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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 = 1.65 лв.

Понеделник-вторник 5-6 юли 2021г., бр.76 /7076/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Преп. Атанасий
Атонски(5)

Преп. Сисой Велики(6)

Покупко-
продажба

Предизборната покупко-продажба продъл-
жава. Вътрешният министър като истин-
ски търговец любезно ни обеща да не закри-
ва сергията до самите избори. Даже напро-
тив - тепърва ще гледаме обогатяване на
търговския асортимент. Демек - всеки ден
ще е така до победата, разбирай до 11 юли,
че и на самия 11-ти. Възниква парадокс - про-
куратурата нещо не е на кеф от зрелищни-
те акции на службите, та отдава техните
деяния на читалищна самодейност. Все едно
хората на Гешев и на Рашков са от двете
страни на барикадата. А може и да са...

Ромските махали в големите градове
станаха интересен социопродукт. Полиция
и жандармерия ги навестяват за "добър
ден". Интервюираните гласоподаватели ка-
то навити пружини казват едно и също -
нищо не са чули, нищо не знаят. Правят се
на паднали от Марс. Те търговията иначе
си я владеят, но изборната - абсурд. Толко-
ва са единодушни в елементарно- наивните
си обяснения, че няма как да не се сетиш за-
що на последните избори са гласували еди-
нодушно.

Влизаме в страстната предизборна сед-
мица с усещането за търговски бонуси,
които дебнат от всеки ъгъл. Купуването и
продаването на гласове е ... задължение.
Иначе затваря сергията и падналите от
Марс обедняват.

СЪПЕРНИК

120 / 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

Облачно
слаб дъжд

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

Áèòêà ìåæäó òðàêè è ðèìëÿíè íà êðåïîñòòà Êðàêðà
Атракцията на хълма бе част от програмата за Нощта на музеите
Светла ЙОРДАНОВА

Римски легионери в
битка с тракийска
военна част в пълно
бойно снаряжение-
това можеха да наб-
людават посетите-
лите на крепостта
Крака, дошли в съ-
ботния ден.

Атракцията на
хълма бе част от бо-
гатата програма,
която Регионален ис-
торически музей -
Перник подготви за
Европейската нощ на
музеите.

Освен битка между
траки и римляни,
имаше триумфален
парад, гладиаторски
двубой, тракийски
мистерии, вдъхнове-
ни от древните ми-
тове и легенди.

В полеви римски ла-
гер пък майстори за-
наятчии показаха
уменията си.

В Перник гостуваха
римски легионери от
Свищов. Формация-
та е известна като
Първи Италийски ле-
гион. Те са група, пре-
създаваща външния
вид, йерархията, ко-
мандите и бита на
римския легион и аук-
силиарната тракий-
ска кохорта.Клубът
има стотина членове
и множество ежегод-
ни изяви в България и
Европа.

И с т о р и ч е с к и т е
възстановки се рад-
ват на истински бум
в Европа и САЩ през
последното десети-
летие. В многоброй-

ните групи за въз-
становки, организи-
рани по епохи, члену-
ват стотици хиляди

Гр.  Батановци,  ул .  Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÖÚÐÍÎÃÎÐÑÊÈßÒ ÑÚÁÎÐ
ÑÚÁÐÀ ÌÍÎÃÎ ÃÎÑÒÈ

ÒÐÅÒÎÊËÀÑÍÈ×ÊÀ Â
ÄÅÁÐÈÒÅ ÍÀ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÒÀ
ÄÂÅ ÍÎÂÈ ÁÀÇÈ ÙÅ
ÈÇÃÐÀÆÄÀ „ÌÈÍÜÎÐ”

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

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД

SiAn

                    0888 50 32 37
                    0896 62 06 95
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Над 450 самодейци се надпяваха и надиграваха в Кладница
Светла ЙОРДАНОВА

Над 450 самодейци
от 37 читалища и кул-
турни институции от
областите Перник,
Кюстендил, София и
Пазарджик пяха и тан-
цуваха в пернишкото
село Кладница, където
в събота се проведе IV-
тия Регионален фол-
клорен събор "Витош-
ки напеви".

Съборът се провеж-
да ежегодно през лято-
то на открита естра-

да пред читалището в
село Кладница и има
конкурсен характер.
Жури от специалисти
в областта на фолкло-
ра оценява изпълнения-
та и се очаква да обяви
победителите сред ин-
дивидуалните изпълни-
тели и групите за тра-
диционен фолклор във
всички възрасти.

Съборът води нача-
лото си от 2007 годи-
на. Негов организатор
е НЧ "Пробуда - 1937

г.", с подкрепата на
Община Перник.

Главната цел на из-
явата е поддържане-
то на танцовото, му-
зикалното, певческо-
то и словесното из-
куство за традицио-
нен фолклор в селища-
та около планината
Витоша, и по поречие-
то на реките Струма
и Места.

Миналата година за-
ради пандемията той
се проведе онлайн.

доброволци. Бълга-
рия не прави изклю-
чение, клубове за рее-
нактмънт има дос-

та,особено специали-
зирани в античнос-
тта и българското
възраждане.
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Ìíîãî ãîñòè íà Öúðíîãîðñêèÿ ñúáîð
Началото на третото издание бе дадено с водосвет за здраве

Силвия ГРИГОРОВА
С водосвет за здра-

ве днес беше официал-
но открито третото
издание на Църногор-
ския събор при манас-
тира "Св. Безсребрени-
ци Козма и Дамян".

Преди откриването
в манастира бе прове-
ден колкоквиум на те-
ма "Краищенско свето-
горие - напредък, проб-
леми и перспективи".
На него бяха предста-
вени обновените в
последните години ма-
настири в област Пер-
ник.

Сред официалните
гости бяха Негово
преосвещенство Бе-
лоградчишкия епископ
Поликарп - викарий на
Софийския митропо-
лит,  заместник ми-
нистърът на Минис-
терството на земеде-
лието, горите и храни-
те доц. Крум Недел-
ков, областният упра-
вител на Перник д-р
Симеон Василев, замес-
тник областният уп-
равител Ива Борисова,
кметове и заместник-
кметове от общините
в региона, кандидати
за народни представи-

"Топлофикация Перник" отлага
плановия годишен ремонт!

Силвия ГРИГОРОВА
"Топлофикация Перник" отлага пла-

нираното за 12.07. 2021 г спиране на
централата за извършването на годи-
шен планов ремонт. Това информираха
от ръководството на дружеството. При-
чината за отлагането са настъпили про-
мени в разчета на доставките на обо-
рудване, ремонтни графици на подиз-
пълнителите и производствена необхо-
димост.

От "Топлофикация Перник" информи-
раха, че допълнително и в съответс-
твие с нормативната база, обществе-
ността и абонатите ще бъдат своевре-
менно уведомени за началната дата и
продължителността на плановия ре-
монт.

Дружеството се извинява на всички
абонати и ползватели на топлофика-
ционни услуги за създаденото неудобс-
тво.

За емблематичния състав
"Граово" припомнят от Архива

Светла ЙОРДАНОВА

Изложба от поредицата "Архивът на
10/20/30/40/50/60 години" е поводът за
представяне на информация за един от
емблематичните състави на Перник -
Фолклорен ансамбъл "Граово". Прек-
расният граовски фолклор и местни
традиции са съхранени чрез редица до-
кументи и снимки във фондовете на
Държавен архив - Перник. Четиридесе-
то десетилетие от развитието на инсти-
туцията е период на постигнати успехи
от национални и международни участи-
я на фолклорни формации от региона и
съответно възможност за опазване и
съхраняване на свидетелствата за тех-
ните постижения.

Фолклорен ансамбъл "Граово" е съз-
даден през 1953 г. към Металургичен
завод "Ленин" в Перник. След 2001 г.
преминава към състава на Районен
младежки дом - Мошино, а от 2017 г. -
става част от Общински младежки дом
- Перник. Първият хореограф и един от
инициаторите за сформирането на тан-
цовия състав е Трифон Тинков. Роден в
Стара Загора през 1934 г., работи в за-
вод "Ленин" и от 1953 г. до 1980 г. е не-
разривно свързан с творческото израс-
тване и успехите на ансамбъла. След
1984 г. до днес хореограф е Александъ-
р Нецов.

