Радев“, ет. 2, АОС № 2320/ 18.09.2001 г., за търговска дейност. При
начална тръжна цена–250,00 лв./ месечно.

5. Помещение – 25,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв.
„Църква“, в сградата на XVI – то СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ -
партер, АОС № 1295/ 17.05.1999 г., за търговска дейност. При начална
тръжна цена - 200,00 лв./ месечно.

6. Помещение – 24,00 кв.м., намиращо се в гр. Перник, кв.
„Мошино“, в сградата на ПГТС „Арх. Йордан Миланов“, етаж 1, АОС
№ 2952/ 27.02.2003 г., за търговска дейност. При начална тръжна
цена - 192,00 лв./ месечно.

7. Терен с обща площ – 22,50 кв. м., за разполагане на
преместваемо съоръжение – павилион – 7,50 кв. м. и прилежаща
площ - 15,00 кв.м., намиращ се в с. Рударци, кв. 121 по плана на с.
Рударци, съгласно одобрена схема от Гл. архитект, АОС 3001/
05.09.2003 г. При начална тръжна цена – 100,00 лв./ месечно.

Необходими документи за участие в търга
1.  Заявление за участие по образец
2.  Декларация за извършен оглед.
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на

фирмата или документ -декларация, съдържаща Единен

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Сертифицирана по ISO 9001: 2015

идентификационен код /ЕИК/
4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка

на подписа, когато се участва чрез пълномощник или заверено
копие от него

5. Документ за закупени книжа или заверено копие
6. Документ за внесен депозит  или заверено копие
7. Предлагана цена /оферта/
Офертите на участници, за които след служебна проверка

се установи, че имат непогасени задължения към ОП „ОССТО”
и ОП „Пазари” към датата на провеждане на търга, няма да
бъдат допуснати до по - нататъшно участие и няма да бъдат
отваряни и разглеждани.

Търгът да се проведе на 20.07.2021 г. от 9,30 часа  в
заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Съгласно чл. 89, ал. 4 и ал. 6 от Наредба № 8 за общинското
имущество на територията на Община Перник, кандидатите подават
своите офертни документи в запечатан, непрозрачен плик /като
върху плика се залепва заявлението за депозиране на документи/
, в отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”, при
Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва
часа на подаването им, до 16,30 ч. на предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления
за участие, търгът се счита за не проведен, повторния търг да се
проведе на 27.07.2021 г. от 9,30 часа в заседателната зала на
Община Перник етаж 1, при същите условия. Подадените документи
оферти и депозита за участие на не явилите се участници не се
връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за обектите
условията за оглед на същите, изискуемите документи за участие в
търга, се заплаща в касата на ОП ”ОССТО” /отдел „Управление на
човешките ресурси и деловодство” – партер, гише № 9/, за сумата
от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 100 % от началната тръжна цена
за съответния обект, се заплаща в касата на ОП „ОССТО” /Отдел
„Управление на човешките ресурси и деловодство” – партер, гише
№ 9/.

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем за
срок от  5 /пет/ години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП
„Общинска собственост, спортни и туристически обекти”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и
условията за оглед на обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на
публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

Съгласно чл. 87, ал. 4 от  Наредба № 8 за общинското имущество
на територията на Община Перник, заповедта да се публикува в
местен ежедневник и на интернет страницата на Община Перник,
най-малко 15 дни преди крайният срок за подаване на заявления
за участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет
Стефан Кръстев.

 КМЕТ:
/Станислав Владимиров/

На свое заседание днес Координацион-
ният съвет за подготовка на Република Бъл-
гария за членство в еврозоната, който е със
съпредседатели управителят на Българска-
та народна банка г-н Димитър Радев и минис-
търът на финансите г-н Асен Василев, прие
проект на Национален план за въвеждане на
еврото в Република България, съобщават от
БНБ.

Ангажиментът на България за приемане на
единната европейска валута е препотвърден
в Договора за присъединяването на Репуб-
лика България и Румъния към Европейския
съюз, след като първоначално е заявен при започване на прегово-
рите на страната ни за членство в ЕС.

Подготовката за присъединяването на България към еврозоната е
при целева дата 1 януари 2024 г. Въвеждането на еврото е планира-
но без преходен период, като датата на приемане на еврото ще съв-
пада с въвеждането му като официална разплащателна единица. Пре-
валутирането ще се извършва чрез прилагането на неотменимо фик-
сирания валутен курс между еврото и лева. А след въвеждане на
еврото в рамките на месец левът и еврото ще бъдат едновременно
законно платежно средство.

Националният план за въвеждане на еврото в България е страте-
гическият документ, въз основа на който ще се реализира опера-
тивната работа за замяна на лева с еврото. Планът е разработен от
Координационния съвет за подготовка на Република България за
членство в еврозоната и при изготвянето му са следвани добрите
практики от държавите-членки на еврозоната.

