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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 = 1.60 лв.

Петък 11 юни 2021г., бр.66 /7066/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Св. апли Вартоломей
и Варнава

Ваксината
"Кьовеши"

Митологизираната европрокурорка номер
едно Лаура Кьовеши е у нас. Чакана като съ-
ветската армия освободителка на девети
септември, тя трябва да отговори на тол-
кова очаквания, на колкото не са способни
сто гешевци накуп. Надеждите на прогре-
сивната общественост са Кьовеши да дойде
с влакова композиция и на връщане в Брюк-
сел да откара няколкостотин престъпници
от европейски ранг. А във ВИП-вагона да са
ония тримата..., сещате се кои.

Въобще, на румънката се приписват чу-
додейни качества, които трябва да излеку-
ват тежко болното ни корупционно тяло.
Във време, когато пандемията затихва
осезателно, тя трябва да забие последния
пирон в ковчега на тая коварна болест, на-
речена корупция по български. Мутантът
обаче има яки разклонения и един вагон ед-
ва ли ще стигне. Кьовеши може да е вакси-
на, но, както добре знаем, болестта пов-
таря. И защо именно Кьовеши, а не Гешев
трябва да свърши тая народополезна ра-
бота. Вярно, европейци сме уж, но да раз-
читаме само на европейските институ-
ции, е проява на раболепна психика. И друго
- къде ще си води разговорите с домакина
Гешев? Може би в някоя от палатките
пред Съдебната палата... Това е жокер - на-
ли ваксини вече се поставят и в палатки, и
на тротоари...

СЪПЕРНИК

120 / 230

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно,
кратък дъжд

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

dlv.si@abv.bg

“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

Íîâ ìîäåðåí êîðïóñ ùå ñâúðçâà äâå ó÷èëèùà
Проектът е на стойност близо 7,5 милиона лева, обществената поръчка за изпълнител е обявена
Любомира ПЕЛОВА

Нов учебен корпус с
басейн и топла връзка
между ОУ "Св.Иван
Рилски" и ПМГ "Хрис-
то Смирненски" ще
бъде изграден от об-
щина Перник, съглас-
но одобрен проект.

На 26 май 2021 г. е
обявена обществена
поръчка за изпълни-
тел. Стойността на
проекта е 7 447 997
лв. без ДДС - каза на
днешната сесия

зам.кметът Стефан
Кръстев.

Изграждането на
този корпус е по
Програма за изгражда-
не, пристрояване,
надстрояване и ре-
конструкция на ясли,
детски градини и учи-
лища. Той ще бъде пос-
троен на мястото на
амортизираното бас-
кетболно игрище.
Предвижда се в двора
да има зелени площи,
тротоарни настилки

и място за пейки.
Корпусът ще пред-

ставлява триетажна
сграда, с асансьор и
двураменна стълба.

На първи етаж ще е
разположен уникален
басейн, който ще се
използва за трениров-
ки и състезания по
всички плувни спор-
тове. Ще се изградят
съблекални, душови
клетки, треньорски
стаи, складови поме-
щения.

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
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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

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

По план в корпуса
трябва да има и спор-
тна зала. На втори и
трети етаж в корпу-

Чистият въздух за Перник е възможен!
Любомира ПЕЛОВА

Представете си
мястото, в което ис-
кате да живеете, пре-
върнете това в меч-
та и включете всич-
ки хора, които искат
да я сбъднат. Това
послание отправи
към Община Перник и
българските въглищ-
ни региони Жан-Фран-
соа Карон, кмет на
Лос ан Гоел, превър-
нал се в емблема на ус-
пешната икономичес-
ка, социална, енергий-
на и екологична тран-
сформация във Фран-
ция. На 9 юни той
сподели уроците от
своята 30-годишна
практика с колегата
си Станислав Влади-
миров от Перник -

град, чието бурно
развитие в миналото
е дълбоко свързано с
въглищната индус-
трия, а настоящето -
с наследството от
замърсяване, наруше-
ни терени и порочни
икономически зависи-
мости.

Срещата се състоя
онлайн по инициати-
ва на "Грийнпийс" -
България, Посолство-
то на Франция и На-
ционалното сдруже-
ние на общините в Ре-
публика България.
Участваха и предста-
вители на общини от
регионите, зависими
от въглищата като
Кюстендил и Стара
Загора, както и ек-
сперти от други об-

щини с интерес към
иновативните подхо-
ди за развитие.

В период, когато
България работи по
Териториалните пла-
нове за справедлив
преход и планира ин-
вестициите за въз-
становяване от кри-
зата от COVID-19,
опитът на кметове и
общини като Жан-
Франсоа Карон и град
Лoс ан Гоел, превър-
нал се в символ на ус-
тойчивото развитие
с демократичното
участие на граждани-
те, могат да бъдат
ценен източник на ид-
еи и вдъхновение и в
българския кон-
текст.

"Когато се запоз-

нахме с г-н Карон пре-
ди три години, в Бъл-
гария все още изобщо
не можеше и да стане
дума за преход отвъд
въглищата. Радваме
се, че вече има общи-
ни, които активно
търсят споделяне на
опит. Според нас пре-
ходът отвъд въгли-
щата в нашата стра-
на е много закъснял,
но все още можем да
обърнем тази тен-
денция", казва Деница
Петрова, ръководи-
тел кампании на
"Грийнпийс" - Бълга-
рия.

Като кмет на общи-
на Лoс ан Гоел във
въглищния регион Па
дьо Кале в Северна
Франция Жан-Фран-

соа Карон е преизби-
ран четири пъти с
над 80 на сто подкре-
па. Това не е случайно
- след закриването на
рудниците през 80-
те години на XX век
тежките екологични
и социални щети са
наследството, с кое-
то управата и жите-
лите на региона
трябва да се
справят. Лoс ан Гоел
е малък град със 7000
жители и преминава
през същите процеси,
които са болезнено
познати на много от
общините в България
- безработица, обе-
злюдяване, липса на
перспектива.

На страница 3

са ще са разположени
учебните стаи. На
етаж ще има по 6 клас-
ни стаи и 4 кабинета.
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Ñòðàõîòíî øîó íà îòêðèâàíåòî íà ôåñòèâàëà "Àðëåêèí"
Публиката взе участие в първия спектакъл

Светла ЙОРДАНОВА
Емоции, забавление

и детски смях съ-
пътстваха открива-
нето на 7-мия Между-
народен детско- юно-
шески театрален фес-
тивал "Арлекин". Цен-
тралният площад
"Кракра" бе изпълнен с
публика, която взе
участие в пъстрия
спектакъл, а след то-
ва с притаен дъх из-
гледа и първата пос-
тановка - атрактив-
ното огнено шоу на
ТГ "Темп" гр. Враца, с
режисьор Георги Враб-
чев. Участниците във
фестивала и публика-
та бяха поздравени
от заместник- кме-
тът Стефан Кръс-
тев. Фестивалът
продължи на следва-
щия ден с различни
представления на се-
дем сцени в града.

Какво предстои да
видят малките зри-
тели и техните роди-
тели до края на фес-
тивала? Ето какво ще
се случва:

11.06.2021 г. /пе-
тък/

Пергола пред ГУМ
10:00 ч.- "Трите пра-
сенца" - куклен теа-
тър - ДЮТ "Мускета-
рите" гр.Перник; Ре-
жисьор: Ваня Михова.

Сцена градски парк
11:00 ч. - Уъркшоп

ЦПЛР-ОДК Перник

2 новозаразени с коронавирус
Силвия ГРИГОРОВА

2 новозаразени с коронавирус са ре-
гистрирани на територията на област
Перник на 9.06.2021 г. по данни на На-
ционалната информационна система за
борба с COVID-19.

По информация на Регионалната
здравна инспекция в Перник, към мо-
мента в областта са активни 48 заразе-
ни с коронавирус. От тях  20 са на до-
машно лечение. 28 са хоспитализирани,
от които 7 са в МБАЛ "Рахила Ангело-
ва", 4  са в СБАЛББ Перник, и 17 са в
други болници.

Карантинираните с положителни тес-
тове са 20 лица и 28 са хоспитализира-
ни. Карантинираните, които са в контакт
със заразени с COVID-19, са  93-ма.

От началото на пандемията, през 2020
г.,  до сега в региона са излекувани
7551 заболели от коранавирус, а 408 са
починали.

Възстановиха движението
по пътя за село Банкя

Силвия ГРИГОРОВА
Община Трън положи много усилия и

вече е отводнен районът около появило-
то се ново свлачище по пътя за село
Банкя.

"Направихме дренаж и сме отводнили
с тръби района около свлачището. Пътят
е отворен и е проходим, така че по него
вече спокойно се придвижват автомо-
били от и до село Банкя.  Този район це-
лият е свлачищен и затова е регистри-
ран от Геозащита като такъв. Днес оча-
кваме да дойде комисия от Геозащита,
за да огледа новото свлачище и преце-
ни какво трябва да се направи, за да
бъде укрепено както трябва.  То е трето-
то подред в този район. Знаете, че ние
започнахме укрепване на едно от свла-
чищата с парите, които ни бяха отпусна-
ти от Комисията по бедствия и аварии и
вече сме на финалната права.  Надявам
се, след като изместим водопроводът,
който доставя вода на Трън от село
Банкя, свлачищната дейност в този ра-
йон да намалее", поясни кметът на об-
щина Трън Цветислава Цветкова.

Община Ковачевци финансира
изграждането на видеонаблюдение!

Силвия ГРИГОРОВА
Община Ковачевци ще  осигури видео-

наблюдение на входовете и изходите от
общината. Става въпрос за селата: Егъ-
лница,  Чепино, Косача, Ковачевци,  Ло-
бош.  Това информира кметът на Кова-
чевци Васил Станимиров.