Знаковата първа награда на Фолкло-
рен ансамбъл "Граово" е от околийски
преглед в с. Църква през 1954 г., на
който печели първо място. На Деветия
световен младежки фестивал в София
през 1968 г. съставът е единствения по-
канен да представи шопския фолклор.
През годините следват множество уча-
стия - седем републикански - със спе-
челени шест златни и един сребърен
медал и над двадесет международни
фестивала. Носител е на Орден "Кирил
и Методий" II степен.

Днес в четирите школи на Фолклорен
ансамбъл "Граово" се обучават над 200
деца.

тели, жители от ре-
гиона и други области
на страната.

Пръв приветства
дошлите на събора
епископ Поликарп. Той
предаде на присъства-
щ и т е
благос-
лов от
Негово
Светей-
шество
П а т -
р и а р х
Н е о -
ф и т .
Негово
п р е о с -
вещенс-
тво епископ Поликарп
подчерта, че възста-
новяването на храмо-
ве и манастири в Пер-
нишко продължава бла-
годарение на общите
усилия на Православна-
та църква, държавата,
общините и миряни-
те. "Чрез този събор,
чрез българския фол-
клор и ежедневната
работа, манастирът
се превръща в прите-
гателен център и
заедно със светите
места около него се
превръща в духовен
оазис за православни-

те", каза още той.
Игуменът на Църно-

горската света обите-
л архимандрит Ника-
нор също приветства
присъстващите и из-
рази задоволството

си, че след миналого-
дишното прекъсване,
заради пандемията,
третото издание на
Църногорския събор е
факт. Той благодари
на спонсорите, на об-
ластната адми-
нистрация и об-
щинските упра-
ви, които са по-
могнали за  орга-
низацията и про-
веждането на
събора.

Областният
управител на
Перник също
благодари на

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

Пенсионерите пак ще получат
добавка към пенсиите си

Силвия ГРИГОРОВА
2 080 000 пенсионери ще получат до-

бавка от 50 лв. към пенсиите си за ме-
сец юли. Допълнителната сума ще се
изплаща на всички пенсионери, неза-
висимо от размера на техните пенсии.
Това информираха от ТП на НОИ в Пер-
ник.

За изплащането на добавките за ме-
сец юли правителството ще отпусне
допълнителни 104 000 000 лева по бю-
джета на държавното обществено оси-
гуряване. Средствата са осигурени за
сметка на преструктуриране на разхо-
дите или трансферите по централния
бюджет за 2021 г.

Изплащането на добавка от 50 лв.
към пенсиите всеки месец е мярка в
подкрепа на пенсионерите, която стар-
тира през месец август 2020 г.

всички, благодарение
на чиито усилия е ор-
ганизиран Църногор-
ският събор при ма-
настира "Св. Безсреб-
реници Козма и
Дамян". "С голяма по-
чит се обръщам към
всички вас- хората,
които постоянно от-
давате своя труд и
енергия за проповядва-
нето на ценностите и
символите на хрис-
тиянската вяра. Бъде-
те здрави и Бог да ви
благослови", каза в сло-
вото си д-р Василев.

Заместник минис-
тър Крум Неделков.
Той заяви, че съборът
е не само място за раз-
думка и вкусни трапе-
зи, но и място, на кое-
то ние предаваме на
младото поколение
българските традиции
и българският дух, на-

родното
творчес-
тво и
в с и ч к о
о н о в а ,
к о е т о
т р я б в а
да оста-
вим на
п о к о л е -
н и я т а ,
което ни
е запази-

ло като народ. Живот-
новъдството е важен
поминък за Граово. За-
това важен акцент на
днешното събитие е
изложението на раз-
лични породи живот-

ни. На него фермери-
те ще покажат всич-
ко, което са направили
през годината с много
труд, обич и постоян-
ство. Един от основ-
ните приоритети на
Министерство на зе-
меделието, храните и
горите е  да поддържа
местните български
породи  като част от
българското биораз-
нообразие. Желая успех
на всички участници и
берекет.

Поздравления от-
правиха и председа-
телят на Обединени
български животновъ-
ди  Бойко Синапов и
други.

След откриването
на събора в програма-
та се включиха АНПТ"
Граовска младост"и
Ансамбъл" Чудно оро".
В събота вечерта в
концерта взеха уча-
стие десетки изпълни-
тели, сред които Лил-
яна Галевска и квар-
тет "Славеи?", Румяна
Алексова, Сорина Бого-
милова,  Антонио Си-
меонов, Валерия Мом-
чилова, оркестър
"Средец", оркес-
тър"Краси бенд", ТФ
"Асти денс" и АНПТ
"Славеи?".  Вечерта ще
завърши с концерт на
Ансамбъл "Филип Ку-
тев".

И както повелява
традицията, на събо-
ра имаше и курбан за
миряните.
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Çëàòíîòî ìîìè÷å íà Ïåðíèê âå÷å å â Ãåðìàíèÿ
Здравната каса поема операцията на Цвети, а събраните средства ще се използват за престоя й там

Любомира ПЕЛОВА
Цвета Страхилова

вече е в Германия, къ-
дето в специализира-
на клиника в Дюсел-
дорф ще се извърши
трансплантацията,
която да спаси живо-
та й, съобщиха нейни
близки.

Самата операция
ще се поеме от Здрав-
ната каса. Лечението
в немската клиника
ще струва 479 000 ев-
ро. Средствата, кои-
то се събраха по вре-
ме на благотворител-
ната кампания в под-
крепа на 17-годишна-

Повишението на парното се дължи
на високите цени на природния

газ и въглеродните емисии
Силвия ГРИГОРОВА

"Повишението на парното е вследствие
на покачването на цените на природния
газ и въглеродните емисии на световните
пазари. Основният фактор, който оказва
влияние на цената на топлинната енергия
у нас, това е стойността на използваното
гориво и цените на въглеродните емисии,
които се заплащат при неговата употреба.
За съжаление и цената на природния газ,
и на въглеродните емисии рязко скочи на-
горе". Това каза инж. Кремен Георгиев,
председател на Асоциацията на топлофи-
кационните дружества в България (АТДБ)
в "Денят започва" по БНТ.

Инж. Кремен Георгиев заяви, че топло-
фикациите имат и социална функция.
"Всички топлофикационни дружества в
България за една година произвеждат
около 5 млн. MWh топлинна енергия. Ако
ги няма тези топлофикации, същата тази
енергия трябва да дойде от друг източник
на енергия, за да се поддържа комфорта в
жилищата на хората. Ако ги заменим с ток,
клиентите на топлофикациите трябва да
плащат около 450 млн. годишно повече  за
енергия.", обясни инж. Георгиев. Той бе
категоричен, че отоплението на парно е в
пъти по-изгодно за хората.

"КЕВР, като регулатор, винаги е търсил
баланса между интересите на енергийните
дружества и потребителите.", подчерта
инж. Георгиев. Според него обаче в тази
ситуация, с непрекъснато повишаване на
цените на въглеродните емисии и природ-
ния газ, той не очаква КЕВР да промени
решението си за поскъпването на парното
от 1 юли.

Председателят на АДТБ обясни и разли-
ката в повишението на цените в градовете
така: "Всяко едно дружество има своите
специфики, своето количество абонати,
своя размер топлопреносна мрежа и съот-
ветно съвсем различни съоръжения и по
различен начин произвежда топлинната и
електрическа енергия". Според него не
трябва да се сравнява всяка топлофика-
ция, с която и да е друга.

Двама пострадаха
при пътен инцидент

Любомира ПЕЛОВА
Двама са пострадали при пътнотран-

спортно произшествие в Радомирско,
съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в сряда, около 16,
45 ч., на пътя от село Долна Диканя към
Радомир. Лек автомобил "Ланчия Либра",
управляван от 21-годишен радомирец, за-
губил управлението и се ударил в крайпът-
но дърво. Пострадали са двама пасажери -
16-годишно момиче с охлузни рани по
цялото тяло и 33-годишна жена с поли-
травма и опасност за живота. Извършен е
оглед на местопроизшествието и е започ-
нато досъдебно производство по чл. 343
"б", ал. 1 от Наказателния кодекс.

