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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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ВРЕМЕТО
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ВАЛУТИ
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
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♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
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Никозийски

Свободата,
братче...

За свободата на словото у нас се из-
приказва достатъчно. Толкова се изпри-
казва, че ни отнеха свободата да мис-
лим за свободата. Това 111-то място в
света по свобода на словото ни теже-
ше като воденичен камък. Някой
трябваше накрая да отреже въжето,
та да отлепим нанякъде. И отлепихме
към джихадизма. Свободата на словото
изби като цирей. Смъртоносен цирей.
Онова момче от Пловдив, разнасяно
виртуално из медиите, които в прис-
тъп на медиен глад го захапаха стръв-
нишки, изведнъж се оказа наистина се-
риозна заплаха за националната сигур-
ност. Не толкова заради оная бомба, де-
то щяла да гръмне кой знае къде, а зара-
ди ефекта на медийната бомба, пораз-
яваща правата на човека. В Европа това
е престъпление като самия джихади-
зъм.

Ето как компенсирахме липсата на
свобода на словото със слободия. Коя-
то гърми, та чак проглушава. Щом и
премиерът накрая призова медиите за
"млък стой", значи положението е взри-
воопасно. Свободата, братче, не се на-
мира на върха на жълтите новини. Оно-
ва 111-то място трудно се отлепя.

Валентин ВАРАДИНОВ

150 / 320

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

Слънчево

Събитието привлякло вниманието на много журналисти и медии
Светла ЙОРДАНОВА

Духът на обичая и
фестивала Сурва се
пренесоха в Лондон,
където бяха предста-
вени чрез уникална
изложба от фотоси.
Гостите на експози-
цията имаха възмож-
ността да се докос-

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

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

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

www.vento-k.com

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

нат до традицията,
чрез истински сурва-
кари и приготвени
местния ястия. Деле-
гацията беше водена
от кмета на Община
Перник Вяра Церов-
ска.

„Тази вълнуваща
среща е по инициати-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÐÈÎÑÂ - ÏÅÐÍÈÊ
ÏÐÎÂÅÐßÂÀ ÐÅÊÀ ÑÒÐÓÌÀ

ÏÚÐÂÈ ÔÅÑÒÈÂÀË
“ÂÈÄÎÂÄÅÍ×ÅÒÀ” Â ÁÐÅÇÍÈÊ
“ÙÅ ÎÑÒÀÂÈÌ ÑÚÐÖÀÒÀ
ÑÈ ÍÀ ÒÅÐÅÍÀ ÂÚÂ ÂÀÐÍÀ”

Съдят водачка на МПС,
ударила пешеходка

Любомира ПЕЛОВА
57-годишна водачка на лек автомобил ще

отговаря за причиняване на средна телесна
повреда. Случаят е от 23 януари тази година.
Пътният инцидент е станал пернишкия квартал
„Димова махала“. Лек автомобил „Ситроен“,
управляван от 57-годишна перничанка блъс-
нал 49-годишна жена, която получила фракту-
ра на долен крайник.

Шофьорката на ситкроена е привлечена ка-
то обвиняема по чл. 343 „а“, ал. 1 от Наказател-
ния кодекс и работата продължава съвместно
с прокуратурата в областния град.

ва на Светла
Дионисиева, ди-
ректор на Бъл-
гарския култу-
рен институт в
Лондон. Тя и ней-
ният брат имат
много силна
връзка с Трън.
Оттам се заро-
ди идеята да бъ-
де представен
регионът с тра-
дициите на Трън,
Брезник и Перни-
к“, сподели Вяра
Церовска.

Експозицията
е била видяна от мно-
го българи, които от
дълги години живеят
в Англия, както и от
много почитатели на
фестивала на маска-
радните игри. Съби-
тието е било отразе-

Номинираха 266 учители в конкурса „Учителят, който ме вдъхновява”
Светла ЙОРДАНОВА

266 учители от 20
училища е общият
брой на номинирани-
те учители тази го-
дина в конкурса „У-
чителят, който ме
вдъхновява“.