"Целта е да следим нерегламентира-
ното изхвърляне на отпадъци, в резултат
на което се създават не малко нерегла-
ментирани сметища. Компютрите, които
ще събират информацията, ще бъдат ба-
зирани в сградата на Общината. Дали
сме вече базата данни на кои точки ис-
каме да се поставят камери. Предстои
да бъде остойностено колко ще струва
на Общината реализирането на този
проект. Идеята за изграждане на ведео-
наблюдение в нашата община, за да
сложим някакъв ред при изхвърлянето
на отпадъците,  е отдавна, но все не сти-
гаха парите за да бъде реализирано. В
населените места, на възлови точки, ще
има също камери, особено в районите,
където се появяват нерегламентирани
сметища.  Освен това, ще можем да сле-
дим и за други нарушения на територия-
та на нашата община.  Осигурили сме
финансирането на изграждането на ви-
деонаблюдението. Надявам се, след
реализирането на този проект, да сло-
жим ред в изхвърлянето на отпадъците.
Онези, които изхвърлят отпадъци на не-
регламентирани затова места, ще бъдат
санкционирани. Целта ни е нашата об-
щина да придобие наистина европейски
вид", поясни Васил Станимиров.

Театрален салон 14:00
ч.- "Копче за сън" - Ва-
лери Петров. Арт асо-
циация "Водолей" гр.
София; Режисьор: Си-
мона Попова. Вечната
приказка на Валери
Петров, представена
през погледа на едно
малко мо-
миченце ,
к о е т о
превръща
детската
си стая в
приказен
свят с по-
мощта на
с в о е т о
копче за
сън.

Л я т н о
кино /при
дъжд - в ЦПЛР-ОДК/
15:00 ч.- "Госпожа Ми-
нистершата" - Бра-
нислав Нушич. ТШ
"МАМОТО" гр.София;
Режисьор: Антон Ни-
колов. От обикнове-
ният живот до корен-
ната промяна да ста-
неш министър. Сблъ-
сък на светът на вис-
шите ценности със
светът на висшата
порочност и глупост.

Лятно кино /при
дъжд - в ЦПЛР-ОДК/
17:00 ч.- "Римска баня"
- Станислав Стра-
тиев /откъси/. ТШ
"МАМОТО" гр.София;
Режисьор: Антон Ни-
колов. След находка
при ремонт е откри-

та антична къпалня.
Незнайно кой назнача-
ва спасител на рим-
ската баня, закръжа-
ват съмнителни ти-
пове…

ДТ "Боян Дановски"
19:00 ч.- "Денят на
прошката" - мюзикъл.
ДВТФ "Таласъмче" гр.
София; Режисьор: То-
дор Янкулов; музика -
Димитър Костанца-
лиев. Историята, коя-
то ще ви разкажа, се
случила в нощта пре-
ди Заговезни. Тогава
хората по цялата
земя пречистват до-
мовете и душите си
от зли сили и зли мис-
ли. Та в този ден едно
най-обикновено семей-
ство… Ето така за-
почва историята. В

нея вечната тема за
доброто и злото се
представя по разли-
чен начин.

12.06.2021 г. /събо-
та/

ЦПЛР-ОДК Перник
Театрален салон 10:00
ч.- "Страшни смешки,
смешни страшки" -
Недялко Йорданов. ТС
"Смехурко" гр. Банкя;
Режисьор: Цвете Ла-
зарова. Веселите
приключения на зае-
кът Стоянчо, тръг-
нал да участва на Бал-
каниада, открил верни
приятели и срещнал
страшни врагове, но…
според правилата в
спорта - битките се
водят на спортните

площадки. Кои ли ще
са победителите?

ЦПЛР-ОДК Перник
Театрален салон 11:30
ч.- "Златното моми-
че" - Кева Апостолова.
Студио "Театър и
традиции" ЦПЛР- ЦИ-
КО София; Режисьор:
Магдалена Ангелова.
Разказът за доброто
и грижата за запазва-
нето на българската
идентичност е поучи-
телна и възпитател-
на за малкия зрител.

Сцена градски парк
12:30 ч.- Уъркшоп

ЦПЛР-ОДК Перник
Театрален салон 14:30
ч.- "Не се гаси, туй що
не гасне" - компилация
от текстове на бъл-
гарски автори. ТШ "Ер
малък" гр. Благоев-

град; Режи-
сьор: Брани-
мир Митов.

ЦПЛР-ОДК
П е р н и к
Т е а т р а л е н
салон 15:30
ч.- "Приказ-
ки по теле-
фона" - Джа-
ни Родари.
МТ "Прияте-
ли" гр. Па-
зарджик; Ре-

жисьор: Александър
Братоев. Някои от
най-забавните приказ-
ки и стихчета на Джа-
ни Родари, забавно
разказани под форма-
та на детска игра.

Лятно кино /при
дъжд - в ЦПЛР-ОДК/
16:00 ч.- "Снежанка и

Намаляват болните от COVID-19 и варицела в региона
Силвия ГРИГОРОВА

Леко увеличение на
заболелите от остри
респираторни забол-
явания в региона,
през изминалата сед-
мица, установи Регио-
налната здравна ин-
спекция в Перник. Ре-
гистрираните заболе-
ли са 23, при 19 за
предходната седмица.
З а б о л е в а е м о с т т а
през този период е
била 31,83%oo, при
средна за страната
30,96%oo към
07.06.2021 г.

Добрата новина е,
че има, макар и леко,
намаляване на болни-
те от заразни забол-

явания. Констатира-
ните през изминалата
седмица заболели са
31, при 37 за предход-
ната.

Другата добра но-
вина е, че са намалели
и заразените с коро-
навирус в региона. Ре-
гистрираните заболе-
ли с COVID-19 през
седмицата да 21, при
25 за предходната. За-
болелите са от: Пер-
ник, Радомир, Бата-
новци и селата:  Ру-
дарци, Пещера, Г. Бу-
чино,  Дебели лаг и
Драгичево. Направени
са 37 антигенни тес-
та и 34 за антитела
за COVID-19.

Намаляват и заболе-
лите от варицела.
К о н с т а т и р а н и т е
през миналата седми-
ца болни са 10, при 12
за предходната. Забо-
лелите са на възраст
3, 4, 6, 19 и 20 години.
Болните са от  Пер-
ник и селата- Люлин,
Дивотино и Ярджи-
ловци. Засегнати са
колективите на ДГ
"Пролетен цвят" в
Перник и ДГ в Дивоти-
но. Всички заболели се
лекуват амбулаторно
от личните си лекари.
От РЗИ уверяват, че
за всички случаи са из-
вършени епидемиоло-
гични проучвания и са

джуджетата" - при-
казка. ТШ " Ер малък"
гр. Гоце Делчев. Режи-
сьор: Бранимир Ми-
тов. Приказка за една
много красива принце-
са, много богат цар,
мноооого як принц и
една най-голяма "гад"
на света.

ЦПЛР-ОДК Перник
Театрален салон 17:00
ч.- "Гара Калкута" - Ха-
нох Левин. Арт асо-
циация "Водолей"
гр.София; Режисьор:
Симона Попова. Фраг-
ментарен разказ за
живота в съвременно-
то общество, което
се изгубва в сивото
си ежедневие и изпада
постоянно в обърка-
ни ситуации.

Лятно кино /при
дъжд - в ЦПЛР-ОДК/
18:00 ч.- "Играем Че-
хов" - драматизация
на разкази. ТШ "Ер ма-
лък" гр.Благоевград;
Режисьор: Бранимир
Митов. Драматиза-
ция на емблематични
разкази на руския кла-
сик: "Унтерофицер
Пришибеев", "Злос-
торник", "Хирургия",
"Конска".

ДТ "Боян Дановски"
20:00 ч.- "Ромео и Жу-
лиета" - Уилям Шек-
спир. ТР "Мариан Ба-
чев и Аркадия Фюжън
Арт" гр. София; Режи-
сьор: Венелин Мето-
диев."…Двамина млади
през стени от злоба
Обикват се под гибел-
на звезда…"

взети противоепиде-
мични мерки спрямо
контактните лица.

През седмицата ин-
спекторите на РЗИ -
Перник са извършили
315 проверки.  От
тях 103 са свързани
със спазването на
забраната за тютю-
нопушене в заведения
за обществено хране-
не. 72 от проверките
са във връзка със
спазване на противое-
пидемичните мерки
въведени със запове-
ди на Министерство
на здравеопазването.
6 от проверките са
по спазването на За-
кона за управление на

отпадъците.
В резултат на уп-

ражнения през седми-
цата контрол от
здравните инспекто-
ри са издадени 41
предписания за от-
страняване на уста-
новени нарушения.

И през изминалата
седмица, РЗИ продъл-
жи да извършва еже-
дневен мониторинг на
питейни води. Взети
са 110 проби от раз-
лични населени места
в областта, за да се
установи дали подава-
ната им вода за пи-
тейно-битови цели
отговаря на изисква-
нията на Наредба №9.
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Това ще стане след трансформацията на въглищната индустрия заяви кметът Владимиров

Изправен пред това
огромно предизвика-
телство, градът пое-
ма по най-амбициозния
възможен път. Благо-
дарение на визията за
производство на ене-
ргия от възобновяе-
ми източници, устой-
чиво земеделие и бо-
гат културен живот -
всичко това с широко
гражданско участие,
Лoс ан Гоел днес е при-
мер за трансформа-
ция. Успешният модел

на промяна на енергия-
та се реализира с ува-
жение към културно-
то наследство от ин-
дустриалното минало
и затова може да бъде
полезен източник на
идеи и добри практики
с активното участие
на общините и гражда-
ните.

"При нас преходът
получи висока подкре-
па, защото потърси
решения на най-нале-
жащите проблеми на
хората. Качеството
на питейната вода бе-

Държавен архив- Перник връчи
грамоти на читатели и дарители

Светла ЙОРДАНОВА

Държавен архив - Перник връчва
своите ежегодни грамоти на номинира-
ните за читател, приятел/партньор и да-
рител на Архива за предходната година.
По традиция това се случва на Между-
народния ден на архивите- 9-ти юни.