Действията по разследването продължа-
ват под надзора на наблюдаващ прокурор.

Третокласничка в дебрите
на пернишката библиотека
Светла ЙОРДАНОВА

Третокласничката
Белослава Пенчева,
която преди дни бе
отличена с читател-
ската награда на Ре-
гионална библиотека
"Св. Минков", беше на
гости на библиотека-
рите. Тя прие тяхна-
та покана да разгледа
всички отдели на биб-
лиотеката и места-
та, до които читате-
лите нямат достъп, а
именно книгохранили-
щата.

Малката Бела прояв-
ява изключителен ин-
терес към работата
на библиотекаря и за-
това може да бъде
видяна да помага доб-
роволно в
Д е т с к и я
отдел на
библиоте-
ката с по-
пълването
на чита-
телските
к а р т о н и
на нови
читатели.

Нейната
о б и к о л к а
з а п о ч н а
от Заем-
ната за
в ъ з р а с -
тни, къде-
то научи
как биб-

лиотекарите разчи-
тат сигнатурата на
книгите и знаят точ-
ното място на всяка
една книга.

Най- любопитно за
нея бе книгохранили-
щето, което прилича
на лабиринт. Малкото
момиче не се уплаши
от старите дървени
стълби на книгохрани-
лището на Читалн-
ята, където се съх-
раняват всички перио-
дични издания и по-
редки книги.

Сред откритите
"находки" беше "Ра-
ботнически вестник"
от 1902г. Бела видя и
най- малката книга,
която притежава биб-

та народна изпълни-
телка, ще се изпол-
зват за престоя й в
Германия. Там с нея
през цялото време ще
бъде майка й, а ще
пристигне и сестра й
- Деси, която е донор
на Цвети.

Възстановяването
на младото момиче,
страдащо от остра
лимфобластна левке-
мия, може да продъл-
жи година. Всички,
които помогнаха на
Цвети, се надяват тя
да се върне в Перник
здрава и щастлива.

Цяла България ста-
на съпричастна на
случая след пост във
Ф е й с б у к
на журна-
листа Ни-
ки Кънчев.
Той споде-
ли, че 13-
г о д и ш н о
м о м и ч е
от Пер-
ник се бо-
ри с всич-
ки сили и
средства
за живота
на своята

Отпускат пари за
училищни библиотеки

Светла ЙОРДАНОВА
96 училища ще получат средства за биб-

лиотеки и кътове за четене. Проектите се
финансират с 500 000 лева от Национална-
та програма "Осигуряване на съвременна
образователна среда", съобщава МОН.

Всички одобрени училища ще закупят
книги. В 19 от тях ще се създадат библио-
теки, другите ще обогатят съществуващия
фонд с нова научно-популярна, художес-
твена литература и учебни помагала.
Предвидени са пари за 12 529 книги (8 358
заглавия).

От ресорното ведомство обясняват, че
кътове за четене ще се създават не само в
библиотеките, но и на други подходящи
места в училищата - фоайета, пред класни
стаи, в свободни помещения. За създава-
не на неформална уютна обстановка ще
се закупят подходящи мебели, разнооб-
разни конструктори и образователни иг-
ри.

Планирани са 969 събития в училищни и
492 - в обществени библиотеки. За учени-
ците до IV клас са предвидени драматиза-
ции и създаване на приказки, на книжки с
илюстрации по приказки и др. По-големи-
те ученици ще провеждат дискусии на
различни теми, състезания по изразител-
но четене и по краснопис, представяне на
личното творчество на ученици, литера-
турни четения и др.

Ще се организират срещи на ученици с
авторите на детски книги Мая Бочева и
Слави Стоев, с писателите Никола Бенин,
Иван Костадинов, Петя Кукудева, Радос-
тина Николова, Здравка Евтимова, Захари
Карабашлиев, Никола Райков, Милен Ха-
льов и др.

Близо 7000 ученици и 451 учители ще
получат читателски карти за обществени
библиотеки. Целта е да се насърчи четене-
то и да се повиши грамотността.

През миналата година бяха финансира-
ни библиотеките в 142 училища.

лиотеката.
Освен Детския от-

дел, другото познато
място на третоклас-
ничката е отдел "Из-
куство", откъдето
тя често взима нот-
ни издания, тъй като
ходи на уроци по ци-
гулка.

Втора покана към
нея дойде от библио-
текарите в отдел
Комплектуване, обра-
ботка и каталози. Те
предложиха на Бела да
се включи в инвенти-
рането на новите кни-
ги, които библиотека-
та очаква по Програ-
мата за обновяване
фонда на обществени-
те библиотеки.

сестра и помоли всич-
ки за помощ. "Пиша и
плача. Аз си знам за-
що. Имам особен сан-
тимент към близнач-
ките, към сестрите,
към сестринската са-
можертва. Поеми ти
удара, жертвай се за
да живее другата!
Господи, Господи!
Вижте ги тези две
прекрасни сестрички.
Десислава и Цвета
Страхилови. От прек-
расния Перник, даже
от село Богданов дол,
до Перник.

Цвети е болна от
рак на кръвта, остра
лимфобна левкевмия.
В момента е в реми-

сия в ИСУЛ в детска-
та онкохематология
под грижите на док-
тор Надежда Юруко-
ва и под личното наб-
людение на моя голям
приятел професор
Добрин Константи-
нов, на когато имам
пълно доверие, защо-
то е спасил много
български деца.

Та, Цвети е болна-
та. А Деси е сестра й,
която е готова да й
дари костен мозък в
клиника в Дюселдорф.
Слава Богу, оплювана-
та от мнозина Здрав-
ната каса ще поеме
операциите. Браво!"
написа Ники Кънчев.
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Той е на стойност 208  197 лв и трябва да приключи до края на 2023 година

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник стар-

тира изпълнението на
дейности по реализира-
не на Проект
BG05M9OP001-2.019-
0029-С01 "Предостав-
яне на услугата  "Наб-
людавано жилище" в гр.
Перник" по ОП "Разви-
тие на човешките ре-
сурси" 2014-2020 г., съ-
финансиран от Евро-
пейския социален фонд
на Европейския съюз,
процедура  за предос-
тавяне на безвъзмез-
дна финансова помощ
BG05M9OP001-2.019
"Продължаваща подкре-
па за деинституциона-
лизация на децата и
младежите - ЕТАП 2 -
предоставяне на со-
циални и интегрирани
здравно-социални услу-
ги за деца и семейства"
- КОМПОНЕНТ 1.

Общата стойност

на проекта възлиза на
208 197.63 лв., от кои-
то 176 967.99 лв. (85%)
от Европейския социа-
лен фонд на Европей-
ския съюз и 31 229.64
лв. (15%) Национално
финансиране.

Периодът за изпълне-
ние на проекта е от
01.07.2021 г. до
31.12.2023 г.

Предоставянето на
услугата "Наблюдавано
жилище" ще подкрепи
младежите от 18 до 21
г., напускащи специали-
зирани институции,
преходни жилища, цен-
трове за настаняване
от семеен тип за деца
и младежи, в.т. деца и
младежи с увреждания,
както и лица в риск от
общността, които
нямат семейства или
не получават семейна
подкрепа в предизвика-
телството да започ-

нат да водят самос-
тоятелен начин на жи-
вот. За рисковите гру-
пи е необходимо осигур-
яване на среда, близка
до семейната, целяща
повишаване качество-
то на живот, преодол-
яване на социалната
изолация и оказване на
подкрепа за развитие
на потенциала на всеки
потребител. Нуждите
на младежите изискват
предоставяне на набор
от услуги и грижи, чрез
които да имат възмож-
ността да упражнят
правото си на избор по
отношение на свобод-
но време, социални дей-
ности, културни инте-
реси, храна, лични и со-
циални отношения и
др. За целта ще бъде
нает квалифициран
персонал, който ще ока-
зва съдействие на лица-
та за поддържане на
връзките им с роднини
и близки, ще прилага ин-
дивидуален подход при
предоставянето на
грижи, ще съдейства за
продължаване на обра-
зованието им, тяхно-
то професионално ор-
иентиране и включване
в пазара на труда.