Документът е подготвен и приет в срока – 30 юни 2021 г., поставен
в Постановление № 103 на МС от 25 март 2021 г. за изменение и до-
пълнение на Постановление № 168 на Министерския съвет от 2015 г.
за създаване на Координационен съвет за подготовка на Републи-

Проект: Приемаме еврото от началото на 2024 г. без преходен период
ка България за членство в еврозоната (ДВ,
бр. 52 от 2015 г.).

Проектът на Националния план за въвеж-
дането на еврото в Република България ще
бъде публикуван за обществено обсъждане
преди внасянето му за разглеждане от Ми-
нистерския съвет. В Националния план за въ-
веждане на еврото в България са описани
принципите, институционалната и правно-
нормативната рамка за приемане на еврото,
както и основните дейности за успешното въ-
веждане на еврото от 1 януари 2024 г.

Документът разглежда всички важни опе-
ративни дейности и мерки, които участниците в подготовката за въ-
веждането на еврото – частният, публичният сектор и гражданите –
следва да извършват като част от процеса по въвеждането на евро-
то. Дефинирани са правилата за преизчисляване на цените и други
стойности, обяснени са процедурите за замяна на пари в брой и за
конвертиране на левови депозити и заеми с фиксирани и промен-
ливи лихвени проценти.

Посочени са процедурите за снабдяване и разпространение на ев-
робанкноти и монети, описани са необходимите законодателни про-
мени. Този документ включва и основните принципи и етапи на ин-
формационната кампания, насочена към повишаване информира-
ността на българските граждани за начина на замяна на лева с ев-
ро, визуалните и защитни характеристики на евробанкнотите и мо-
нетите, мерките за защита на потребителите и други важни въпроси,
свързани с въвеждането на еврото.

Конкретните задачи, които трябва да се извършат в процеса на под-
готовка за членство в еврозоната, с конкретните срокове и отго-
ворни за изпълнението институции ще бъдат детайлно разписани
впоследствие в План за действие към Националния план за въвеж-
дане на еврото в Република България.
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Конкурентите и завистниците, няма да ви пла-
шат, защото знаете как да играете по техните
правила. Толкова прекрасно ще се справяте със
задачите, че дори шефовете ще ви слушат. Въз-
можна е изкусителна оферта за работа, но вни-
мателно я обмислете. От пътуване надалеч, мо-

же да се откажете, само в случай на заболяване.

Очаква ви, изпълнен с любов и разбирателство
ден. Така че, настроението ви ще бъде отлично и
ще ви дава сили за по-нататъшни действия. С па-
рите, може да имате някой пречки, но към края на
деня, нещата ще се подобрят. Трябва да сте по-
внимателни в ежедневието и на пътя. Ако ви из-

пратят в командировка, не забравяйте важните документи.

Ще се покажете пред света, не само като ро-
мантици, но и като изявени авантюристи. Ще
забравите за всички важни дела, финансови въп-
роси и близки роднини, на които сте се канели да
помагате. Обърнете внимание, че сега не е време
за забавления и отдих. Вечерта ви чака изненада,

от приятел в чужбина.

Трябва да усмирите желанията си и да си поста-
вите приоритети. Ако нещо не ви дава мира, наме-
рете причините. На работното място, ще се при-
ветства напредъкът и новите идеи. За да постиг-
нете успех и високи доходи, не следвайте стари-
те пътища. Домашните дела вечерта, може да ви

отнемат времето, което сте искали да прекарате с любимия.

Може толкова страстно да се влюбите, че да
забравите за всичко около вас. Ще покажете
своите изключителни таланти не само в личния
живот, но и на работното място. Позволете си
да сте креативни, днес това ще ви донесе успех.
Добър ден за общуване с приятели, развлечения и

бизнес сътрудничество. Пред вас ще има нови перспективи.

Днес, ще имате свобода на избора във всичко, с
което се заемете. Не мислете, за хората нега-
тивно. Намерете добрите качества в тях, таки-
ва подобни на вашите. Ефектната ви външност,
ще произведе голямо впечатление на работа и
сред новите ви познати. Ако поставите високи

цели пред себе си, първо помислете, как ще ги реализирате.

Предстои ви, да преминете през не лек път, ако
се захванете с нов проект. Безразсъдно, може да
забравите за всичко, което не сте довършили. То-
ва може да доведе до катаклизми, уви и психологи-
чески също. Финансовите проблеми ще решите,
след като изчистите всичките си дългове. Раз-

плащайте се с всички навреме.

Днес планирайте деня си до секунда и си изгот-
вете ясен работен план. Това е чудесно време, за
подписване на договори, сключване на застрахов-
ки срещу финансови загуби. Денят, може да ви до-
несе, много приятни моменти. Един от тях, е сре-
ща с "втората ви половинка". Семейните, трябва

да обърнат внимание на проблемите във взаимоотношенията.