В категория "Партньор на Държавен
архив - Перник" за 2020 г. грамота полу-
чи инж. Десислава Стоянова, кмет на
Кметство "Изток", Община Перник, за
идеята й за създаване на филма "Хора-
та на Изток". Празникът на двата квар-
тала "Мошино" и "Изток" Илинден бе
поводът да се покажат и представят
постиженията на техни жители, а доку-
менталният преглед, изложен от Държа-
вен архив - Перник, обрисува истори-
ческото минало и върна зрителите в пър-
вите години на 19 век. Филмът се пре-
върна в добър пример за съдействието
на архивите за постигане на обективен и
в същото време атрактивен подход при
историческото интерпретиране на факти-
те, допринесе за разпознаваемостта на
институцията в публичното пространство
и нейните богати ресурси за бъдещо
сътрудничество.

В категория "Читател на Държавен ар-
хив - Перник" за 2020 г. грамота получи
проф. Румен Ваташки, преподавател в
Шуменския университет "Епископ Кон-
стантин Преславски", използвал в чи-
талнята най-голям брой архивни едини-
ци при подготовката за написването на
краеведско издание. Посещението му
на читалнята на Държавен архив - Пер-
ник в края на миналата година се пре-
върна в повод за изявено желание да
дари лични документи, както и докумен-
тите от дейността на местната структура
на политическа партия от най-новата ис-
тория на България.

В категория "Дарител на Държавен ар-
хив - Перник" за 2020 г. грамоти получи-
ха:

Стефан Евтимов, кметски наместник и
председател на Народно читалище
"Крюгер Николов" - с. Пещера, общ. Зе-
мен за дарените документи на патрона
на читалището;

Стоян Томов, председател на Култур-
но-просветно дружество на бежанците и
техните потомци от Трънско - Трън, за
дарени документи от дейността на дру-
жеството;

Ивайло Шопски от Пътуващо читалище
"Бащино огнище" за дарени документи,
свързани с родовата и селищната исто-
рия на с. Дрен, Радомирско.

Грамотите се връчват за дарените ар-
хивни документи и в знак на признател-
ност за щедрия и родолюбив жест.

9-ти юни се отбелязва като Междуна-
роден ден на архивите от 2007 г. като
решението за това е взето две години
по-рано на годишно събрание на Меж-
дународния съвет на архивите в Квебек,
Канада. Датата е избрана целенасоче-
но, защото точно на 9 юни през 1948 г. в
Париж под егидата на ЮНЕСКО е осно-
ван Съветът, на който България е рав-
ноправен член от 1960 г.

ОбС в Перник с декларация срещу уволнението
на съветник от ГЕРБ по политически причини
Любомира ПЕЛОВА

Общинският съвет
в Перник прие декла-
рация, с която остро
осъди освобождаване-
то на общинския съ-
ветник Александър
Александров от заема-
ната длъжност в дър-
жавната администра-
ция по политически
причини. Текстът на
документа беше пред-
ложен от председа-
теля на групата на
ГЕРБ Денислав Заха-
риев и подкрепен от
мнозинството от съ-
ветниците от раз-
лични политически
партии. Декларация-
та е адресирана до
президента на Репуб-
лика България Румен
Радев, министър -
председателя Стефан
Янев и председателя
на Националното
сдружение на общини-
те инж. Даниел Панов.

"Уведомяваме Ви за
безпрецедентен слу-
чай на упражнен поли-
тически натиск върху
действащ общински
съветник, който е ос-
вободен от заемана-
та от него експертна
длъжност в Областна
администрация - Пер-
ник, само ден, след ка-
то същият е регис-
триран като канди-
дат за народен пред-
ставител от листа-
та на Коалиция ГЕРБ -
СДС.

Този акт е директна
намеса в работата на
Общински съвет-Пер-

ник, тъй като с оглед
законовите си право-
мощия областният уп-
равител може да блоки-
ра дейността на мес-
тния законодателен
орган на база полити-
ческите възгледи на
съветниците в него.

Случилото се с коле-
гата Александър Але-
ксандров дава ясна ин-
дикация за заплахата
от упражняване на
политически натиск
върху всеки един от
нас от страна на Об-
ластния управител на
Област Перник. Това
действие е явно по-
газване на демокра-
тичните принципи,
заложени в Конститу-
цията на Р. България.
ОбС-Перник остро
осъжда упражняване-
то на натиск върху
всеки един гражданин
на Република Бълга-
рия на база неговите
политически възгле-
ди. Противопостав-
яме се на всяко дей-
ствие, което води до
възпирането на дей-
ността на всеки един
от нас, а именно да за-
щитаваме интереси-
те и нуждите на на-
шите съграждани", се
казва в декларацията.

Повече от час про-
дължиха дебатите в
пернишкия минипарла-
мент по повод пред-
ложената от предсе-
дателя на групата на
ГЕРБ декларация.  В
крайна сметка с 23
гласа за, 5 против и 5

въздържал се тя бе
приета. Гласовете
против и въздържал
се бяха от съветници-
те в ляво.

Общински съветни-
ци, сред които Ралица
Андреева, Милан Ми-
ланов, Милена Мило-
шева заявиха катего-
рично, че подобна дек-
ларация не би трябва-
ло да се гласува, тъй
като това не е нор-
мална политическа
практика. Андреева
напомни, че е имало и
членове на БСП, кои-
то са били уволнява-
ни след "смяната на
властта", но никога
не се е стигало до по-
добни действия. От
дясно твърдяха, че
служебния кабинет и
назначения от него
областен управител
трябва само да орга-
низират изборите, а
не да извършват по-
литически чистки.
Александър Алексан-
дров заяви, че не се
притеснява от фак-
та, че той е уволнен,
но след него и други
членове на ГЕРБ, рабо-
тещи в областната
администрация, са би-
ли освободени през
последните дни.

М е ж д у в р е м е н н о
стана ясно, че той е
бил назначен на изпи-
тателен срок в облас-
тната управа, а това
дава възможност
трудовият му дого-
вор да бъде прекра-
тен по всяко време.

ше много лошо. Създа-
дохме система за съ-
биране на дъждовна-
та вода и сега освен
че имаме чист ресурс,
почти не плащаме
сметки. Повишихме
енергийната ефе-
ктивност на сгради-
те и сега гражданите
плащат много по-мал-
ки сметки за електри-
чество и отопление.
Работихме с католи-
ческата общност в
града и инсталирахме
соларна система на
покрива на църквата.
Важно е всеки, който
иска да участва, да
получи възможност
да се включи. Силата
на общността е в ос-
новата на нашия ус-
пех", каза кметът
Жан-Франсоа Карон.

"За Перник тран-
сформацията е въз-
можност да намерим
дългосрочно решение

Оптичен кабел за интернет ще
бъде положен в  община Ковачевци

Силвия ГРИГОРОВА
След като през 2014 г. община Ковачев-

ци  успя да положи оптичен кабел до Ко-
вачевци, Лобош и Калища, най-накрая е
постигната договорка с фирма, която да
окабели населените места в цялата общи-
на, така че да има оптичен интернет до
всеки дом. Това информира кметът на об-
щина Ковачевци Васил Станимиров.

"Очакваме фирмата всеки момент да
стартира полагането на кабелите до всяко
населено място. Добрата новина е, че дос-
тавчикът на интернета поема финансиране-
то на окабеляването за своя сметка. Дос-
тавчикът е пернишка фирма, която има
опит вече в областта и отзивите за нея в
други общини в областта са много добри.
Това е ценна придобивка за жителите на
нашата община. В условията на пандемия,
много хора, започнаха да работят от вкъ-
щи, тъй като естеството на работата им го
позволява. Не малко хора се върнаха в на-
шата община, за да си работят от вкъщи. С
въвеждането на оптичен интернет в общи-
ната,  ще ги улесним много. Вярвам, че ще
оценят положените от Общината усилия",
заяви кметът на община Ковачевци.

на един от най-сериоз-
ните проблеми на гра-
да - замърсяването на
въздуха. Другата гол-
яма възможност е да
създадем икономичес-
ка зона за екологично
ориентирани стопан-
ски дейности. Ще се
стремим да постиг-
нем това чрез Плана
за справедлив преход
и финансирането по
Европейския зелен
пакт", подчерта кме-
тът на Перник Ста-
нислав Владимиров.

Завещанието на
въглищната индус-
трия - част от све-
товното културно
наследство на ЮНЕ-
СКО, компании за ино-
вации в сградите на
някогашното въгле-
добивно предприя-
тие, производство на
ток от соларна ин-
сталация на покрива
на църквата, енергий-

ни кооперативи, на-
сърчаване на органич-
ното земеделие, еко-
строителство на жи-
лищни сгради, състе-
зания по бягане по
хълмовете от шлака
от въгледобивната
индустрия, възста-
новяване на биораз-
нообразието след два
века въгледобив - то-
ва са само част от ус-
пехите на трансфор-
мацията на Лос ан
Гоел. Докато всеки ре-
гион има нужда от ин-
дивидуален подход
според собствените
си особености, добри-
те примери и практи-
ки могат да послужат
като ценен опит в
планирането и осъ-
ществяването на
справедлив преход
към диверсифицирана
икономика с мисъл за
хората и с грижа за
околната среда.

от страница 1
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За втора година училището реализира програми за мобилност

Светла ЙОРДАНОВА
За втора поредна

година ПМГ "Христо
Смирненски" реализи-
ра програма за мобил-
ност по НП на МОН
"Иновации в дей-
ствие"

ПМГ "Христо Смир-
ненски" - град Перник
реализира за втора по-
редна година дейности
в изпълнение на НП на
МОН "Иновации в дей-
ствие". Програмата
дава възможност за
сътрудничество и об-
мен на добри практики
между иновативните
училища, както и меж-
ду иновативните учи-
лища и желаещите да
станат такива.

Гимназията посрещ-
на учители и ученици
от Профилирана при-
родоматематическа

гимназия "Нанчо По-
пович" - град Шумен и
Средно училище "Св.
Св. Кирил и Методий"
- гр. Белица, като де-
монстрира добри пе-
дагогически практики
и иновативни елемен-
ти по отношение на
организацията и съ-
държанието на обуче-
нието.