Чрез разкриването на
социалната услуга
"Наблюдавано жилище"
ще бъдат постигнати
следните цели:

o Осигуряване на сре-
да, близка до семейна-
та, целяща повишаване
качеството на живот,
преодоляване на социал-

Куклен театър и дискотека
за децата в Изток

Светла ЙОРДАНОВА

Куклен театър и дискотека на открито ще
има за децата в квартал Изток.. "Здравей,
лято" така са наречени всички събития за
най-малките в горещите месеци, които се
организират от кметство "Изток" и община
Перник.

Първият куклен театър, който вчера гле-
даха децата бе "Най-добрите думи" - пред-
ставление на Театрална къща "Усмивка".

На 8 юли от 18.30 часа на детската пло-
щадка пред "Хранс комерс" ще има "Дис-
котека под открито небе". На 15 юли отно-
во пред кметство "Изток" - куклено шоу на
открито: - "За правилата на движение, път-
ни знаци за герои с мустаци". Представле-
нието отново е на театрална къща "Усмив-
ка". Дискотека под открито небе за най-
малките ще има отново на 22 юли. Тя ще е
на детската площадка на ул. "Лом".

Перник гони по
скъпотия столицата!

Любомира ПЕЛОВА
Основните хранителни стоки ще поскъп-

нат заради увеличените цени на електри-
ческата енергия от 1 юли, на природния
газ и петрол. Това е мнението на председа-
теля на Асоциацията за защита на потре-
бителите (АЗП) Пейо Майорски, съобщават
от асоциацията.

По-високите цени на суровините няма
как да не доведат до поскъпване на хляба,
млечните и месните продукти, смята Пейо
Майорски. От Асоциацията за защита на
потребителите вече отчитат увеличение в
стойностите на някои храни. Най-драстич-
но е поскъпването на олиото. Само за две
седмици цената му се вдига с между 0,8 и
8,5 на сто, като най-голямо е увеличението
в София и Перник, съобщава агенция
frognews.bg. В резултат, средната цена за
страната в големите супермаркети нарас-
тва с 1,6 на сто, до 3,70 лв./литър. Само за
сравнение в началото на годината бутилка
олио е струвала на едро 2,50 лева, при 3,23
лв. през юни. В малките магазинчета цена-
та му вече надхвърля 4,15 лева за литър.

Повече плащаме и за килограм охладено
пиле. През юни цената му се е повишила в
почти цялата страна между 4,2 и 12,5 на
сто, като отново най-голямо поскъпване
има в Перник и София. Така килограм пиле
се продава от 4,99 лв./кг (Разград и Силис-
тра) до 5,39 лв./кг (Перник и София).

Същото се случва и с цената на захарта -
в магазините в почти всички области тя се
продава с 3,6 - 5,3 на сто по-скъпо. Най-
много продуктът поскъпва във Видин, Вра-
ца и Монтана. Това води до увеличение на
средната за страната цена в големите су-
пермаркети с 4,3 на сто, до 1,44 лв./кг.

Магазините в София и Перник са вдигна-
ли най-много и цените на брашното с 8,5
на сто в двата града. В търговските вериги
килограм от него се продава от 1,15 лв./кг
(Велико Търново, Габрово, Ловеч и Пле-
вен) до 1,39 лв./кг (Бургас, Сливен и Ям-
бол).

Млечните продукти също не отстъпват
по ръст на цените. Най-голямо увеличение
има при цените на едро на прясното и ки-
селото мляко - с 2 на сто, както и при сире-
нето, като на едро то вече се продава за
над 7 лева за килограм, посочват от асо-
циацията.

ната изолация и оказва-
не на подкрепа за разви-
тие на потенциала на
всеки потребител, за-
читайки достойнство-
то на личността и ин-
дивидуалните потреб-
ности;

o Създаване на нова
форма на резидентна
услуга с прилагане на
индивидуален подход
към нуждите на всяко
дете/младеж;

o Създаване на усло-
вия за подпомагане,
взаимопомощ, ефе-
ктивна защита и со-
циална интеграция на
потребителите на со-
циалната услуга при
прехода към пълноце-
нен и самостоятелен
начин на живот;

o Принос към процеса
за деинституционали-
зация и закриване на
всички ДДЛРГ и ДМСГД
в страната.

При предоставянето
на социалната услуга
ще бъдат следвани ос-
новните принципи:

o доброволност за
ползване на социалната
услуга;

o зачитане и уваже-
ние на личността на
потребителите;

o зачитане правото
на мнение по въпроси
касаещи интересите на
потребителите.

В продължение на пос-
тигнатите резултати
чрез осигурената ин-
фраструктурна среда
по ОПРР, изпълнението
на настоящото проек-

тно предложение ще га-
рантира социалното
включване, равния дос-
тъп и защитата на
младежите, настанени
в институции и младе-
жите в риск от об-
щността чрез реализи-
ране на заложените
дейности по подготов-
ка, преместване и нас-
таняване на децата и
младежите от целева-
та група в новоразкри-
тата услуга от рези-
дентен тип "Наблюда-
вано жилище" и предос-
тавянето на самата
услуга от квалифици-
ран и компетентен пер-
сонал. По този начин
освен целите на проек-
та, на местно ниво ще
бъде изпълнена и целта
на процедура "Продъл-
жаваща подкрепа за
деинституционализа-
ция на децата и младе-
жите - ЕТАП 2 - предос-
тавяне на социални и
интегрирани здравно-
социални услуги за деца
и семейства" КОМПО-
НЕНТ 1 и най-вече спе-
цифична цел 3 към ИП
3: "Намаляване броя на
децата и младежите,
настанени в институ-
ции чрез предоставяне
на социални и здравни
услуги в общността"
на Приоритетна ос 2
"Намаляване на беднос-
тта и насърчаване на
социалното включване"
на Оперативна програ-
ма "Развитие на човеш-
ките ресурси" 2014-
2020.

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

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Водачът на листа-
та Георги Чернев на
младата партия МИР,
което означава Мо-
рал, Инициативност,
Родолюбие, счита че
Културата е била и

Културата - лице на Перник

трябва да бъде воде-
ща в Перник. По тази
причина той направи
филм в 4 части за 130
годишната история
на Мини Перник.
Част от този филм е

заснета в Минния му-
зей в Перник. Еди-
нствен на Балканите.
Филмът бе прожек-
тиран в дома на ми-
ньора при голям инте-
рес. Двамата с г-н
Васко Василев, който
е живата история на
Перник, започват да
правят видеа за Дво-
реца на културата в
Перник. Във второто
видео ще говорят за
театъра в Двореца
на културата и за ар-
тистите в него. Г-н
Чернев, сподели "С
голямо вълнение
приех в Нощта на му-
зеите Грамотата от
Историческия музей
на Перник. За мен то-
зи музей е източник
на духовност и на
гордост, които  изви-
рат от нашето мина-
ло. Честит празник

на дейците на музей-
ното дело!". Всички
филми могат да бъ-
дат видeни в YouTube
канала Георги Чернев.

Георги Чернев ще
сподели в следващия
брой свои мисли за
икономиката на Пер-
ник.
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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 - 60 000 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, обзав., 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

Понеделник-вторник, 5-6 юли 2021 г., брой 76 /7076/ 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"       Електрозаварчици "Настройчици на абканти с ЦПУ"       Електрозаварчици "Настройчици на абканти с ЦПУ"       Електрозаварчици "Настройчици на абканти с ЦПУ"       Електрозаварчици "Настройчици на абканти с ЦПУ"       Електрозаварчици
  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции  Оператори на машини       Монтажници метални конструкции  Оператори на машини       Монтажници 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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Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.