Денят ще е благоприятен, за откъсване от
ниското ниво в професионалната сфера. Дори ако
не възнамерявате да правите кариера, не се от-
казвайте от позициите си. Ако не се чувствате
добре, не се подлагайте на самолечение и не на-
товарвайте тялото си. Работете за увеличава-

не на имунитета, за да не се налага да излизате в болнични.

Не се препоръчва, да си създавате проблеми нап-
разно. Така или иначе, всички около вас ви слушат,
какво още може да искате? Контрол върху емо-
циите, няма да е излишен, пазете нервите си. И не
само вашите, но и на околните хора. Критичен мо-
мент чака семейните, ако решат без съгласието

на съпруга, да направят ремонт или пренареждане у дома.

Трябва повече да вярвате в себе си, а не в късме-
та. Лятото, ще донесе много перспективи, но са-
мо за тези, които работят усилено. В личния жи-
вот, всичко ще бъде перфектно. Ухажорите, ще
ви преследват и това ще ви доставя удовол-
ствие. Основното нещо е да не усложнявате всич-

ко, което между другото, се развива лесно и хармонично.

Очаква ви, море от радост и щастие, особено
ако сте изпълнени с оптимизъм. На вашата прак-
тичност днес, ще завиждат много хора, но не кри-
тикувайте другите за грешките. Креативните
от вас, ще имат успех в големи проекти. Пътува-
нето, преговорите и подписването на документи,

също ще се развиват благоприятно.
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е факт. Какво те нака-е факт. Какво те нака-е факт. Какво те нака-е факт. Какво те нака-е факт. Какво те нака-
ра да облечеш синятара да облечеш синятара да облечеш синятара да облечеш синятара да облечеш синята
фланелка?фланелка?фланелка?фланелка?фланелка?

- След доста години в
чужбина реших, че е
добре да се върна вече в
България. Искам да бъда
по-близо до семейство-
то си, до родителите.
Междувременно пред
мен се откри възмож-
ност да премина в Лев-
ски и прецених, че това
е най-добрата опция.
Имал съм честта да иг-
рая с Владо Николов,
той ме потърси и беше
настоятелен в желание-
то на клуба да ме прив-
лече.

- Не е тайна, че ти си- Не е тайна, че ти си- Не е тайна, че ти си- Не е тайна, че ти си- Не е тайна, че ти си
левскар и се вълнувашлевскар и се вълнувашлевскар и се вълнувашлевскар и се вълнувашлевскар и се вълнуваш
от присъствието наот присъствието наот присъствието наот присъствието наот присъствието на
Левски в различнитеЛевски в различнитеЛевски в различнитеЛевски в различнитеЛевски в различните
спортове. Това оказа лиспортове. Това оказа лиспортове. Това оказа лиспортове. Това оказа лиспортове. Това оказа ли
влияние при избора ти?влияние при избора ти?влияние при избора ти?влияние при избора ти?влияние при избора ти?

- Не бих казал, защото
все пак съм професиона-
лист и не би трябвало
да оставям лични прис-
трастия да ме водят в
избора. Със сигурност
обаче мога да кажа, че

Един от най-добрите
български състезатели
на поста център за пос-
ледните години - Све-
тослав Гоцев, ще играе
за Левски София. Нацио-
налът подписа договор
за 1 година с клуба и ще
заеме мястото на прик-
лючилия славната си ка-
риера Христо Цвета-
нов, съобщиха от Лев-
ски.През последните 10
сезона Гоцев натрупа
солиден опит в чужби-
на и игра в шампиона-
тите на Италия, Фран-
ция, Русия и Иран. От
2009 г. е и част от на-
ционалния отбор, къде-
то за първи път е пови-
кан от Силвано Пранди.
През 2015 г. Гоцев бе в
състава, който спечели
сребро от европейски-
те олимпийски игри.
2018 г. пък стана най-
добър блокировач на
Световната лига.

- Добре дошъл в Лев-- Добре дошъл в Лев-- Добре дошъл в Лев-- Добре дошъл в Лев-- Добре дошъл в Лев-
ски, Слави! Отдавнаски, Слави! Отдавнаски, Слави! Отдавнаски, Слави! Отдавнаски, Слави! Отдавна
очаквахме този тран-очаквахме този тран-очаквахме този тран-очаквахме този тран-очаквахме този тран-
сфер да се случи и вечесфер да се случи и вечесфер да се случи и вечесфер да се случи и вечесфер да се случи и вече

Страницата подготви Яне Анестиев

Äà èãðàÿ â „Ëåâñêè” å ÷åñò çà ìåí
Така смята брезнишкият национал Светослав Гоцев

Пропадна контрола на „Славата”
Хебър (Пазарджик) ще срещне елитния Бо-

тев (Враца) в третата си контрола от подготви-
телния лагер на Банско. Първоначално “зеле-
ните” трябваше да играят в събота спаринг
със Струмска слава (Радомир) на стадиона в
Разлог. Тази контрола отпада, а вместо нея в
неделя от 10 часа хебърци ще се изправят
срещу отбора от Враца на градския стадион в
Разлог.