На официалното
откриване на програ-
мата за мобилност
домакините от ПМГ
"Христо Смирненски"
представиха пред
своите партньори
презентация, с която
ги запознаха с града и
училището си. Миле-
на Асенова и Кирил
Георгиев разказаха за
същността на инова-
тивния проект "С
наука и технологии

към бъдещето", пред-
ставиха въведените
иновативни елементи
и постигнатите ре-
зултати.

Проведено бе де-
монстративно инова-
тивно занятие под
формата на уъркшоп
"Наука, технологии и
изкуство във форми
и багри".

Екип "Експеримента-
тори", в който взеха
участие ученици от
иновативната пара-
лелка ²Х в, под ръко-
водството на менто-
рите г-жа Милена Асе-
нова и г-жа Аделина
Тодорова проведоха
занятие на тема: "Из-
следване на растител-
ните пигменти". Ос-
новните акценти в
иновативното зан-
ятие, в което взеха
участие и учениците
от гостуващите учи-
лища, бяха използване-
то на хартиената хро-
матография за доказ-
ване на растителни
пигменти в изследва-
ните растения и
проучване на значе-
нието на пигментите
в природата и за здра-
вето на човека по ин-
формационни източ-
ници в интернет - хло-
рофил, каротеноиди,
ксантофили, ликопен,
антоциан.

Екип "Конструкто-
ри" с ментор г-жа Юл-
иана Ангелова прове-
доха занятие на тема:
"Конструиране на ме-

ЧЕЗ Електро подари 13 на битови клиенти,
регистрирали се за е-фактура
Силвия ГРИГОРОВА

Клиентите на "ЧЕЗ
Електро България"
АД, които оцениха
удобството, сигур-
ността и екологич-
ните ползи на еле-
ктронната факту-
ра, вече са 490 хил-
яди.

От тях над 12 хил-
яди се регистрираха
за услугата по вре-
ме на кампанията
"Спечели с ЧЕЗ и еле-
ктронна фактура" и
дадоха своя принос
към опазване на при-
родната среда. С из-
бора си те спасиха
от изсичане 200
дървета и ще на-
малят използването
на хартия с близо
286 300 листа го-
дишно, с което
всяка година ще
спестяват и по 7 ме-
гаватчаса електрое-
нергия, необходима

ЦИК изтегли номерата на
партиите в бюлетината

за изборите на 11 юли
Любомира ПЕЛОВА

Централната избирателна комисия
проведе жребий за определяне на по-
редните номера в бюлетината на партии-
те, коалициите и инициативните комите-
ти, регистрирани за участие на пред-
стоящите избори. За вота на 11 юли се
регистрираха 18 партии и 9 коалиции.
Вчера ЦИК утвърди и образеца на бю-
летината.

Жребият бе теглен публично, в присъс-
твието представители на политическите
формации.

Номер 1 се падна на КП "Движение
заедно за промяна". На КП ГЕРБ - СДС
се падна номер 5, а на КП "БСП ЗА
БЪЛГАРИЯ" - 4. ПП "Движение за права
и свободи"  ще е под номер 7, ПП "Има
такъв народ" са с номер 22.

Ето как ще изглежда цялата бюлети-
на:

1. КП "Движение заедно за промяна"
2. ПП Свобода
3. ПП "Български национален съюз

"Нова Демокрация"
4. КП "БСП за България"
5. КП ГЕРБ - СДС
6. ПП Атака
7. ПП "Движение за права и свободи"
8. КП "Изправи се! Мутри вън!"
9. ПП "МИР"
10. ПП "България на труда и разума"
11. ПП "Възраждане"
12. ПП "Подем"
13. ПП Бригада
14. ПП "Пряка Демокрация"
15. ПП "Гражданска платформа Бъл-

гарско лято"
16. КП "Българските патриоти - ВМРО,

ВОЛЯ И НФСБ"
17. КП "Ляв съюз за чиста и свята Ре-

публика"
18. ПП "Партия на Зелените"
19. КП Национално обединение на

десницата (КОД, БЗНС, БДФ, СЕК)
20. ПП "Глас народен"
21. ПП "Републиканци за България"
22. ПП "Има такъв народ"
23. КП "Демократична България - Обе-

динение"
И на 11 юли лидерската битка основно

ще е в 25 МИР в София. Водач на листа-
та на ГЕРБ там ще е Бойко Борисов. От
страна на БСП водач на листата е Кор-
нелия Нинова. От Демократична Бълга-
рия" срещу тях се изправя съпредседа-
телят на коалицията Христо Иванов. От
"Има такъв народ" в този район в над-
преварата се включва Филип Станев. От
"Изправи се! Мутри вън!" водач е Нико-
лай Хаджигенов. Водач в същия район
ще бъде и Юлиан Ангелов от "Българ-
ските патриоти".

Падат предпазните маски на
някои обществени места

Силвия ГРИГОРОВА
Обмислят падането на маските на редица

обществени места. Това обявиха от здрав-
ното министерство на извънреден брифинг
в четвъртък. Заповедта ще бъде издадена в
началото на следващата седмица.

"Oбмисляме падане на маските в зали за
спорт, фитнеси, фризьорски салони, малки
търговски обекти, трудови колективи с не
повече от 5-7 човека, но само където всич-
ки хора са имунизирани", обяви заместник-
министърът на здравеопазването д-р Але-
ксандър Златанов. Според него ситуацията
в страната трябва да се нормализира, а про-
цесът по имунизация - да се стимулира.

"Ще бъдем внимателни в стъпките. В зави-
симост от епидемиологичната обстановка
ще предприемаме различни действия. Към
този момент не се предвижда отпадането на
маските в градския транспорт", уточни още
той. Той подчерта, че облекчаването на про-
тивоепидемичните мерки идва заради спада
на заболеваемостта от COVID-19 у нас. Тя
вече е 43 души на 100 хиляди население.

На въпроса - как ще се доказва имуниза-
цията, заместник-министър Златанов отгово-
ри:" Това ще става със сертификат. Не мисля,
че ще бъде проблем. Работещите и ваксини-
рани в малки магазини няма да носят маски.
Посетителите ще бъдат с маски, независимо
дали са имунизирани или не".

бели от велпапе". Уче-
ниците от ²Х в клас
заедно със своите
гости създаваха сти-
лен, икономичен и еко-
логичен дизайн на ме-
бели от велпапе,
проучваха вредните
вещества, които се
излъчват от съвре-
менните мебели - бои,
лакове, смоли и др. в
интернет.

Екип "Художници", в
който бяха включени
ученици от инова-
тивната паралелка
V²²² г клас, водени
от своя ментор г-н
Кирил Георгиев, про-
ведоха занятие на те-
ма: "Създаване на пана
по екологично чиста
технология". Ученици-
те се запознаха с тех-
нологичния процес за
създаване на "ръчна
хартия", създадоха па-
на с "ръчна хартия" и
природни материали.

Училищата парт-
ньори проведоха семи-
нар на тема: "Инова-
ции и предизвикателс-
тва". Представители
на екипа за иновация
на училището дома-
кин представиха същ-
ността и основните
принципи в реализира-
нето на въведената
иновация, споделиха
своите впечатления
от постигнатите ре-
зултати, възниква-
щите в процеса на
реализация труднос-
ти и пътищата към
тяхното разрешава-

не. На ползотворната
за всички участници
среща бяха обсъдени
теми и методи от
иновативната прог-
рама, както и идеи за
развитието на инова-
тивния процес в учи-
лищата партньори.

Гостите от Шумен
и Белица разгледаха
Перник, посетиха Ис-
торическия и Минния
музей, Гигинския ма-
настир "Св. св. Без-
сребреници и Чудот-
ворци Козма и Дамян
Асийски", разгледаха
сградата на училище-
то и кабинетите в
Центъра по природни
науки.

Третото поредно
домакинство на ПМГ
"Христо Смирненски"
като иновативно учи-
лище по програмата
за мобилност по НП
на МОН "Иновации в
действие" премина ус-
пешно. Учителите и
учениците от Профи-
лирана природомате-
матическа гимназия
"Нанчо Попович" -
град Шумен и Средно
училище "Св. Св. Ки-
рил и Методий" - гр.
Белица изразиха свое-
то удовлетворение
от гостуването си в
град Перник. Създаде-
ните контакти, сът-
рудничеството и об-
мяната на опит меж-
ду двете иновативни
училища са добро на-
чало за бъдеща съв-
местна работа.

за производството
им.

13 клиенти на дру-
жеството от Пер-
ник, Гоце Делчев,
Козлодуй, Плевен,
Сандански и София
получиха като пода-
рък от ЧЕЗ Електро
стойността на пос-
ледно платената от
тях фактура за еле-
ктроенергия.

Клиент от Враца
спечели смартфон, а
късметлии от Со-
фия взеха смарт ча-
совник, таблет и ка-
феавтомат.

Електронната фак-
тура е напълно без-
платна. След регис-
трацията клиенти-
те могат да следят
документите си,
както в персоналния
си електронен архив
на сайта cez.bg, така
и на посочения от
тях имейл адрес. Еле-

ктронната фактура
гарантира защита
на личните данни,
спестява време и да-
ва възможност за
лесно и практично
контролиране на
разходите. Тя е вали-
ден, електронно под-
писан данъчен доку-
мент, който е на-
пълно идентичен с
хартиената версия.

Заявете своята
електронна факту-
рана cez.bg, на номер
0700 10 010, на
и м е й л
in fo@ceze lec t ro .bg ,
както и във всеки
от 29-те центрове
за обслужване на
клиенти на ЧЕЗ Еле-
ктро на територия-
та на Западна Бълга-
рия.

Осигурете си удо-
бство и сигурност!
Печелите Вие, ще
спечели и природата!



ПРОДАВА:

1. Ново помещение, Център, партер, 47 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, Изток, ул. Рашо Димитров, ет. 5, две тераси - 95 000 лв.