Смирненски и гараж в района на

печатницата. Тел.: 0888 137 885

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, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен ета-

ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-

пад.Частично обзаведена,обширна

панорамна гледка към града и око-

лните 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

Продава се къща на 2 етажа,

застроена площ 72 кв. м. (ЗП),

лятна кухня, бунар, облагороден

двор. Над Автогарата. Тел.: 0885

287 551

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

работа

SiAn

                     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
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Релаксирай с крака, изправени на стената
Тази възстановителна йога поза се нарича още Випарита Карани или

Полусвещ и е чудесен начин да отпуснете тялото и ума в края на деня.
Можете да я практикувате, без преди това да сте тренирали. Дори не е
нужно да сте почитатели на йога. Ето как:

- Пригответе си болстър, одеяло или възглавница.
- Седнете така, че стената да остане от дясната ви страна.
- Сгънете краката в коленете и приближете стъпалата към тялото.
- Завъртете краката нагоре, докато лягате по гръб.
- Допрете бедрата до стената и сложете ръцете в удобна за вас пози-

ция.
- Останете така 20-ина минути.
- След това леко се оттласнете от стената и останете в легнала пози-

ция за около минута.
Ползи от позата Крака на стената

(Випарита Карани)
    Релаксация
    Облекчаване на болки в гърба
    Помага при мигрена и главобо-

лие
    Облекчава болки и схващания

в долната част на гърба
    Подходяща при крампи в кра-

ката
    Подобрява кръвообращението
    Подобрява храносмилането
    Улеснява заспиването

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ.26, АЛ.3, АЛ.4 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ

АКТОВЕ
ОТНОСНО: Приемане на Проект на НАРЕДБА №….. за реда за

учредяване и упражняване правата на община Перник в публични
предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала

На основание чл.26, ал.3 и ал.4 от Закона за нормативните актове,
регламентиращ задължението на съставителя на проект на
нормативен акт за публикуването му с цел информираност на
населението и прозрачност действията на институциите, Община
Перник уведомява всички заинтересовани лица, че в 30 дневен срок
от публикуване на настоящето обявление на интернет страницата на
Община Перник в Раздел «Новини», се приемат писмени
предложения и становища относно изготвения Проект на НАРЕДБА
№…. за реда за учредяване и упражняване правата на община
Перник в публични предприятия и търговки дружества с общинско
участие в капитала.

Писмени предложения и/или становища, включително и
възражения, по изготвения Проект на НАРЕДБА №…. за реда за
учредяване и упражняване правата на община Перник в публични
предприятия и търговки дружества с общинско участие в капитала се
приемат на адреса на Община Перник в Деловодство в обявеното му
работно време или на официалния e-mail: obshtina@pernik.bg.

Предложенията и становищата се адресират на вниманието на
Комисията, назначена за провеждането на общественото обсъждане/
обществена консултация.

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:
   /Станислав Владимиров/ П/

ПОКАНА
За провеждане на обществена консултация /обществено обсъждане

на Проект на НАРЕДБА №…….за реда за учредяване и упражняване
правата на община Перник в публични предприятия и търговки
дружества с общинско участие в капитала

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.26 от Закона за нормативните актове, във връзка с

чл.66 от Административно процесуалният кодекс, Община Перник
организира обществена консултация /обществено обсъждане на
Проект на НАРЕДБА №….. за реда за учредяване и упражняване
правата на община Перник в публични предприятия и търговки
дружества с общинско участие в капитала.

Община Перник Ви кани да вземете участие в Обществената
консултация/общественото обсъждане, което ще се проведе на
02.08.2021г. от 11:00ч.  в заседателната зала на Община Перник.При
възникване на условия на усложнена епидемиологична обстановка
във връзка с разпространението на Ковид-19, общественото
обсъждане ще се проведе онлайн на предварително посочената дата,
за което всички заинтересовани ще бъдат уведомени, чрез
публикуване на съобщение на интернет страницата на Община
Перник.

Проекта на  НАРЕДБА №…… за реда за учредяване и упражняване
правата на община Перник в публични предприятия и търговки
дружества с общинско участие в капитала е публикуван на интернет
страницата на Община Перник  в Раздел «Новини» на  02.07.2021г.,
като в 30 /тридесет/  дневен срок от датата на публикуването му
гражданите и всички заинтересовани лица могат да правят
предложения и възражения по изготвения проект, които се подават в
Деловодството на Община Перник в обявеното му работно време или
на официалния e-mail: obshtina@pernik.bg.

Предложенията и становищата се адресират на вниманието на
Комисията назначена за провеждане на общественото обсъждане/
обществена консултация.

 КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК:
   /Станислав Владимиров/ /П/

Защо супите са идеална храна в летните жеги?
Супата е идеално ястие, когато живакът навън скочи над 30 градуса по Цел-

зий. За уникалните свойства на това ястие, които го правят незаменимо в же-
гата, разказа в интервю за радио Sputnik кандидатът на медицинските науки
Маргарита Арзуманян. В горещината изпотяването се увеличава значително,
като по този начин тялото ни поддържа топлинно равновесие. Заедно с вода-
та, тялото ни напускат съдържащи азот вещества, минерални соли, микроеле-
менти и витамини, които са част от потта, обясни Арзуманян. Супата е най-доб-
рият начин да компенсирате тези загуби, каза тя. "Важно е менюто в горещо-
то време да съдържа оптималното количество пълноценни протеини, водо-
разтворими витамини, минерали и по-малко наситени мазнини. От тази гледна
точка лесно смилаемите леки супи са отличен избор", съветва диетологът. Тя
отбеляза, че супите могат да се консумират топли или горещи. В жегата те ще
стимулират изпотяването, което има охлаждащ ефект. И все пак, ако сте в за-
ведение е по-добре да предпочетете супи от зеленчуци като тези от спанак,
коприва, киселец или гаспачо, които се консумират студени. В този случай
температурата на ястието трябва да бъде стайна, но избягвайте прекалено сту-
дените храни и напитки. „Усвояването на студени храни и напитки изисква от
тялото да повиши температурата си, така че след това може да ви стане още
по-горещо“, обясни Маргарита Арзуманян.

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

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

“Водоснабдяване” ЕООД- град Брезник

О Б Я В А
На основание на чл.18 от Наредба за регулиране на цените на
водоснабдителни и канализационни услуги, „Водоснабдяване”

ЕООД-гр.Брезник оповестява предложение за нови цени за
регулаторния период 2022-2026г.

Ето и цените:
Доставяне вода на друг „В и К” оператор:
2022г. - 0.298 лв. /куб.м                             2025г. - 0.362 лв./ куб.м
2023г. - 0.313 лв./ куб.м                             2026г. - 0.380 лв./ куб.м
2024г. - 0.330 лв./ куб.м

Управител: инж. Иван Ковачев
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В повечето градове у нас старите панел-
ки поскъпват с повече от новите жилища,
показват последните данни на НСИ.

Цените на жилищата в София са се по-
вишили с 11,6% през първото тримесечие
на тази година спрямо същото на мина-
лата. Почти еднакво е увеличените и при
панелките, и на новите кооперации – съот-
ветно с 11,4% и 11,9 на сто.

Стара Загора на второ място у нас по
ръст на цените на жилищните имоти през
първото тримесечие. Повишението е със
7% на годишна база и с 3,4% спрямо чет-
въртото тримесечие на миналата година.
Новите жилища са поскъпнали с 4,6% на
годишна база, докато старите отбелязват
ръст от 7,9 на сто.

Русе също изпреварва останалите голе-
ми градове в страната по темп на покач-
ване на цените на жилищните имоти. В ду-
навския град те са нараснали с 5,3% на
годишна база, като ръстът е още по-голям при старите жилища (6,5%), до-
като при новите дори е отчетен спад (-0,9%). Само спрямо четвъртото три-
месечие на 2020 г. жилищата в Русе са поскъпнали с 1,8%, като отново

Панелките поскъпват повече от новите жилища
скокът се дължи на повишаването на цени-
те на старите жилищни имоти с 2,8%, докато
новите жилища отчитат аналогичен спад.

В Пловдив цените на жилищата са се по-
вишили с 4,3% на годишна база, като и тук
тенденцията е старите жилищни имоти да
поскъпват силно (7,1%), докато при новите
ценовите равнища остават почти непроме-
нени (0,8%). На тримесечна база жилищата в
Пловдив са поскъпнали с 1,5%.

Сред шестте големи града у нас единстве-
но жилищата във Варна са имотите поевти-
нели, но незначително - с 0,4% за посочения
период. Експерти от имотния бранш обаче
очакват през втората половина на 2021 г. да
има ръст до 16-17%.