Пет малко известни
неща за Уимбълдън
Традицията на Уимбълдън в днешни дни

дава възможността на шампионите от пре-
дишното издание да излязат първи на Цен-
тралния корт. Дотук с честта и предимствата,
защото те, както и всички останали, трябва да
спечелят седем мача, ако искат да повторят
успеха си.До 1921 година е било доста по-
различно. От първото издание през 1877-а до
1921-а защитаващите титлите си на сингъл и
на двойки получават директно място на фина-
ла, докато останалите участници се борят за
правото да излязат срещу тях в мача за тро-
фея.

х х х
Първия шампион на  Уимбълдън през 1877

е Спенсър Гор. Той е категоричен по пътя си
към успеха със своята отлична игра на мре-
жата. Победата във финала идва след три се-
та и по-малко от 50 минути на корта.Само че
въпреки класата си в новия спорт, Гор не го
намира за особено атрактивен. Той предпочи-
та да играе крикет. „Тенисът на трева е малко
скучен. Никога няма да настигне другите
спортове“, казва той.

х х х
Наличието на кралски особени на Централ-

ния корт на Уимбълдън е често срещана глед-
ка. Тяхното място, разбира се, е в ложите. Но
знаете ли, че един бъдещ крал е участвал на
Уимбълдън като тенисист? Дюкът на Йорк, бъ-
дещ Крал Джордж VI и баща на Кралица Ели-
забет II, е част от турнира на двойки през 1926-
а година. Сър Луис Грейг, който печели тенис
шампионата на въздушните сили, получава
покана за участие на Уимбълдън. Той е мен-
тор и съветник на Дюка и избира именно бъ-
дещия монарх за свой партньор на двой-
ки.Техните съперници в първи кръг Артър Гор
и Хърбърт Барет не проявяват прекалено ува-
жение и след 6-1, 6-3, 6-2 отстраняват бъде-
щия крал от турнира.

х х х
Избухването на Втората световна война во-

ди до отмяната на Уимбълдън. Ол Инглънд
Клъб се превръща в сборен пункт за военни
служители като на кортовете дори се развъж-
да малка ферма със зайци, прасета и кокош-
ки. На 11 октомври 1940 година германски
бомби нанасят щети пое от ъглите на трибуни-
те на Централния корт и разрушават 1200 се-
далки. При подновяването на Уимбълдън
през 1946-а тази част от трибуните остава
неизползваема и е напълно възстановена ед-
ва през 1949-а.Военното присъствие на ком-
плекса се запазва и до ден-днешен. Стотици
членове на въоражените сили на Великобри-
тания се включват в турнира на доброволни
начала като стюарди, които упътват зрителите
до техните места.

х х  х
Серина и Винъс Уилямс счупиха много ре-

корди с постиженията си на Уимбълдън и спе-
челените титли на сингъл и двойки. Те обаче
не са първата двойка сестри или братя с титла
на двойки.Такива са Ърнест и Уилям Реншоу,
братя, които през 80-те години на XIX век пе-
челят пет трофея на двойки. Двамата са много
успешни и на сингъл. Подпомогнат от прави-
лото, че шампионът получава директно място
на финала през следващата година, Уилям
печели шест поредни титли – между 1881 и
1886. В три от случаите той побеждава брат си
във финалния двубой.Друг интересен факт е,
че в първия турнир при жените, през 1884-а,
Мод Уотсън побеждава сестра си Лилиан в
спор за титлата.

този факт ме прави до-
пълнително щастлив.
Да играя за клуба, на
който симпатизирам, е
наистина чест за мен.
Като обобщение бих ка-
зал, че съчетах полезно-
то с приятното.

- От известно време- От известно време- От известно време- От известно време- От известно време
тренираш на базата натренираш на базата натренираш на базата натренираш на базата натренираш на базата на
Левски София в Gari-Левски София в Gari-Левски София в Gari-Левски София в Gari-Левски София в Gari-
tage Park. Как би оценилtage Park. Как би оценилtage Park. Как би оценилtage Park. Как би оценилtage Park. Как би оценил
направеното до момен-направеното до момен-направеното до момен-направеното до момен-направеното до момен-
та?та?та?та?та?

- Базата е на наисти-
на топ ниво, условията
за професионален
спорт са повече от чу-
десни. Бил съм на много
места, рядкост е да ви-
диш подобни съоръже-
ния.