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

11. Тристаен Димова махала, ет. 6(8), ТЕЦ, асансьор, 78 м2 - 65 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА, за реални клиенти,

всякакви видове апартаменти в центъра и кварталите

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Едностаен, ул. Кракра, ет. 3, преустр.,тх, без тер. - 68 500 лв.
3. Едностаен, Тева, ет.2, панел, ТЕЦ, обзаведен, с изолация, поддържан вход - 49 500 лв.
4. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет: 4/4, тх - 54 800 евро
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 000 евро
8. Тристаен, Център, ет. 2, тх - 52 900 евро
9. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
11. Първи етаж от къща, Владая, ЗП:80кв.м., тх, пл - 35 500 евро
12. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
13. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
14. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
15. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
16. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
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.

НАЕМ
1. Магазин, ул. Брезник, 40 м2, ъглов, големи витрини - 850 лв.
2. Двустаен, Център, 9-етажните блокове, ет:2 - 350 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади - 400 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 11 юни 2021 г., брой 66 /7066/ 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, 700 М2 , НА ГАРА "АЛ. ДИМИТРОВ", НА 10 КМ. СЛЕД РАДОМИР   - 6 000 ЛВ.

6. УПИ, 900 М2 , НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ЗА КЮСТЕНДИЛ - 12 000 ЛВ.

7. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, груб строеж, без дограма,

   двор: 200 м2  (облагороден) - 32 000 лв.

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

    двор: 380 м2          - по договаряне

9. 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



Съперник6 11 юни 2021 г. ИМОТИ

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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Това е
мястото

за
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реклама
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РЕКЛАМА
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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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МЯСТО ЗА

РЕКЛАМА
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Дали да я отрежа или пък не?
Колко пъти ви е минавала ми-
сълта да си скъсите драстично
косата, но не сте се осмелява-
ли? Е може би е крайно време!
Ето защо.

КЪСАТА КОСА ВИ ПОДМЛАДЯ-
ВА

Късата коса изглежда свежо,
закачливо и определено има си-
лата да ви подмладява. Ето за-
що с напредването на възрастта
много дами решават да се раз-
делят с дългата коса и да зало-
жат на прическа максимум до
раменете.

ПРИЛИВ НА ЕНЕРГИЯ И ДОБРО
НАСТРОЕНИЕ

Едно е да ви махнат само връх-
четата или максимум 3 см от ко-
сата ви във фризьорския салон,
с което няма да промените осо-
бено визията си, а просто ще
оформите косата си и ще й при-
дадете по-здрав вид без сухите
краища. Но е съвсем друго да
излезете от фризьорския салон
като съвсем нов човек с ради-
кално различна прическа. Това
определено ще ви докара при-
лив на адреналин, самочувствие
и добро настроение.

ЩЕ ВИ ОЛЕКНЕ
Когато отнемате толкова голя-

7 причини да скъсите драстично дългата си коса

мо количество коса, няма как да
не се почувствате така сякаш ог-
ромен товар се е махнал от гла-
вата ви. И не само ще ви олекне,
но и косата ви ще получи по-го-
лям обем, тъй като вече я няма
тази тежест, която да я дърпа
надолу.

КЪСАТА КОСА Е ЛЕСНА ЗА

ПОДДРЪЖКА
Още с първото измиване ще

усетите колко по-лесно е да
изкъпете къса, отколкото дъл-
га коса. Изсушаването също
става много по-бързо, както и
оформянето с четка. Понякога
дори е достатъчно малко пяна
и мачкане с ръце. А някои къ-

си прически не се нуждаят до-
ри и от това. Просто ставате
сутрин и излизате. Толкова е
удобно. Да не говорим, че къ-
сата коса е много по-малко ве-
роятно да се заплете и да ста-
не на възли.

КЪСАТА ПРИЧЕСКА Е ЕКСТРА-
ВАГАНТНА

Ако обичате да сте различни и
да сте център на внимание, то
късата коса е начинът да постиг-
нете това. Прието е, че жените са
с дълга, а мъжете са с къса коса
и всяко кривване от това прави-
ло, приковава погледите. Така
че заложете на къса, асиметрич-
на прическа, оцветете я в нес-
тандартен цвят или пък добавете
само цветен кичур.

ЩЕ ПОРАСНЕ БЪРЗО
Ако все пак се почувствате та-

ка сякаш сте сгрешили, отряз-
вайки дългата си коса, не изпа-
дайте в паника. Късата коса ще
порасне много по-бързо, откол-
кото предполагате.

МОЖЕ ДА ДАРИТЕ КОСАТА СИ
Ако имате наистина дълга коса

и отрежете 20 или повече см от
нея, може да я дарите за изра-
ботването на перуки, които да се
използват от хора на химиотера-
пия.

Заменете сладоледа със сорбе
Сладоледът е едно от

най-обичаните, но не и
н а й - з д р а в о с л о в н и т е
летни лакомства поради
високото съдържание
на захар и мазнини.

Сладоледът е едно от
най-обичаните, но не и
н а й - з д р а в о с л о в н и т е
летни лакомства поради
високото съдържание
на захар и мазнини. Как
да изберем най-добрата
версия на този десерт
разясни пред радио
„Спутник” Елена Соло-

матина, кандидат на медицинските науки и диетолог.
Колкото по-малко съставки има в сладоледа, толкова по-добър е

той, каза диетологът. След като внимателно прочетете състава на
продукта, можете да изберете най-полезната опция. Най-добре е
да се спрете на сорбе, съветва специалистът.

"Най-нежният и полезен заместител на сметановия сладолед е
сорбето, което обикновено се приготвя от пюрирани пресни пло-
дове. Желателно е да не съдържа захар или подсладители”, уточ-
ни Соломатина.

Но дори и с най-добрия десерт не трябва да се прекалява. "Здра-
вият човек може да си позволи не повече от една порция сладо-
лед на ден”, предупреди диетологът.

"Можете да си приготвите и домашен сладолед, но не забравяй-
те, че не бива да преяждате. Сладоледът е десерт и съдържа много
захар. А някои от рецептите включват и високомаслена сметана. А
за хората със заболявания на стомашно-чревния тракт, наднорме-
но тегло и захарен диабет, сладоледът като цяло е противопока-
зен”, добави Соломатина.

ПРОВЕРЕТЕ: Притежавате ли „вещерска дарба”?
Някога вещиците са били идентифицирани по доста глупави зна-

ци. От брадавици и бенки, до това какво казват по-богатите, но за-
вистливи съседи за вас или дали вързана ще потънете в ледена
вода. За щастие днес съществуват и по-елементарни признаци за
това дали притежавате „вещерска дарба”. Ето някои от тях:

Винаги, когато мислите интензивно за даден човек, той (или тя)
се обажда или ви пише. Или ако сте тръгнали по работа срещате
точно човека, за когото сте си мислели преди малко.

Ако сте потънали в размисъл и погледът ви попадне върху слу-
чаен минувач, той мигом се препъва абсолютно безпричинно.

Вашите желания и дори шеги често се сбъдват. Дотам, че щом
поискате сладолед, си намирате нужните пари на тротоара. Радва
ви букетът на непозната дама? Хоп, мигом усмихнат мъж ви пода-
рява цветя. Ами ако сте страстно ядосана? По добре веднага изго-
нете яростта си от главата си…

Когато сте в лошо настроение, наоколо гърмят електрически
крушки, а дистанционните отказват да работят. В такива случаи
стойте далеч до скъпата бяла и черна техника в дома си.

Котките и малките деца ви обожават, дори когато нямате абсо-
лютно никакво желание да им обръщате внимание.

Имате „зелена ръка”. Дори и да не засадите нещо нарочно, от
нежните и капризни орхидеи до обикновените мушката – всичко
се „хваща” и цъфти около вас (да не говорим за скоростта, с която
ви „покарват” картофите за зимнина).

Чувствате, че се задава пълнолунието - то винаги ви тонизира и
ободрява. Сребристият лунен диск ви превръща от „чучулига” в
„сова”.

Усещате болката на другите: както психическа, така и физическа,
и знаете как да работите с нея. Може би неведнъж приятели и ко-
леги са ви молили да облекчите зъбобол, главоболие или да им
направите масаж. Вярно, след облекчаващата другите интервен-
ция вие се чувствате буквално като „изцеден лимон”.

Ако откривате много съвпадения помнете: всяка дарба е отго-
ворност и си има цена.
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Намалени цени на чадъри
и шезлонги по морето

Туристическият сезон по Северното Черноморие започва при
относително ниска заетост.

Очакванията са отново българи и румънци да спасят сезона.
Засега раздвижването на германския пазар е слабо. Остава неяс-
нотата около руските чартърни полети.

Цените на чадърите и шезлонгите са намалени, а на места плаж-
ните приспособления дори са безплатни. На Албена цената е ка-
то в миналогодишната кризисна година – 1 лев. На ползващите
свободните зони със собствени чадъри там ще се предоставят
безплатни шезлонги.

На Златни пясъци цената на чадър и на шезлонг е по 6 лева. На
градските плажове във Варна цените се движат в рамките на 4-
5 лева. По крайните плажни ивици цената пада до 2.50 лева.

„Сезонът започна за по-малките населени места по Черномо-
рието, за по-малките обекти. Например в Тюленово има доста гос-
ти, повечето са от Румъния. Ресторантчетата работят, малките хо-
телчета също са заети. Проблем имат големите обекти в големи-
те курорти. Те тепърва започват да функционират. Заетостта е от
порядъка 15-20%, което за този период в сравнение с добрата
2019-а, е ниска заетост, но се надяваме към края на юни да зара-
ботят на пълни обороти“, коментира пред БНР проф. Стоян Ма-
ринов, дългогодишен преподавател по туризъм. Той допълни,
че ще се разчита главно на юли и август.

Има сериозен недостиг на кадри, отбеляза проф. Маринов. Спо-
ред него браншът с основание настоява да се облекчат усло-
вията за наемане на ученици между 16 и 18 години, защото сега
има доста формалности.

„Ако това не стане, ще се изпита сериозен недостиг. Той няма
да може да бъде попълнен от чуждестранни работници.“

Обявите за работа у нас
са скочили с 25% през май

Рекорден брой обяви за работа са публикувани през май, спо-
ред анализ на най-популярната платформа за оферти у нас. Тър-
сят се предимно работници и обслужващ персонал, заради се-
зонната заетост в туризма и отварянето на хотели, ресторанти и
заведения.