Инициативата се
организира за седма
поредна година от
п р е д с т а в и т е л и т е
на Консултативния
съвет за младежка
политика към Кмета
на община Перник и

тази година той
поставя рекорди
при номинациите на
учители, коменти-
рат организатори-
те и допълват, че
получените еле-
ктронни писма са
над 1000.

В конкурса взеха
участие ученици от
основните и средни-
те училища от об-
щина Перник. В про-
дължение на повече
от месец в специал-

но създадена интер-
нет платформа, те
номинираха своите
любими преподава-
тели и споделяха с
какво ги вдъхнов-
яват.

Тримата препода-
ватели, вдъхновили
най-много ученици,
ще бъдат отличени
на официална цере-
мония, която ще се
състои на 14 юни
2019 г. от 14,00 ч.
във Второ фоайе на

Двореца на култура-
та.

Инициативата е
част от Общинския

годишен план за мла-
дежта 2019 и се фи-
нансира от Община
Перник.

но от много журна-
листи, които са пред-
ставили Сурва в тех-
ните медии.

„Заедно се забавл-
явахме на изпълнения-
та на народна музика,
както и на трънския

хумор, бяха вълнува-
щи и въздействащи
мигове.

Групата на Трън се
представи и с тради-
ционната бусинска
керамика“, каза Вяра
Церовска.



Съперник2 13 юни 2019 г. ОБЛАСТТА

”Îëèìïèåö-Ðàäîìèð” ñ íàãðàäà çà 15-ãîäèøíà äåéíîñò
Клубът се е представил достойно в Несебър на 37-та сесия на НОА на БОК

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Любомира ПЕЛОВА
От 6-ти до 9-ти юни

тази година в Несебър
се проведе 37-мата се-
сия на НОА на БОК и 7
сесия за учители и
спортни деятели. Орга-
низатори на събитие-
то бяха БОК и НСА „Ва-
сил Левски“. Тази година
темата на събитието
бе „Социално-културна-

та мисия на Олимпизма
и Олимпийското движе-
ние в съвременното об-
щество“.

Клуб „Олимпиец-Радо-
мир“ взе участие във
форума с шест пред-
ставители. „Клубът се
представи достойно
във всички изяви по
време на сесията. Съз-
дадоха се нови прия-

телства между уча-
стниците в шестте
Олимпийски групи“, ка-
за ръководителят на
местният клуб Доро-
тея Костадинова.

Общият брой на уча-
стниците е бил над 120
души, като част от
тях са били студенти
от различни държави
по програмата Еразъм+.

На тържествената це-
ремония по откриване
на сесията, клуб „Олим-
пиец-Радомир“ бе заслу-
жено награден за 15 го-
дишната си дейност в
името на Олимпийско-
то образование и въз-
питание на децата и
младежите от Радомир.

Провеждането на го-
дишните сесии на НОА
имат за цел да се пред-
ставят

основните идеи на
олимпизма и актуални-
те въпроси в развитие-
то на

Започна 10-ото издание
на конкурса „Дърво с корен“

Светла ЙОРДАНОВА
За десета поредна година фондация

„ЕкоОбщност“ отправя покана за исто-
рии за любими дървета в България. Кон-
курсът цели да събере снимки и разкази
за дървета, които са оставили у нас спо-
мен, свързан с лични преживявания,
местни предания и легенди, или нацио-
нални исторически моменти. Конкурсът
е отворен за всички, които имат отноше-
ние към красотата на заобикалящата ни
природа и нейното присъствие в живота
ни и искат да споделят своите любими
места и дървета, за да могат повече хо-
ра да се докоснат до тях.

Предложения могат да се изпращат до
6 септември 2019 г.