- На практика ще зае-- На практика ще зае-- На практика ще зае-- На практика ще зае-- На практика ще зае-
меш мястото на слав-меш мястото на слав-меш мястото на слав-меш мястото на слав-меш мястото на слав-
ния ветеран Христония ветеран Христония ветеран Христония ветеран Христония ветеран Христо
Цветанов, който сло-Цветанов, който сло-Цветанов, който сло-Цветанов, който сло-Цветанов, който сло-
жи край на състезател-жи край на състезател-жи край на състезател-жи край на състезател-жи край на състезател-
ната си кариера следната си кариера следната си кариера следната си кариера следната си кариера след
края на сезона. Каквокрая на сезона. Каквокрая на сезона. Каквокрая на сезона. Каквокрая на сезона. Какво
очакваш от работа сочакваш от работа сочакваш от работа сочакваш от работа сочакваш от работа с
него вече в ролята мунего вече в ролята мунего вече в ролята мунего вече в ролята мунего вече в ролята му
на помощник треньор?на помощник треньор?на помощник треньор?на помощник треньор?на помощник треньор?

- С Христо се познава-
ме от националния от-
бор, имах удоволствие-
то да работим заедно.
Мисля, че две години –
2009 и 2010 г. Изключи-
телен професионалист
и преди всичко човек с
много твърд характер.
Неслучайно игра толко-
ва дълго – това е свър-
зано с лишения себе
преодоляване и справя-
не с неминуемите бол-
ки.Вярвам, че Ицо може
да предаде много от те-
зи неща на младите със-
тезатели, богатство е
да се работи с него.

- В националния от-- В националния от-- В националния от-- В националния от-- В националния от-
бор си се засичал съсбор си се засичал съсбор си се засичал съсбор си се засичал съсбор си се засичал със

старши треньора нистарши треньора нистарши треньора нистарши треньора нистарши треньора ни
Андрей Жеков. ИгралАндрей Жеков. ИгралАндрей Жеков. ИгралАндрей Жеков. ИгралАндрей Жеков. Играл
си с капитана Боянси с капитана Боянси с капитана Боянси с капитана Боянси с капитана Боян
Йорданов, либеротоЙорданов, либеротоЙорданов, либеротоЙорданов, либеротоЙорданов, либерото
Владислав Иванов, иВладислав Иванов, иВладислав Иванов, иВладислав Иванов, иВладислав Иванов, и
разбира се, с разпреде-разбира се, с разпреде-разбира се, с разпреде-разбира се, с разпреде-разбира се, с разпреде-
лителя Владимир Стан-лителя Владимир Стан-лителя Владимир Стан-лителя Владимир Стан-лителя Владимир Стан-
ков. Тренирал си и с ня-ков. Тренирал си и с ня-ков. Тренирал си и с ня-ков. Тренирал си и с ня-ков. Тренирал си и с ня-
кои от младите играчикои от младите играчикои от младите играчикои от младите играчикои от младите играчи
на клуба. Как оценявашна клуба. Как оценявашна клуба. Как оценявашна клуба. Как оценявашна клуба. Как оценяваш
потенциала на Левскипотенциала на Левскипотенциала на Левскипотенциала на Левскипотенциала на Левски
София?София?София?София?София?

- Не бих могъл от сега
да кажа, все пак от дос-
та години не съм играл
в България. Но опитът
ми подсказва, че подоб-
на сплав от опитни и
талантливи млади със-
тезатели може да даде
добър резултат. Много
се надявам да изградим
един тим, който да бъ-
де неудобен съперник за
всички участници в
първенството.

- Не успя да попаднеш- Не успя да попаднеш- Не успя да попаднеш- Не успя да попаднеш- Не успя да попаднеш
в националния отборв националния отборв националния отборв националния отборв националния отбор
за Лигата на нациите,за Лигата на нациите,за Лигата на нациите,за Лигата на нациите,за Лигата на нациите,
тъй като имаше проб-тъй като имаше проб-тъй като имаше проб-тъй като имаше проб-тъй като имаше проб-
лем с рамото. Какво елем с рамото. Какво елем с рамото. Какво елем с рамото. Какво елем с рамото. Какво е
състоянието ти в мо-състоянието ти в мо-състоянието ти в мо-състоянието ти в мо-състоянието ти в мо-
мента и очакваш ли дамента и очакваш ли дамента и очакваш ли дамента и очакваш ли дамента и очакваш ли да
се включиш за европей-се включиш за европей-се включиш за европей-се включиш за европей-се включиш за европей-
ското първенство?ското първенство?ското първенство?ското първенство?ското първенство?

- Засега всичко е на-
ред, тренирам усилено
във фитнеса и се гот-
вя с националния отбор
за младежи до 21 г., кой-
то е на лагер в зала Лев-
ски София. Готов съм
да се включа в подго-
товката за европейско-
то първенство и ако
здравословното ми със-
тояние позволява, и
старши треньорът
Силвано Пранди преце-
ни, ще се завърна.