В края на май предложенията за работа у нас са се увеличили
с 25% и вече надхвърлят нивата на публикуваните обяви за ра-
бота преди началото на пандемията през март миналата година,
показва анализът.

Според публикуваните данни, общият брой на офертите през
последния месец надхвърля 52 000, което е с 22% повече в срав-
нение с април и със 76% повече, отколкото година по-рано.

Експертите обясняват ръста с търсенето на работници и слу-
жители в секторите "хотелиерство и ресторантьорство" и "тър-
говия и услуги".

Свободни работни места има и в производството, информа-
ционните технологии, строителството. Половината от всички
предложения за работа са в столицата.

Следват големите градове: Пловдив, Варна, Бургас, Русе и Ста-
ра Загора.

Разследват две авиокомпании,
че не връщат пари за билети
Британската агенция за защита на конкуренцията и пазарите за-

почва разследване на авиокомпаниите „Бритиш Еъруейс“ и „Ра-
йънеър“ за нарушаване на закона за потребителите, след като и
двете компании не възстановяват суми на пътници, които не са
успели да пътуват по време на пандемията, съобщи БНР.

„Бритиш Еъруейс“ предложи на потърпевшите ваучери и възмож-
ност с вече дадените пари за повторна резервация. „Райънеър“
също позволи пререзервиране, но и двете компании отказват връ-
щане на суми. Те твърдят, че действат в рамките на закона.

Ръководителят на Британския орган за защита на конкуренция-
та и пазарите Андреа Косели заяви, че разбира, че авиокомпании-
те преживяват тежки времена, но това не означава хората нес-
праведливо да бъдат лишавани от правото да си получат парите
обратно.

Говорител на „Бритиш Еъруейс“ обаче защити действията на пре-
возвача. Той посочи, че във време на такава безпрецедентна кри-
за компанията е върнала парите на много клиенти под някаква
форма и с гъвката си политика е позволила промяна на дати или
дестинации, за което е благодарна на клиентите.

Говорителят допълни, че е невероятно, че правителството се
опитва да накаже още повече индустрията, която вече е на коле-
нете си, като забранява на превозвачите да извършват редовни
полети вече повече от година: „Всяка мярка срещу нашата индус-
трия само ще дестабилизира сектора с всички потенциални пос-
ледици за работните места, бизнеса, възможностите за пътуване и
британската икономика“ , изтъкна говорителят на „Бритиш Еъ-
руейс“.

Ще спре ли добавката от
50 лева за пенсионерите

Българските пенсионери могат да бъдат спокойни, добавката от 50
лева към пенсиите няма да бъде прекратявана и по време на слу-
жебното правителство, увери служебният социален министър Гълъб
Донев пред Нова телевизия.

„Няма да бъде прекратена добавката от 50 лева. Българските пен-
сионери могат да бъдат спокойни, че ще я получават. Това е стимул
за повишаване на потреблението и подпомага икономиката и съот-
ветните бизнеси. До момента, в който управлява служебното прави-
телство тази добавка ще бъде изплащана, включително и през юли“,
каза той.

По отношение на увеличаването на пенсиите с 5%, което беше обя-
вено неотдавна, социалният министър заяви, че част от пенсионе-
рите вече са получили по-рано това увеличение. Става дума за тези,
които са с минималната пенсия от 300 лева и тези, които са близо до
тавана с най-високи пенсии.

Вицепремиерът Гълъб Донев е убеден, че няма да има спиране на
еврофондове. „Няма да се стигне до спиране на европейските сред-
ства. Там, където се регистрират нарушения, те ще бъдат прихвана-
ти“, каза той.

„Няма да повтарям мантрата, че пари в бюджета няма, защото ак-
туализацията не се случи. Този допълнителен инструмент, който ще
бъде пуснат на пазара е един вид програма за възстановяване на
нормалното развитие на икономиката. Това са т.нар. нисколихвени
кредити.

Първата година няма да се плаща нито главница, нито лихва. Сро-
кът за връщането също е голям – 7 години”, обясни Донев. Ограни-
чен е таванът на кредитите, фирмите трябва да се докажат оборотите
чрез данъчните декларации. Държавата стои зад тези 2,5 милиарда
лева. Няма да бъдат раздавани безразборно и да се раздават просто
така“.

„Нивата на заетост и нивата на безработица се връщат към тези
преди кризата. Докладите се изготвят на ежедневна база. Безрабо-
тицата е под 5,6%, което е добър знак, че икономиката започва да се
възстановява”.

Бивш социален министър:
Пенсионната система е ерозирала

Цялата пенсионна система е ерозирала вследствие на създадени-
те в нея неравновесия. Преизчисляване на пенсиите ще доведе до
много по-справедливо компенсиране.  Това обясни в интервю за
БНР Лидия Шулева, заместник-председател на Икономическия и со-
циален съвет и бивш социален министър. По думите й „това не може
да стане с хвърляне на едни 50 лева.“

Новият парламент трябва да уреди редица въпроси, касаещи дис-
танционната работа, каза още Шулева.

Работата от разстояние по сегашното законодателство засяга ос-
новно работата от дома. Пандемията обаче наложи и други практики
– да се работи от споделени пространства, извънградски имоти, до-
ри от колата. Динамиката на живия живот налага корекции в зако-
нодателството, подчерта Лидия Шулева.

Сред въпросите, които се нуждаят от уреждане, са безопасните ус-
ловия на труд и нормирането на работното време. Предизвикател-
ства са и повишаването на технологичната обезпеченост и дигитал-
ните компетентности, смята Лидия Шулева. По думите й много от
предприятията миналата година е трябвало да преминат към дис-
танционна работа, без да имат готовност за това.

Работата от разстояние създаде и положителни, и отрицателни пос-
ледствия, обобщи Шулева. По думите й в много от случаите, особе-
но за жените, това е създало допълнителна възможност за грижа за
семейството и децата.

ОБЯВА
ЗСПК "Възход" с. Долна Диканя общ. Радомир съобщава на

своите член кооператори , че на 26 .06.2021г. От 10.00 ч. в салона
на Читалището с. Долна Диканя ще се проведе Годишно отчетно-
изборно събрание при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Прием на нови и освобождаване на член кооператори.
2. Вземане на решение за освобождаване на починали член

кооператори.
3. Отчетен доклад на Председателя.
4. Отчетен доклад на КС.
5. Одобряване на Годишния финансов отчет за 2020г.
6. Освобождаване на стария УС и КС и избор на нов Председател

Управителен съвет и Контролен съвет.
7. Текущи въпроси.
При неявяване на необходимия брой чл. кооператори събранието

ще се проведе един час по-късно, независимо от броя на чл.
кооператорите, на 26.06.2021г. от 11.00 ч. в салона на Читалището
с. Долна Диканя.

КАНИМ ВСИЧКИ ЧЛЕН КООПЕРАТОРИ!
От УС
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Бъдете учтиви и коректни с близките си хора.
По време на разговор, не обсъждайте другите, в
противен случай ще се стигне до скандал. Бла-
гоприятен ден за посещение на зъболекар, козме-
толог и преглед в клиника. В любовта, не трябва
да приемате твърде емоционално думите на из-

браника си.

Ще възприемате всякакви критики по ваш ад-
рес, с враждебност. Дори и невинни забележки, ще
ви накарат да се гневите, което може да доведе
до неприятности. Не забравяйте, че никой няма
да наруши спокойствието ви, ако не му го позво-
лите сами. Неотложно бизнес пътуване, очаква

тези, които работят в голяма фирма или офис.

Очаква ви ден, в който ще се отдадете на меч-
ти и емоционални изблици. Всичко това, ще ви
попречи да се занимавате с актуалните въпроси и
решаването на належащите проблеми в личния
живот. Впечатлителността в любовта изключе-
те, иначе няма да може, да оцените чувствата на

избраника. За да не се разболеете, вземете превантивни мерки.

Трябва да се стремите към равновесие, за да не
влошите ситуацията на работното място. Ако
предния ден сте спорили с колега, всичко това ще
засегне съвместната работа. Не следвайте сля-
по съветите на роднини, дори ако техният опит е
по-богат от вашият. За да увеличите парите си,

трябва да следите за разходите и дохода си.

Очакват ви добри новини още сутринта, които
ще ви вдигнат настроението и ще ви заредят с
жизненост. Всички притеснения и съмнения ще
останат в миналото. Може да срещнете човек, с
който в миналото много неща са ви свързвали.
Възможно е взаимно привличане, което да доведе

до сериозни взаимоотношения.

Днес ще задавате много въпроси, ще сте любо-
питни и ще искате да знаете за всичко, което се
случва наоколо. Никой няма да ви упрекне в прека-
лена бърбривост. Все пак, ценете не само ваше-
то, но и времето на близките си. Особено ако ис-
кате да се натрапите на някого на гости. В рабо-

тата ви очаква проект, който отдавна ви интересува.

Препоръчително е с оптимизъм да посрещнете
този ден, така че да не ви застигнат скърби и не-
щастия. Имате ли цели? Ако е така, фокусирайте
се върху тях. Близък човек, ще ви даде нещо, за
което мечтаете отдавна. Огромна полза, ще ви
донесе лечението с народни средства, така няма

да ви стигне никаква настинка.

Ще покажете своите естествени таланти и
ще заслужите признанието на околните. Това е
"вашият" ден, така че, може да се забавлявате,
радвате и да сте щастливи. Единственото нещо,
което не трябва да си позволявате е прекаляване
с храна и алкохолни напитки. Нуждаете се от

мярка или на сутринта няма да се чувствате добре.

Запазете душевното си спокойствие, дори ако
приятели или колеги предизвикват конфликти.
Бъдете твърди, а също и покажете вашите бла-
городни качества. От енергия и търпение ще се
нуждаете в любовната сфера, когато вашият
партньор ви обвини в предателство. Оценявайте

спокойно ситуацията, за да видите, как може да спечелите.