В другия голям морски град в страната
Бургас цените на жилищните имоти са се по-
качили с 4,9%. Новите жилища бележат ръст
от 5,5 на сто, докато при съществуващите той
е 4,6%.

Общо в страната цените на жилищата са се увеличили със 7,5% на го-
дишна база и с 3,2% спрямо последното тримесечие на 2020 г., сочат още
данните на националната статистика.

ОБЯВА
"ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД ПЕРНИК УВЕДОМЯВА СВОИТЕ АБОТАТИ, че на основание чл. 18 от ЗРВКУ - "Закон за регулиране

на водоснабдителните и канализационни услуги" внася в "Комисията за енергийно и водно регулиране" предложение за утвръждаване и
одобряване на Бизнес план и цени за регулатория период 2022-2026г.

Цени за регулирани услуги
на "Водоснабдяване и канализаиця"ООД, гр. Перник

Показатели за качество на предоставяните ВиК услуги на "Водоснабдяване и канализаиця"ООД, гр. Перник
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Сами, ще успеете да се справите с промените в
личната сфера. Ще започнете да гледате към ня-
кои неща по различен начин, което ще ви е от
полза. Перспектива в работата очаква онези,
които незабавно решават всички професионални
проблеми. Вярвайте на колегите, но също така

бъдете бдителни при подписването на документи.

Възможно е спешно бизнес пътуване, подписва-
не на договори и ново запознанство в любовен
план. Толкова много впечатления ще получите
днес, че ще бъдете възхитени. Сложностти мо-
гат да се появят с получаването на пари. Особе-
но, ако прехвърляте на лична сметка. Опитайте

се да останете спокойни, пред лицето на всякакви ситуации.

Трябва да покажете компетентност по тези
въпроси, които ще обсъждате с колегите и шефа.
Ако изкажете мнение, аргументирайте се. Стро-
го планирайте пътуванията, работните момен-
ти и личната сфера, така ще постигнете поло-
жителни резултати. Благоприятна и полезна за

вас ще бъде среща с приятел-бизнесмен.

Очаква ви натоварен ден. Вие ще бъдете в цен-
търа на вниманието, ще направите интересна ек-
скурзия и ще създадете добри контакти. Твор-
ческите личности, трябва да покажат своя та-
лант, независимо от наличието на пари или влия-
телни връзки. Способни сте на много, ако слуша-

те интуицията си. За среща, по-добре изберете друга вечер.

Необходимо е, да съберете волята си в юмрук и
да работите, докато трудът ви, не донесе пло-
дове. Ако ситуацията във финансовата сфера се
промени към по-добро, не бързайте да харчите
всичко и не организирайте пазаруване. Колкото
по инициативни сте в личния си живот, толкова

по-добре за по-нататъшните отношения с любимия човек.

Очаква ви щастлив ден, ако сте работили вър-
ху себе си. Има шанс да реализирате желанията
си, без загуби и съмнения. Благоприятен ден, за
работещите в областта на икономиката, поли-
тиката и строителството. Разумният подход
към отношенията с любимия човек, ще ви помог-

не да откриете нови хоризонти и дори да експериментирате.

Поради прекалената си упоритост, може да нав-
редите на себе си и вашите колеги. Може да от-
чуждите онези, които преди това, са ви помагали
искрено. Необвързаните, могат да се влюбят, а
семейните не трябва да изясняват отношенията
си със съпруга, особено в присъствието на други.

Може да получите проект, който ще ви донесе ползи.

Отстоявайте своето мнение, за да намерите и
укрепите своето място под слънцето. Проблеми-
те в кариерата, ще бъдат решени с постоянство
и здрав разум. Не търсете нови приятели, а също
и се откажете от откровени разговори с близки-
те. За да се отървете от песимистичното нас-

троение, трябва да се заемете с йога и да релаксирате.

Трябва да бъдете толеранни към всеки, с кого-
то съдбата ви сблъска. Бъдете организирани и
гъвкави, ако става дума за нова работа. Откаже-
те се от хазарт, инвестиране на пари и оферти
с търговски характер. Ако сте прекалено сдър-
жани в чувствата, това ще доведе дисхармония

в отношенията с вашият възлюбен.

Трябва да сте по-малко критични в оценките си,
за действията на околните. Ако покажете хлад-
нокръвие, ще е за добро. Интуицията ще ви помог-
не да разрешите дългогодишен проблем, свързан с
вас и близък приятел. Ще откриете за себе си не-
що, което преди ви е изглеждало незначително.

От рискови и опасни спортове, трябва да се откажете.

Може отчаяно да се влюбите в човек, който
преди не ви е бил симпатичен. Странно, но факт.
Ако разберете, че чувствата ви са взаимни, то-
гава не спирайте. Работата ви, ще изисква мак-
симална подреденост и вникване подробно в де-
тайлите. Компетентно управлявайте средства-

та и бъдете по-икономични.

Възможна е среща с лице, от което зависи ва-
шата бъдеща кариера. Вярвайте повече на себе
си, а не на думите на другите хора. За да постиг-
нете стабилност, не се бавете с инвестициите.
Има възможност да намерите нещо, което от-
давна сте загубили. В допълнение, може да се

сдобрите с някой и да установите топли отношения.
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Ръководството на
Миньор (Перник) пла-

Страницата подготви Яне Анестиев

Äâå íîâè áàçè ùå èçãðàæäà „Ìèíüîð”
Тренировъчните съоръжения ще са в Дивотино и Батановци

Ученичка от Спортното стана
държвен шампион по бокс

Емилия Любомирова от Батановци спе-
чели златен медал по бокс на държавния
личен шампионат за девойки, като на фи-
нала победи състезателката на ЦСКА Цве-
та Ангелова.Любомирова се състезава в
кат. 64 кг. Емилия е състезател на клуб
„Перник Ладимекс“ и се подготвя под ръ-
ководството на Манол Йорданов. Тя е
възпитаничка на ОУ „Христо Ботев“ в Ба-
тановци. След като издържа успешно
приемните изпити от есента тя  ще про-
дължи образованието си в спортно учи-
лище „Олимпиец“. Това ще и даде въз-
можност за пълноценни двуразови трени-
ровки и участие в състезания.Поздравле-
ния към момичето валят от съгражданите
й от Батановци, които си пожелават да
разнесе името на родния град на много
големи състезания.

Ивет Лалова пропуска
късия спринт в Токио

Голямата ни звезда в леката атлетика -
Ивет Лалова, ще бяга само на 200 метра
на олимпиадата в Токио (23 юли - 8 ав-
густ). Тя има и квота за 100 м, но е реши-
ла да съхрани сили и да се съсредоточи в
дългия спринт.Ивет отново почувства
болки във възпаленото сухожилие по
време на Балканиадата в Сърбия, където
се пусна на 200 метра, но сега увери, че
се чувства по-добре.Освен нея квоти в
леката атлетика имат още Мирела Деми-
рева във високия скок, Габриела Петрова
в тройния скок, Инна Ефтимова (100 и 200
м) и Тихомир Иванов във високия скок
при мъжете.Това ще бъде пета олимпиада
за Лалова, която преди това представя
България в Атина през 2004, в Пекин през
2008, в Лондон през 2012 и в Рио през
2016 година.

Косъма впечатлен от проекта на „Миньор”

Ивайло Димит-
ров(Косъма) е най-по-
пулярното име в селек-
цията на Миньор Пер-
ник. Юношата на
ЦСКА, който е роден
през 1989 година, е но-
сил още екипите на
Славия, Етър, армен-
ския Арарат и казах-
станския Жетису. Той
сподели първите си
спечатления от пер-
нишкия тим

Ивайло, защо избраИвайло, защо избраИвайло, защо избраИвайло, защо избраИвайло, защо избра
Миньор? С какво теМиньор? С какво теМиньор? С какво теМиньор? С какво теМиньор? С какво те
спечелиха от тозиспечелиха от тозиспечелиха от тозиспечелиха от тозиспечелиха от този
клуб?клуб?клуб?клуб?клуб?