- Шампионът в Су-- Шампионът в Су-- Шампионът в Су-- Шампионът в Су-- Шампионът в Су-
перлигата Хебър напра-перлигата Хебър напра-перлигата Хебър напра-перлигата Хебър напра-перлигата Хебър напра-
ви доста сериозна се-ви доста сериозна се-ви доста сериозна се-ви доста сериозна се-ви доста сериозна се-

лекция, носителят налекция, носителят налекция, носителят налекция, носителят налекция, носителят на
купата Нефтохимиккупата Нефтохимиккупата Нефтохимиккупата Нефтохимиккупата Нефтохимик
също обнови съставасъщо обнови съставасъщо обнови съставасъщо обнови съставасъщо обнови състава
си. Подобно нещо сеси. Подобно нещо сеси. Подобно нещо сеси. Подобно нещо сеси. Подобно нещо се
случва и в други воде-случва и в други воде-случва и в други воде-случва и в други воде-случва и в други воде-
щи отбори. Къде виж-щи отбори. Къде виж-щи отбори. Къде виж-щи отбори. Къде виж-щи отбори. Къде виж-
даш „Левски София”даш „Левски София”даш „Левски София”даш „Левски София”даш „Левски София”
през следващата кампа-през следващата кампа-през следващата кампа-през следващата кампа-през следващата кампа-
ния?ния?ния?ния?ния?

- Определено Хебър и
Нефтохимик се от-
крояват през последни-
те години като въз-
можности, селекция и
съответно резулта-
ти. Има още няколко
отбора, които също
ще бъдат доста конку-
рентни. Не очаквам
обаче нивото да бъде
по-високо от миналата
година с това изненад-
ващо разширяване на
формата на Суперлига-
та. Ще има неравнос-
тойни мачове, доста
пътувания, но това е
положението.За нас ще
бъде важно да сме пос-
тоянни и мисля, че
приоритет трябва да
бъде спечелването на
медал.

- Да се надяваме, че- Да се надяваме, че- Да се надяваме, че- Да се надяваме, че- Да се надяваме, че
от новия сезон ще имаот новия сезон ще имаот новия сезон ще имаот новия сезон ще имаот новия сезон ще има
и фенове на мачоветеи фенове на мачоветеи фенове на мачоветеи фенове на мачоветеи фенове на мачовете
в зала Левски София.в зала Левски София.в зала Левски София.в зала Левски София.в зала Левски София.
Какво би казал на при-Какво би казал на при-Какво би казал на при-Какво би казал на при-Какво би казал на при-
вържениците ни?вържениците ни?вържениците ни?вържениците ни?вържениците ни?

- Много се надявам да
има фенове в залите,
особено в нашата. Ня-
ма да крия, че за мен во-
лейболът е и голяма
емоция, а присъствие-
то на привържениците
и подкрепата им вина-
ги са ме зареждали. Така
че дано през новия се-
зон видим залата ни в
пълен капацитет и фе-
новете да гледат во-
лейбол на високо ниво.

Мария Гроздева ще носи
знамето ни в Токио

Легендарната Мария Гроз-
дева ще бъде знаменосец на
българската делегация по
време на откриването на
Летните олимпийски игри в
Токио, научи Sportal.bg. Очаква
се официалното решение да
бъде обявено по-късно днес,
след края на Общото събра-
ние на БОК.Мария Гроздева е носителка на пет олимпийски
медала, включително и две титли от Сидни (2000) и Ати-
на (2004). Тя имаше честта да носи родния трибагреник и
на Олимпиадата в Атина през 2004 година, когато стана
първата българска спортистка знаменосец на делегация-
та ни.12 години по-късно на Игрите в Рио българският
флаг бе развят от лекоатлетката Ивет Лалова.

Туркиня ще играе за
„Риал“(Ковачевци)

Двадесет и пет годишна-
та Кадер Киса ще защитава
цветовете на червения тим
от Ковачевци през новия се-
зон /2021г-2022г/, съобща-
ват от футболния клуб.На-
падателката от Истанбул
идва от първа женска фут-
болна лига на Турция като
последно е играла за Samsun
Yap-Ba Kad?n."Преговори во-
дим с още няколко чуждес-
транни състезателки и

няколко изявени футболистки от родното първенство" -
коментира треньорът на женския ни тим Рикардо Вели-
нов.Подготовката на РИАЛ стартира в края на месец юли.
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Кметът Владимиров бе на мястото на огнения ад

ПОЖАРЪТ, ПОГЪЛНАЛ
ЧАСТ ОТ МАРХИТО И НЯ-
КОЛКО СЕРГИИ до него, не-
волно ни върна към дните