Трябва хладнокръвно да се разберете с всичко,
което се случва в живота ви. Съсредоточете се,
само върху това, което наистина има важна роля
за вас. Емоциите дръжте под контрол, в противен
случай, те ще ви изненадат в най-неподходящия
момент. Вечерта очаквайте, прилична сума в лич-

ната си сметка.

Препоръчва се да сте по-предпазливи, не само
когато шофирате, но и в ежедневието. Вие сте
толкова импулсивни и самоуверени, че лесно може
да попаднете в неприятности. В любовта не
трябва да пресичате границата, зад която ви
чака само празнота и самота. Често нарушавате

правилата, което води след себе си до нервни преживявания.

Може да решите, че този ден не е създаден за
вас. Той ще е така сложен и многостранен, че ня-
ма да имате сили, да се борите за място под слън-
цето. Напредък се очаква в работата, което ще
ви зарадва. В крайна сметка, сте се разминали
със съкращенията и сега може да разчитате на

перспективна позиция. Вечерта не се надявайте на романтика.
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жава да работи ак-„Миньор“ продъл-

Страницата подготви Яне Анестиев

„Ìèíüîð“ ïðèâëå÷å äâàìà íîâè îò „Ëèòåêñ“
Те ще започнат подготовка с отбора от понеделник

тивно по лятната

селекция и привлече
двама от Литекс.
Изпълнителният ди-
ректор Велизар Ди-
митров се договори
с полузащитниците
Добромир Бонев и
Емил Ценов.

През изминалия се-
зон 23-годишният
Бонев вкара 7 гола
за оранжевите, два
от които във врта-
та на Миньор.

Емил Цанов, който
в края на април на-
върши 19 години, е
бивш юношески на-
ционал. Двамата ще
се присъединят към
перничани в поне-
делник, когато стар-
тира подготовката
за новия сезон.

До момента нови-

те попълнения в
Миньор са 4, след ка-
то през миналата
седмица в редиците
му се завърнаха Ме-
тоди Костов-Джек и
Димитър Савов.

Напомняме,че от-
борът се раздели
със седем от футбо-
листте, които за-
щитаваха жълто-
черната фланелка
през миналия сезон.
За настоящия цели-
те са видимо по-ви-
соки и явно голяма
част от отбора ще
бъде подменена.  Как
това ще се отрази
на качеството на
играта, ще се види
през новата спор-
тно -състезателна
година.

Два медала за учениците
от Спортното

Двама боксьори от СУ „Олимпиец“ се
върнаха с медали от държавното първен-
ство за ученици, което се проведе в пле-
венската зала „Спартак“ Денислав Кръс-
тев спечели сребърен медал след победи
над боксьори от „Балкан“(Ботевград) и
„Ямбол“. На финала Денислав допусна за-
губа от боксьор от „Лаута“ (Пловдив). Вик-
тор Огнянов в категория до 48 кг стигна до
полуфиналите и спечели бронзов медал.
Без медал, но с добро представяне се от-
личиха петокласниците Красимир и Кирил
Спасови, които се състезаваха в категория
до 32 кг.

След три загуби Ясен
Петров е доволен

Селекционерът на националния отбор по
футбол Ясен Петров бе доволен от пред-
ставянето на футболистите в трите изигра-
ни контроли – срещу Словакия, Русия и
Франция. Според него срещу „петлите“ не
са ни достигнали десетина минути, а загу-
бата с 0:3 е вследствие на умората. Род-
ният специалист бе категоричен, че пътят
на националния тим ще е много дълъг, но
той остава оптимист за бъдещето.„Изиг-
рахме три много здрави контроли. Дадох-
ме шанс на всички, особено младите, в
мачове срещу силни противници.

Приехме мача с Франция с изключите-
лен риск, тъй като имахме само три дни за
възстановяване. Щастлив съм, че почувс-
твах тази атмосфера. Срещу Русия не ни
достигнаха няколко минути, а срещу
Франция - десетина. Нашият път ще е мно-
го дълъг. Пролича си умората, особено
срещу Франция. В защита играхме почти
с едни и същи хора. Срещу Русия се опи-
тахме да запазим някои хора за Франция.
Това са полезни проверки", заяви Пет-
ров.„Аз съм много доволен от това, че на-
шият отбор започна да изглежда много
стабилно.

Получихме три гола от Франция, но това
е вследствие от умората. Младите момче-
та допуснаха някои грешки, но като цяло
се представиха много стабилно. Благо-
даря на всички за старанието, атмосфера-
та беше прекрасна. Вървим си по своя
път, изграждаме отбор. Благодаря на
всички за отличното отношение", добави
той.„И в Москва, и в Париж, играхме пред
публика, която подкрепяше своите отбо-
ри. Пожелавам успех на Франция и Русия
на европейското. Предстоят ни много се-
риозни пет двубоя от световните квалифи-
кации, ще продължим работата си. Общо
взето съм оптимист за това как се разви-
ва нашият отбор. Надявам се да запазим
тази атмосфера на позитивизъм”, каза
още Петров, след като българските футбо-
листи кацнаха на Летище София.

Махат надписи от екипите на
участник на Европейското

УЕФА излезе със становище относно
екипите на националния отбор на Украйна,
които предизвикаха скандал с Русия за-
ради включването на полуостров Крим в
украинската национална територия. През
2014 година Крим се върна в границите на
Русия след референдум, но в Киев и до
днес оспорват избора на населението.На
6 юни националният отбор на Украйна
представи екипите си за Евро 2020.

Освен контурът на националните грани-
ци, фланелките съдържат и надписите
„Слава на Украйна! Слава на героите!“,
които се намират на яката.УЕФА реши, че
„Слава на Украйна!“ може да остане, но
надписът „Слава на героите!“ трябва да
бъден премахнат, тъй като в комбинация с
първата част носи политически сми-
съл.Що се отнася до границите на страна-
та, от евроцентрала обявиха, че това не
противоречи на правилата, тъй като е изо-
бразена територията на Украйна, която е
официално призната от ООН.Украйна за-
почва участието си в група „С“ на Евро
2020 на 13 юли с мач срещу Нидерлан-
дия. На 17 юни е двубоят със Северна Ма-
кедония, а на 21 юли предстои срещата с
Австрия.

Националът на Бъл-
гария Димитър Кузма-
нов продължава с убе-
дителното си пред-
ставяне на Чалън-
джър турнира в Алма-
ти (Казахстан) с наг-
раден фонд от 52 080
долара. В среща от
втория кръг Мико по-
беди №4 в схемата и
№177 в света Енцо
Куако от Франция със
7:5, 6:0. Срещата про-

Кузманов с втора
победа на „Чалънджър“

дължи 101 минути. В
първия кръг Кузманов
се наложи с 6:2 6:4 над
АдрианМенендес-Ма-
сейрас от Испания,
който е №296 в све-
товната ранглиста-
та.За място на полу-
финалите Кузманов
ще играе срещу № 204
в света Денис Исто-
мин от Узбекистан
или №279 Ценг Чун-
Хсин от Тайван.Бълга-

ринът успя да навак-
са на два пъти проби-
ви в началото на пър-
вия сет, а след това
поведе с 5:3. При този
резултат Кузманов
пропусна сетбол на
собствен сервис, но
при 6:5 стигна до нов
брейк и затвори пър-
вата част със 7:5.Във
втория сет Мико бе-
ше безапелационен и
спечели с 6:0.

Фаталната ни загуба по пътя към Евро
Дни преди Европей-

ското по футбол си
спомняме за една от
най-болезнените за-
губи на футболните
ни национали. Друг е
въпросът,че сега от-
падаме много преди
последния мач, та по-
не сме спокойни. На
11 ноември 1987 г.,
под струите на про-
ливния дъжд трябва-
ше да спечелим точ-
ката, която щеше да
ни доведе до „Евро-
88“ във ФРГ. Играхме
в състав: Б. Михай-
лов, Пл. Николов, Кр.
Безински, П. Петров,
Н. Илиев /кап./, Пл.
Симеонов /Л. Пенев/,
Хр. Стоичков, А. Са-
дъков, П. Александро-

в /Ил. Войнов/, Н. Си-
раков, Б. Искренов.
Шотландците играе-
ха само за своята
чест, а в Ейре се над-
яваха на чудо. Мачът
премина на приливи и
отливи, но нулевото
равенство се запази
до 87-ата минута. И
тогава се случи не-
п о п р а в и м о т о !
Стоичков извърши
нарушение и нашите
спряха да играят,
очаквайки съдийски
сигнал. Той обаче не
последва, а при кон-
траатаката Дюри на-
мери непокрития Га-
ри Макай, който ни
простреля – 0:1. На-
шите се хвърлиха в
атаки като ужилени

и само в рамките на
три минути създадо-
ха две голови положе-
ния, но това бе за-
къснял щурм на от-
чаянието. На прес-
конференцията тре-
ньорът ни Христо
Младенов бе пре-
жълтял като лимон,
а колегата му Анди
Роксбърг се пошегу-
ва. Запитан дали тре-
ньорът на Ейре Дже-
ки Чарлтън му е обе-
щал каса шампанско
за победата, той от-
говори: „Нищо подоб-
но. Дори преди време
му услужих с 20 паун-
да и още не ми ги е
върнал.“ А мечтата
ни отново се превър-
на в илюзия…
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Вървят и подписки срещу модел 4 за оптимизация на съдебната система

БУРНИ ДЕБАТИ В ПЕР-
НИШКИЯ МИНИПАРЛА-
МЕНТ СЕ ВИХРИХА ВЧЕРА
повече от час заради едно