– Не беше трудно да

взема
това
реше-
н и е .
Реал -
н о
п ъ р -
вият,
к о й -
т о
м е

потърси, когато ста-
на ясно, че договорът
ми със Славия няма да
бъде продължен, беше
старши треньорът на
Миньор Христо Янев.
Говорих с него, но в на-
чалото му казах, че ще
ми е нужно малко вре-
ме, за да си помисля.
Истината е, че ми се
искаше да изчакам мал-
ко, за да видя какви
оферти ще получа.
Прибрах се вкъщи. По-
мислих и вътрешно ве-
че бях убеден, че това
ще е моето място.
След това отново раз-

нира съвсем скоро да
започне изграждането

на две тренировъчни
бази. Първата ще бъ-

де в Дивотино, къде-
то клубът разполага с
терен и сгради, но те
пострадаха при зе-
метресенията преди
няколко години.

Финансирането на
проекта вече е подси-
гурено и в момента
текат последни про-
цедури. От перниш-
кия тим се надяват
работата да започне
в края на лятото или
началото на есента,
за да бъде готова ид-
ната пролет.

„Другият ни проект
е свързан със стадио-
на в село Батановци.
Преговаряме с кмета
и се надявам съвсем
скоро да бъдат изчис-

тени детайлите. Мое-
то желание е да изгра-
дим една добра ин-
фраструктура и чак
след това ще пристъ-
пим към следващата
стъпка.

Когато разполагаме
с база, та тогава ще
мога да изисквам пове-
че от треньорите,
от състезателите.
Искам в Перник да из-
градим проект за бъ-
дещето.

Ние сме футболен
район и искам да за-
почнем да вадим наши
кадри“, заяви пред „Те-
ма спорт“ изпълни-
телният директор на
“чуковете” Велизар
Димитров.

„Чуковете” разбиха „Марек” в контрола
Миньор победи Ма-

рек с 3:0 във втората
си контрола от под-
готвителния период.
Срещата се игра на
стадиона в Етрополе,
а и трите попадения
паднаха в първите 25
минути на срещата.
Това бе първа победа
за "чуковете" за лет-
ния подготвителен
период, докато Марек
остава без победа.

24 часа по-рано дуп-
ничани загубиха с 1:2 и
от Нефтохимик в Со-
фия. Перничани от-
криха резултата в 10-
та минута, когато
след корнер Християн
Казаков прати топка-
та в мрежата. Само
180 секунди по-късно
след центриране от-
ляво Евгени Тунтев в
желанието си да из-
превари Ивайло Ди-

митров прати топка-
та в горния ляв ъгъл
на собствената си
врата – 2:0.

Крайния резултат
оформи Казаков с
втория си гол в мача с
удар от 18 метра в
25-ата минута. До
края на срещата Мин-
ьор създаде още ня-
колко добри възмож-
ности за гол, които
бяха пропуснати.

говаряхме с г-н Янев и
с Велизар Димитров.
Спечелиха ме тяхната
откровеност, прозрач-
ността в отношения-
та и ми харесаха
проектът и целите на
клуба.

А те какви са?А те какви са?А те какви са?А те какви са?А те какви са?
– Тук не говорим за

цел влизане в А група
например. Става въп-
рос за проект. Идеята
е в Перник да се гради
нещо сериозно. Неслу-
чайно г-н Димитров се-
га държи на първо мяс-
то да се изгради ин-
фраструктурата. То-
ва е основата на къща-
та. Като я поставим,
ще започнем да
строим нагоре. Смя-
там, че мога да помог-
на с моя опит.

И все пак получи лиИ все пак получи лиИ все пак получи лиИ все пак получи лиИ все пак получи ли
други оферти?други оферти?други оферти?други оферти?други оферти?

– Да, имах разговори,
имаше предложения,

но аз вече бях решил,
че искам да играя в
Миньор.

Какво завари в съб-Какво завари в съб-Какво завари в съб-Какво завари в съб-Какво завари в съб-
лекалнята?лекалнята?лекалнята?лекалнята?лекалнята?

– Там виждам един
суперколектив. Мин-
ьор разполага със
сплав от млади и по-
опитни играчи, но
всички те са много ам-
бициозни и концентри-
рани в работата. На-
дявам се да се срабо-
тим и да покажем доб-
ри резултати. Като си
говорим с момчетата,
виждам в очите им же-
ланието за победи. Да,
никой не ни е казал, че
имаме за цел влизане в
елита, но аз вярвам, че
с добри игри и победи
сами негласно ще си го
зададем като задача.

Не тръгнахте мно-Не тръгнахте мно-Не тръгнахте мно-Не тръгнахте мно-Не тръгнахте мно-
го оптимистично вго оптимистично вго оптимистично вго оптимистично вго оптимистично в
контролите – загу-контролите – загу-контролите – загу-контролите – загу-контролите – загу-
бихте тежко с 1:4 отбихте тежко с 1:4 отбихте тежко с 1:4 отбихте тежко с 1:4 отбихте тежко с 1:4 от
Царско село…Царско село…Царско село…Царско село…Царско село…

– Ние сме достатъч-
но самокритични. Още
на следващия ден г-н
Янев ни каза грешки-
те, ние също осъзнах-
ме какво направихме и
какво не. Без да се оп-
равдавам, но реално иг-
рахме срещу много си-
лен отбор. Царско село
разполага с отлични
футболисти. Привлек-
ли са един бразилец,
който играе зад напа-
дателя (б.а. – Лукас
Диас), Кордейро, Димо
Бакалов… Отзад са
много неприятни да
играеш срещу тях и
съм сигурен, че те ще
бъдат в Топ 6 в пър-
венството, а в също-
то време в спаринга
срещу тях ние бяхме в
начална фаза на подго-
товка. Сега трябва да
си изчистим грешки-
те. Върху това рабо-
тим на лагера в Етро-
поле./”Тема спорт”



АПРОПО

12

АПРОПО

Íàãðàäèõà íàä 100 ïåðíèøêè ïîëèöàè
5-6 юли 2021 г.

Признанието е по повод 5 юли - Професионален празник на служителите от МВР

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ
ПОКАЗВА, ЧЕ ПО ОТНО-
ШЕНИЕ НА ТРИ ОТ ОС-
НОВНИТЕ хранителни про-

дукти, Перник се е изравнил по скъпо-
тия със столицата. Става дума за олио,
пилешко, брашно - все неща, които са
част от ежедневната ни трапеза. С из-
ключението на пилешкото, но през го-
рещите месеци и то е предпочитано ме-
со пред свинското. Няма изненада -
колкото по-близо до София, толкова
по-еднакви цени. И в оправданието
няма нищо ново - скочили били цените
на тока, природния газ и петрола. Има
някакъв резон. Но няма кой да отгово-
ри на въпросите на хората с ниски до-
ходи, на хората от третата възраст, на
многолюдните семейства как ще оце-
леят. Защото ако до скоро казвахме - е,
колкото за хляб и кофичка кисело
мляко все ще имаме някой и друг лев,
сега картинката е с обратен знак. Са-
мун хляб по 2 лева е страшно. А при
скъпотията, засегнала и брашното, си-
туацията май става патова. И няма отго-
вор на един основен въпрос - как ще
оцелеем? Защото след топлото лято
идва зимата с безумните сметки за ток,
за парно. Че и за вода. И нито мизерни-
те 50 лева за пенсионерите, нито смеш-
ния скок на пенсии и заплати ще ком-
пенсират онзи, другия скок, който те-
първа ще се отрази на всички стоки от
първа необходимост. И не само. А в съ-
щото време политици се надвикват в
предизборните дни да гарантират на
горкия наивен гласоподавател как се
грижат за добруването му, ама никой
не уточнява как точно ще стане това.
Щото нито пенсиите, нито заплатите на
болшинството обикновени люде ще им
гарантират оцеляването. Ножът вече е
опрял до кокала. И на българина скоро
чашата на търпението ще прелее, защо-
то то също има граници. И никой вече
не вярва, че някога, в обозримото бъ-
деще, ще живеем като истински евро-
пейци, защото не се отдалечаваме от
мизерията, а затъваме все по-дълбоко
в нея. Не дай Боже да се стигне до но-
ви бунтове. Тогава ще стане страшно.
Та онези, които днес се борят за депу-
татската банка, нека добре си направят
сметката седнат ли на нея, какъв ще е
пътят, по който трябва да вървят, за да
извадят от дъното на мизерията хората,
които са им гласували доверие. И защо
други пък не отидоха до избирателните
урни.