след голямото земетресение, когато
всички споделяхме, че можеше да е по-
лошо. Защото въпреки съборените сгра-
ди, въпреки големите поразии, причинени
от разлюлялата се земя, някои от които
си стоят и до днес, нямаше загинали и
ранени хора. И днес, когато вълнението
около лумналите във вечерните часове
пламъци и горящия пазар поотминаха, не
един и двама си казват - беше малкият
дявол. Защото благодарение на огнебор-
ците, пожарът не "захапа" съседните жи-
лищни сгради, даже кола няма обгоряла.
Бог сигурно закриля перничани, но това
с унищожения частично пазар си е зас-
луга главно на пожарникарите, които реа-
гираха светкавично и успяха да овла-
деят ситуацията, да угасят огнените ези-
ци навреме. А градоначалникът пък с8е
ангажира да намери начин пострадалите
търговци да бъдат обезщетени. А ако
Господ ни обича, хайде нека ни спести
бъдещи тежки изпитания, щото вече се
изморихме…

ЗА ПОРЕДНИЯ ГОЛЯМ СЪБОР СЕ
СТЯГАТ БРЕЗНИЧАНИ - "В СЪРЦЕТО
НА ГРАОВО".  Това ще е третото му из-
дание, след като миналата година зара-
ди пандемията поляните край Гигинския
манастир останаха пусти. Е, сега и мир-
яни, и спомоществуватели, и монаси се
готвят голямото събитие. И най-вече - тър-
говците, които ще имат възможност да
направят добър алъш - вериш, щото на
подобно събитие хората отварят и души-
те, и кесиите си. И много -много не се
стискат за нещо вкусно, което да напра-
ви денят им още весел. Дано само и вре-
мето не развали кефа на съборяните.
Мнозина обаче си спомнят, че по време
на втория Църногорски събор навсякъде
валя кат из ведро, а в района на манасти-
ра не капна нито капка. Щото Бог ни оби-
ча и ни пази, казват миряни, които не са
изпуснали нито първото, нито второто из-
дание на "В сърцето на Граово".

ПОЛИЦЯТА СЪОБЩИ, ЧЕ Е СТА-
НАЛ ПЪТЕН ИНЦИДЕНТ близо до Дол-
на Диканя, при който жена бере душа с
черепно-мозъчна травма, ама кой знае
защо спести факта, че във въпросното во-
зило са се били натъпкали 10 души от
братята - роми, което си е чисто наруше-
ние на законовите разпоредби. И е цяло
чудо от тези "сардели" във возилото има
само едно сериозно пострадала.

Стегната организация в
полицията за изборите

Любомира ПЕЛОВА
Звената "Български документи за са-

моличност" към ОД МВР - Перник и РУ
ще съдействат на българските граждани,
които не притежават валидни документи
за самоличност, да упражнят правото си
на глас в деня на изборите за Народно
събрание.

В седмицата преди 11 юли 2021г., ко-
гато ще се проведат изборите за Народ-
но събрание  е създадена необходимата
организация, българските граждани,
които нямат издадена лична карта или
не притежават валидни документи (лич-
на карта или лични /зелени/ паспорти) за-
щото са изгубени, откраднати, повреде-
ни, унищожени или с изтекъл срок, да
имат възможност да упражнят правото
си на глас.

Създадена е следната организация за
работа:

1. В зависимост от конкретните норма-
тивни изисквания на граждани, подали
вече заявление за нова лична карта ще
бъде ускорено издаването й, или ще им
бъде издадено удостоверение за изгу-
бен, откраднат, повреден, унищожен до-
кумент за самоличност /лична карта, ли-
чен /зелен/ паспорт/ или лична карта с
изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издаде-
на нова лична карта до края на  работния
ден  на

9 юли 2021г., по искане на гражданите,
ще бъде издавано необходимото им
удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е
необходимо:

3. Гражданите лично да подадат иска-
не в ОД МВР и РУ за дните на 10 юли
2021г. от 08:30ч. до 17:00ч. и на 11 юли
2021г. от 08:30ч. до 19:00ч.

4. Удостоверенията, осигуряващи въз-
можност за упражняване на правото на
глас в изборите за Народно събрание, се
издават след приемане на заявление за
нова лична карта.

5.В случай на подадено и регистрирано
по постоянен адрес заявление за изда-
ване на лична карта, удостоверение мо-
же да се издаде във всяко ОД МВР и РУ
независимо от обявения постоянен и
настоящ адрес.

УДОСТОВЕРЕНИЯТА ЗА ЗАЯВЕН ПОС-
ТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС СЕ ИЗДА-
ВАТ ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРА-
ЦИЯ.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА
ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОН-
НАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВА-
ЛИДНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН НА 11 ЮЛИ
2021Г.