уволнение. И по-точно - заради деклара-
цията, разпратена до не една и две вис-
ши институции, заради освобождаването
на съветника от ПП ГЕРБ Александър
Александров от работата му в областната
администрация. Препирнята бе дали да
влиза в дневния ред изобщо въпросната
декларация , после - дали да се разпра-
ща по институциите. От ГЕРБ надълго и
нашироко обясняваха, че това си чиста
политическа разправа, тъй като Алексан-
дров излетял от администрацията ден
след като бил регистрирана листата на
партията за избора на депутати на 11
юли, в която младият специалист фигури-
ра. Обвиниха губернатора и в конфликт
на интереси. Само дето не уточниха как-
ви, всъщност не го сториха в зала, но във
фейсбук надълго и нашироко коментира-
ха казуса. Ние няма да го сторим, щото и
децата разбраха, че го нападат заради
член на семейството му, фигуриращ в ед-
на друга депутатска листа. Ама когато си
толкова отворен и рипаш с обвинение за
политическа чистка, що не си припом-
ниш, че подобни уволнения имаше и в го-
дините, в които партията на Борисов бе-
ше на власт. Там не само специалисти,
дори чистачки, пардон, хигиенистки, оти-
доха на борсата, защото не са членове
или не искат да станат членове на ГЕРБ.
Та думата ни е за аршина. Двойния… Що-
то не е почтено някак си днес да скачаш,
забравяйки какви си ги творил вчера.
Иначе Александър Александров е отли-
чен специалист, както признават и от ле-
вицата, и от десницата. Без работа няма
да остане. Да, вероятно днес, както и вче-
ра, когато други са били управляващи,
подобни уволнения е имало. И за съжа-
ление - ще има. Щото вече 30 години не
ни стигнаха да приключим с пустия пре-
ход и да заживеем в нормална държава,
в която не те питат от коя партия си, а как-
во знаеш и можеш. Тъпо е, тъжно е, но е
факт. В момента цялата държава се  тре-
се от скандали, компромати, обвинения,
уволнения и назначения. И колкото по-
близо ще е 11 юли, толкова по-грозни ще
са те. Тъжно е, че жертви ще са млади,
интелигентни, можещи хора като Але-
ксандър Александров, чиято единствена
вина  е партийната им принадлежност.
После нека се питаме защо именно тези
млади, интелигентни, можещи хора се от-
правят към терминал 1! Е то е ясно.

Рокер се бори за живота си
след ПТП, причинено от него

Любомира ПЕЛОВА
Моторист е пострадал, катастрофирайки в

Перник по негова вина..
Инцидентът е станал във вторник, около

20 часа, на първокласен път София - Кюс-
тендил, в района на Кооперативния пазар в
Перник. 37-годишният перничанин, управл-
явайки мотоциклет "Кавазаки", е самока-
тастрофирал, движейки се от пътен възел
"Марина бара" към квартал "Хумни дол".

Закаран е в пернишката болница, където
е настанен за лечение с различни травма-
тични увреждания и опасност за живота.
Причините за случилото се са в процес на
установяване.

Извършен е оглед на местопроизшес-
твието е започнато досъдебно производс-
тво под надзора на прокуратурата.

Още един пиян шофьор на съд
Любомира ПЕЛОВА

36-годишен на съд за управление на ав-
томобил след употреба на алкохол.

На 12 април тази година, в пернишкия
квартал "Изток" възникнал пътен инцидент
между два автомобила. При изпробване на
водачите им за употреба на алкохол, били от-
четени 2, 19 промила в издишания въздух на
36-годишен перничанин, управлявал "Фолк-
сваген пасат". След проведено разследване
е привлечен като обвиняем и му е наложена
мярка за неотклонение "подписка".

60-годишен карал с над 1,2 промила
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е управлявал автомобил с
концентрация на алкохол в кръвта над 1, 2
промила.

Около 22, 30 часа в сряда, на улица "Бро-
до" в областния град бил проверен лек авто-
мобил "Мерцедес", шофиран от 60-годишен
перничанин. При изпробването му с техни-
ческо средство за алкохол били отчетени 1,
87 промила в издишания въздух. Мъжът от-
казал кръвна проба за химичен анализ.

Започнато е бързо производство по чл.
343 "б", ал. 1 от Наказателния кодекс и ра-
ботата продължава.

Лека кола горя в Брезник
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е горял в Брезник.
Инцидентът е станал в сряда, около 21,

45 часа, при Държавно горско стопанство.
Автомобилът марка "Ауди" е обгорял в
двигателния отсек. Причината е техничес-
ка неизправност. Няма пострадали хора и
нанесени други материални щети.

Закопчаха мъртво пиян
шофьор, иззеха му колата

Любомира ПЕЛОВА
4 4 - г о д и ш е н

перничанин е за-
държан за управ-
ление на автомо-
бил след употре-
ба на алкохол.

Във вторник,
около 7,25 часа,
на разклона за
квартал "Цалева
круша" в облас-
тния град бил проверен лек автомобил
"Дайхатцу" с водач 44-годишен мъж. При
изпробването му с техническо средство за
алкохол били отчетени цели 3,17 промила в
издишания въздух. Взета му е кръвна про-
ба за химичен анализ, а автомобилът е из-
зет. Задържан е за до 24 ч. с полицейска
мярка.

Започнато е бързо производство по чл.
343 "б", ал. 1 от Наказателния кодекс и ра-
ботата продължава.

Любомира ПЕЛОВА
Юристи от цяла-

та страна се вдигна-
ха на протест срещу
планираното закри-
ване на много район-
ни съдилища в стра-
ната.

Към съдии, проку-
рори, адвокати, се
присъединиха и де-
сетки граждани, кои-
то ще бъдат пряко
засегнати от т.н.
модел 4.

Не прави изключе-
ние и Пернишка об-
ласт, която е на
път да загуби съ-
дебните институ-
ции в Брезник и
Трън.

На извънредно за-
седание Общин-
ският съвет в Брез-
ник  е приел деклара-
ция срещу закрива-
нето на местния Ра-
йонен съд, заложено
в модел 4 за оптими-
зация на съдебната
карта на български-
те съдилища и про-
куратури.

Това съобщи пред-
седателят на Об-
щинския съвет Иван
Тинков.

Всички съветници
категорично са се
противопоставили
на подобен акт.

Според тях еве-
нтуалното му реали-
зиране би нарушило
правата на гражда-
ните и би затрудни-
ло достъпа им до
правораздаване.

Декларацията е из-
пратена до Висшия
съдебен съвет.

В града на три мес-
та е започнала под-
писка в подкрепа на
декларацията.

От днес подписи
ще се събират и в
най-голямото село в
общината Ноевци.

В Районния съд в
Брезник работят
двама съдии.

От края на 2018г.
единият е команди-
рован в Окръжен
съд - Перник.

През 2019г. поради
големия обем дела в

Брезнишкия районен
съд за по две седми-
ци са били команди-
ровани съдии на ро-
тационен принцип
от Окръжен съд -
Перник.

Модел 4 се базира
на данните от
2020г. , която е пан-
демична и не показва
реално дейността
на съда, заявиха от
институцията.

Ръководството на
община Трън също
изрази категорично
несъгласие с реше-
ние на пленума на
ВСС, с което се
приема Модел 4 на
оптимизация на съ-
дебната карта.

Кметът Цветисла-
ва Цветкова и пред-
седателят на Об-
щинския съвет Бой-
чо Харалампиев въз-
разяват срещу пред-
видената трансфор-
мация Районен съд -
Трън да премине ка-
то териториално
отделение към РС -
Перник, съобщаи
БТА

Община Трън е
най-голямата по
площ сред шестте
общини в Пернишка
област и заема 23,95
процента от тери-
торията на региона.

Предложеният мо-
дел 4 ще доведе до
ограничаване на
реалния достъп до
съд и правосъдие на
всички жители на
община Трън, заяв-
яват в официално
становище до ВСС
двамата ръководи-
тели.

Според тях раз-
стоянието до най-
близкия съд ще се
окаже в рамките на
от 55 км до над 95
км, съответно от
центъра на града и
от най-отдалечено-
то село в общината.

Селищната мрежа
е разположена в от-
далечен и трудно-
достъпен район, ка-
то в голяма част
няма транспортна

свързаност, особе-
но през зимния се-
зон.

Концентрирането
на дела в приемащия
съд - РС - Перник,
който е един от най-
натоварените, ще
доведе до допълни-
телно забавяне на
съдебните процеси,
смятат също Цвет-
кова и Харалампиев.

Районен съд - Трън
се намира в пограни-
чен район.

На територията
му се провеждат
множество съдебни
производства, воде-
ни срещу граждани
на трети страни.

Не се разбира по
какви критерии едни
погранични районни
съдилища ще про-
дължат да същес-
твуват, а други, съ-
що погранични, ще
бъдат трансформи-
рани в териториал-
ни отделения, не-
доумяват двамата
ръководители.

П р е д в и ж д а н и я т
Единен портал за
електронно правосъ-
дие, Единна инфор-
мационна система
на съдилищата, как-
то и провеждане на
отдалечени заседа-
ния ще срещне труд-
ности, поради фак-
та, че на терито-
рията на общината
няма оптична свър-
заност с интернет,
допускат двамата
управници.

Единствените въз-
можности, които за-
сега се ползват от
институции и граж-
дани, са интернет
свързаностите, оси-
гурени от мобилни
оператори, посоч-
ват Цветкова и Ха-
ралампиев.

Подобна тран-
сформация ще увели-
чи обезлюдяването
на малките общини
като Трън, катего-
рични са кметът и
председателят на
Общинския съвет на
Трън.

18-годишна на съд за кражба
Любомира ПЕЛОВА

18-годишна крадла
се изправя пред пра-
восъдието, съобщи-
ха от пресцентъра
на Областната ди-
рекция на полиция-
та.

Престъплението е
извършено в края на
май 2020 година, ко-
гато чрез разбиване

на стена е проникна-
то в жилище, нами-
ращо се в пернишкия
квартал "Хумни
дол".

Откраднати били
телевизор, компю-
тър, кафе машина,
тостер и ДВД.

В резултат на про-
ведени множество
действия по раз-

следването е уста-
новено, че извърши-
тел на деянието е
18-годишна перни-
чанка.

Привлечена е като
обвиняема по чл.
195, ал. 1 от Наказа-
телния кодекс и ра-
ботата продължава
съвместно с проку-
ратурата.
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