Участниците ще се състезават в три
категории:

„Дърво с корен“ – в тази категория се
включват всички предложени дървета;

„Млад природолюбител” ще събере
разказите за дървета, които са засаде-
ни или отглеждани от деца на възраст
между 6 и 14 години;

„Вековните дървета говорят” ще пред-
стави разкази за дървета на възраст
над 100 години, запомнящи се със своя-
та величественост, любопитна история
или легенда, или значение за местнос-
тта.

Тази година фондация „ЕкоОбщност“
отново ще се обърне към специалисти –
дендролози, лесовъди, лесничеи, биоло-
зи – които със своите практически поз-
нания за дървета от различни райони на
страната могат да насочат вниманието
към по-ценни екземпляри, които също
ще бъдат включени в конкурса.

Номинациите ще бъдат разгледани от
жури, което ще отличи победителя в ка-
тегория „Млад природолюбител” и ще
излъчи финалистите в „Дърво с корен
2019” и „Вековните дървета говорят”. За
тези две категории най-впечатлилите
приятелите на конкурса дървета ще бъ-
дат определени чрез онлайн гласуване
през месец октомври. Дървото-победи-
тел в категория „Дърво с корен“ ще
представи България в международния
конкурс „Европейско дърво на година-
та”.

Условията за участие в конкурса са
достъпни на интернет страницата на фон-
дация „ЕкоОбщност“ - bepf-bg.org, а сро-
кът е 6 септември 2019 г. Не забравяйте
да харесате и страницата Конкурс „Дър-
во с корен“ във фейсбук, където текущо
ще бъдат публикувани всички номина-
ции.

олимпийското движе-
ние и спорта. По време
на сесиите НОА пред-
ставя своята дейност
и насърчава създаване-
то на олимпийски
структури в страната.
Чрез общуването меж-
ду млади представите-
ли от различни краища
на България, НОА се
стреми да насърчава
сътрудничеството и
приятелството между
участниците за разви-
тие на идеи и общи ини-
циативи в бъдещото
им развитие.

Силвия ГРИГОРОВА
Справки за 18 841

лица са направени от
4 май т.г. досега през
електронната услуга
„Изчисляване на прог-
нозна пенсия“ на ин-
тернет страницата
на НОИ с Персонален
идентификационен
код /ПИК/. Това ин-
формираха от ТД
НОИ-Перник.

Електронният кал-
кулатор бе актуали-
зиран след влизането
в сила на промените в
методиката за из-
числяване на индиви-
дуалния коефициент.
Бъдещите пенсионе-
ри трябва да нап-
равят избора си дали
коефициентът да бъ-
де изчислен по реда
на нормативната
уредба, приложима за
трудови пенсии с на-
чална дата до 31 де-
кември 2018 г. (т.нар.
„стара методика“ – с

избор на 3 благоприя-
тни години преди
1997 г.) или съгласно
разпоредбите, прило-
жими за пенсии с на-
чална дата след 31 де-
кември 2018 г. („нова
методика“), Услугата
е в помощ за ориен-
тацията по кой от
двата възможни на-
чина за изчисляване
ще се получава по-ви-
сока пенсия.

Като част от по-
пуляризирането на
промените в норма-
тивната уредба през
май т.г. НОИ органи-
зира и информацион-
на кампания за жите-
лите на по-малките и
по-отдалечените на-
селени места в цяла-
та страна.

Общо 1561 бъдещи
пенсионери са се кон-
султирали относно
вариантите за из-
числяване на индиви-
дуалния коефициент

Близо 19 000 справки за прогнозния размер на
пенсията са направени по електронен път

на бъдещата им пен-
сия. От тях 881 са за-
дали своите въпроси
по темата в постоя-
нните приемни и из-
несени работни мес-
та на института, а
със специално създа-
дените мобилни еки-
пи са се срещнали
660.

По време на срещи-
те с експертите от
мобилните групи над
1200 лица са потър-
сили консултации и
по други пенсионни
въпроси.