Три екипа на пожарната са
гасили пламъците на пазара

Любомира ПЕЛОВА
Пожарът на Кооперативния пазар е

възникнал около 21, 12 часа, когато е
бил подаден и сигнал на гелефон 112 за
бушуващия огън, уточниха вчера от Об-
ластната дирекция на МВР.  Три противо-
пожарни екипа от РСПБЗН - Перник и
служители от Първо районно управление
незабавно пристигнали на местопроиз-
шествието. Предприети са гасителни
действия и огънят е бил локализиран.
Унищожени са кашони и касетки с пло-
дове и зеленчуци, както и част от конс-
трукцията на закритата част на пазара.
Причините и щетите са в процес на уста-
новяване. Извършени са два огледа на
местопроизшествието от служители на
полицията и пожарната. Работи се по
всички версии и е образувано досъдеб-
но производство по чл. 330, ал. 1 от Нака-
зателния кодекс за палеж.

Действията по разследването продъл-
жават под надзора на прокуратурата.

Любомира ПЕЛОВА
Огромен пожар лум-

на в късните часове
на денонощието във
вторник и буквално
за минути обхвана
мархито и част от
сергиите на централ-
ния пернишки пазар.
Огнеборците са реа-
гирали светкавично и
започнали гасенето
на огъня буквално ми-
нути след подадения
сигнал. На  място
пристигнаха кметът
на общината Станис-
лав Владимиро и тър-
говци, чиито сергии
бяха засегнати от
пламъците.

Картината беше
апокалиптична, спо-
делят обитатели на
съседните жилищни
кооперации, притесн-
явахме се, че огънят
може да засегне и бло-
ковете, разположени
в непосредствена бли-
зост до пазара. Прека-
рахме безсънна нощ,
споделят още  те.
Мнозина, чиито авто-
мобили са били парки-
рани в близост до по-
жара, веднага ги мах-
нали от района.

Все още е рано да ко-

ментираме причини-
те за снощния  пожар.
Разследващите започ-
наха да работят по
различни версии за
възникването му вед-
нага след като огъ-
нят бе потушен, каза
кметът на Община
Перник Станислав
Владимиров. Той бла-
годари на пожарника-
рите за бързата реак-
ция. "Направиха така
че да не бъде застра-
шен живота и здраве-
то на живущите в съ-
седните сгради, кои-
то са изключително
близо до пазара", каза
още той.  Владимиров
коментира, че тепър-
ва ще се прави оценка
на нанесените щети.
Той добави, че се
водят  разговори и с
търговците - те  съ-
що са част от раз-
следването, те ще ка-
жат на каква стой-
ност са щетите и как-
во са видели. Предуп-
реждавали сме тър-
говците, да не склади-
рат амбалаж, кашони,
дървени щайги, защо-
то в тежките горе-
щини, като тези, кои-
то обхванаха Перник

през последните мо-
гат да станат причи-
на за голяма беля. Дос-
татъчна е само една
искра, за да лумнат
пламъците. За съжале-
ние точно това се
случи, споделят още
от общинската адми-
нистрация.

"Картината наисти-
на беше ужасна. Хуба-
вото е, че има само
материални щети в
горната част на паза-
ра, защото вчера
всичко изглеждаше
много по-различно",
добави Владимиров.
Кметът на Перник ка-
за още, че работата
на пазара ще бъде въз-
становена веднага
щом органите на реда
приключат с огледи-
те. Той ще внесе док-
ладна в Общинския
съвет с предложение
да бъде отпусната
помощ на пострадали-
те от огнената сти-
хия търговци.

Огледите и разслед-
ването продължават
и в сряда. Не се из-
ключва нито една вер-
сия за бедата, вклю-
чително и за умишлен
палеж.

Обучаваха полицаи да откриват
МПС с подправени номера
Любомира ПЕЛОВА

Тридневен курс на
тема "Идентифицира-
не на МПС с подправе-
ни идентификацион-
ни данни" се провежда
на територията в Со-
фия и Перник. Инициа-
тивата е продълже-
ние на обучение, про-
ведено през 2019 го-
дина, със съдействие-
то на Генералния сек-
ретариат на МОКП
Интерпол, организи-
рана и проведена по
проект "Formatrain",
на което са присъс-
твали 20 служители
на МВР, занимаващи
се с този вид прес-
тъпни посегателс-
тва.

Организатори на

проявата са ДМОС -
МВР, експерти от
НИК, Второ РУ - Пер-
ник и ОДМВР - Плов-
див. В обучението
участват представи-
тели на НИК от всич-
ки ОДМВР в страната

и СДВР, както и слу-
жители от Криминал-
на полиция, работещи
по направлението.
Целта е те да полу-
чат актуални знания
и да се запознаят с
нови методи за уста-
новяване на подправе-
ни идентификацион-
ни номера на МПС и
бази данни.

В сряда в двора на
Второ РУ -Перник бяха
проведени практичес-
ки упражнения, свър-
зани с идентификаци-
я на крадени МПС,
бяха обменени добри
практики, опит и зна-
ния за противодей-
ствие на този вид
престъпления.
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