Започва класирането за
кандидатстване в гимназиите

Светла ЙОРДАНОВА
От днес /5 юли/ започва подаването на

документи за участие в първи етап на кла-
сиране при кандидатстване на места по
държавен план-прием за учебната 2021/
2022 г. Срокът е до сряда /7 юли/.

В приема в 8 клас участват всички уче-
ници, които успешно са завършили основ-
но образование. Неявилите се на нацио-
налното външно оценяване по български
език и литература и/ или по математика съ-
що подават заявления за участие в класи-
рането. Техният бал се формира по посо-
чения в утвърдения държавен план-прием
ред, като резултатът от НВО по съответния
предмет се приема за 0 (нула) точки.

Освен на място в избрано училище зая-
вления може да се подават и онлайн от
всяко електронно устройство с достъп до
интернет, по което и да е време на деноно-
щието. Входът в електронната система за
кандидатстване се осъществява на сайта
https://priem.mon.bg с входящ номер и уни-
кален за всеки ученик код за достъп, кой-
то може да бъде намерен в служебните бе-
лежки за допускане до изпитите или в слу-
жебните бележки с резултатите от положе-
ните изпити. . Попълването на заявлението
включва предпочитаните училища с из-
браните профили или специалности от
професии, подредени последователно
според желанията; изборът става от меню,
което включва училищата с прием след
завършен VII клас с утвърдените паралел-
ки по профили и специалности от профе-
сии.

Списъците с приетите ученици на първо
класиране ще бъдат обявявани до
13.07.2020 г.

Подземна кабелна захранваща
линия ще има до автоматичния
преброителен пункт в Слишовци

Любомира ПЕЛОВА
Проект на подробен устройствен план за

изграждане на подземна кабелна захран-
ваща линия ниско напрежение 1 киловолт
е изработен за нуждите на обект в земли-
щето на трънското село Слишовци.

Подземната кабелна линия ще захранва
с електричество автоматичния преброите-
лен пункт, разположен на второкласен път
63 в началото на село Слишовци. В едно-
месечен срок могат да се направят писме-
ни възражения, предложения и искания
до общинската администрация в Трън.

Автоматичният преброителен пункт в се-
ло Слишовци бе изграден през пролетта
на 2019 година. Прочетете още по темата в
публикацията: Камерите край трънското
село Слишовци са част от електронна сис-
тема за събиране на такси за ползване на
републиканската пътна мрежа.

Районната прокуратура с
гореща линия за жалби и

сигнали по изборите
Любомира ПЕЛОВА

Районна прокуратура - Перник уве-
домява, че във връзка с провеждането
на Избори за Народно събрание, насро-
чени за 11 юли 2021 г., гражданите и
организациите могат да подават жалби
и сигнали, свързани с изборния про-
цес, на e-mail rp_pernik@pk.prb.bg и на
място в деловодството на Районна про-
куратура - Перник с тел. 076/64 70 94,
както и в деловодствата на териториал-
ните й отделения в гр. Радомир - тел.
0777/ 840 12; в гр. Брезник - тел. 07751/
23 51 и в гр. Трън - тел. 07731/ 30 93.

Жалби и сигнали ще се приемат и в
предизборния ден на 10.07.2021 г. от
08.30 часа до 18.00 часа, и в деня на из-
борите - от 07:00 часа до 1/ един/ час
след обявяването от ЦИК на края на из-
борния ден.

Любомира ПЕЛОВА
За постигнати

трайни резултати,
безукорно поведение,
проявена инициатив-
ност и професионали-
зъм при изпълнение на
служебните си задъл-
жения, министърът
на вътрешните рабо-
ти Бойко Рашков  е
отличил с "Почетен
знак" на МВР - III сте-
пен 6 служители от
сектор "Противодей-
ствие на криминална-
та престъпност" при
Първо РУ.

С "Писмена похвала"
от директорът на
ОДМВР - Перник стар-
ши комисар Милен Тас-
ков са наградени 104
служители. Отличия-
та са за съществен
принос и постигнати
резултати при изпъл-
нение на професионал-
ни задачи по направле-
ния на дейност.

Заповедите бяха
прочетени днес, пред
целия състав на облас-
тната дирекция на
тържествено събра-
ние по повод пред-

стоящия празник.
Старши комисар Тас-
ков благодари на всич-
ки служители, за поло-
жените усилия в бор-
бата с престъпнос-
тта и опазване на об-
ществения ред. Нак-
рая се обърна към
всички с думите "Же-
лая здраве на Вас и се-
мействата Ви! Бъде-
те уважавани и цене-
ни от обществото,
защото признанието
на хората, в чието
име се трудим, е най-
ценната награда"!

Спряха движението по
компрометиран мост в Трън
Любомира ПЕЛОВА

Във връзка с изпъл-
нение на проект за
аварийно възстанов-
яване и реконструкция
на моста на река Ерма
в Трън към квартал
"Мурговица" и подпор-
ни стени при моста,
се забранява движение-
то по съоръжението,
съобщиха от Община-
та. То ще се извършва
по обходен маршрут,
указан с табели.

Мостът бе компро-
метиран при наводне-
нията през януари, ко-

10 човека, натъпкани в един автомобил,
катастрофираха край Долна Диканя
Силвия ГРИГОРОВА

10 роми, натъпкани
в лек автомобил "Лан-
чия", самокатастофи-
раха в района на село
Долна Диканя в сряда.
По всяка вероятност
щофьорът на авто-
мобила е загубил уп-
равление. На мястото
на тежката катас-
трофа са се отзовали
много бързо два реа-
номибила на Центъра
за спешна медицинска
помощ и полиция, поя-
сни директорът на
ЦСМП-Перник д-р Ва-
лери Симеонов. Той до-

пълни, че
7 са пос-
традали-
те в ре-
зултат на
тежката
катастро-
фа. От
тях 4 са в
по-тежко
с ъ с т о я -
ние и са
закарани веднага в
болницата с линейки.
Сред тежко ранените
има и жена, която е с
ч е р е п н о - м о з ъ ч н а
травма и е настанена
в реанимацията на

МБАЛ"Р. Ангелова".
Другите пострадали
са отишли до болница-
та с частен превоз.

Полицията е започ-
нала дознание по слу-
чая.

гато вследствие на
обилни валежи река Ер-
ма излезе от корито-
то си. Ще бъде изгра-
дена 30-метрова под-
порна стена.

Нейното предназна-
чение е освен да под-
сили съществуващи-
те подпорни стени и
да предпази от еве-
нтуално заливане при
голямо пълноводие на
реката. Мостът ще
бъде изцяло реконс-
труиран. Сега устои-
те му са частично
разрушени, в средата

на пътната плоча има
провисване, армиров-
ката е корозирала.

Възстановителни-
те работи са на стой-
ност 492 967 лв. Ще
бъдат укрепени и под-
порните стени на Ер-
ма в центъра на пог-
раничния град. Пред-
стои да бъдат изгра-
дени и нови с обща
дължина 600 м, ще се
почистят и терени
по поречието. Строи-
телните дейности са
на стойност 983 212,
70 лв. без ДДС.

Брезничанин пред Темида за кражба
Любомира ПЕЛОВА

Брезничанин се из-
правя пред Темида за
кражба.

Деянието е извър-
шено на 21 януари та-
зи година, когато е
проникнато в къща в

град Батановци  и е
открадната аудиосис-
тема, собственост на
35-годишна местна
жителка. В резултат
на непрекъснатата
работа е установен и
привлечен като обвин-

яем 39-годишен жител
на Брезник. Мъжът
ще отговаря по чл.
195, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс. Нало-
жена му е мярка за
неотклонение "Под-
писка".


	Sp76_01 INT
	Sp76_02
	Sp76_03
	Sp76_04
	Sp76_05
	Sp76_06
	Sp76_07
	Sp76_08
	Sp76_09
	Sp76_10
	Sp76_11
	Sp76_12 INT