По информация на
директора на ТП
НОИ-Перник, по вре-
ме на организираните
приемни по общини,
те са посетени сред-
но от 15- 25 бъдещи
пенсионери, които са
потърсили консулта-
ции както по въпро-
сите за пенсионира-
нето им, така и по
други проблеми.

РИОСВ – Перник проверява
сигнал за замърсяване на Струма

Силвия ГРИГОРОВА
РИОСВ – Перник проверява сигнал за

замърсяване на река Струма. Сигналът
е за пяна в коритото на река Струма в
участъка от моста на квартал  Мошино в
Перник по течението на реката към цен-
търа на града.

Извършена е незабавна проверка ка-
то е об-
х о д е н о
корито-
то на
реката в
пет уча-
стъка –
от цен-
търа на
г р а д а
с р е щ у
т е ч е -
нието на
р е к а т а
до кв.
М о ш и -
но. Ло-
кализи-

рано е мястото на заустване на замър-
сени води – бетонов колектор на левия
бряг на реката, който е заустен след
моста на кв. Мошино. При проверката е
установено, че от колектора изтича во-
да с бяла пяна. Пяната е по повърхнос-
тта на водите в определен участък – от
моста на кв. Мошино до моста срещу
бензиностанция „Шел“ в Перник.

Органолептично не е установена ми-
ризма на химикали или гнилостни про-
цеси във всички проверени участъци,
нито наличие на умряла риба. По искане
на РИОСВ - Перник ИАОС - София е
взела водни проби за  извършване на
последващ лабораторен анализ. Резул-
татите ще бъдат обявени допълнително.

Освен на зеления телефон на екоин-
спекцията, жителите на района са пода-
ли сигнала и на тел. 112, както и на де-
журния телефон на общински съвет за
сигурност на Община Перник.
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Ïúðâè ôåñòèâàë "Âèäîâäåí÷åòà" â Áðåçíèê
Под Бърдото ще оживеят традици, ще бъде даден път на иновациии, ще има много смях и музика

Увеличават се болните от
варицела  в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Двойно са се увеличили болните от ва-

рицела в областта през изминалата сед-
мица, установи Регионалната здравна ин-
спекция в Перник. През този период са
регистрирани 9 болни, при 4 за предход-
ната седмица. От тях 7 са от Перник, 1от
село Дивотино и 1 от село Студена.

През изминалата седмица се наблюда-
ва леко увеличение при заболелите от ос-
три респираторни заболявания. Констати-
рани са 32 болни, при 28 за предходната
седмица. Заболеваемостта е била
43,45%oo, при средна за страната.
32,62%oo.

През седмицата са намалели болните от
заразни заболявания. Констатирани са 13
заболели, при 18 за предходната седми-
ца.

За периода е установен само 1 болен от
скарлатина от Перник.

 Регистрирани са общо 13 случая на за-
разни заболявания, при 18 за предходна-
та седмица. От групата на въздушно-кап-
ковите инфекции - 10 случая:  Варицела -
9 случая - 7 от гр. Перник, 1 от с. Дивотино
и 1 от с. Студена.· Заболелите са в след-
ните възрастови групи - 1-4 г. (6 сл.), 5-9 г.
(2 сл.), 20-24 г. (1 сл.).  Скарлатина - 1 слу-
чай, момиче на 4 г. от гр. Перник.· Заболе-
лите се лекуват амбулаторно от личните
си лекари. Проведени са епидемиологич-
ни проучвания на болните и в огнищата,
предприети са необходимите противоепи-
демични мерки.

С повишаването на температурите се
забелязва незначително увеличение на
заболелите от чревни инфекции. Устано-
вени са 2 болни от ентероколит, при 1 за
предходната седмица. Болните са от Пер-
ник и село Горочевци. Те са хоспитализи-
рани  в Инфекциозно отделение на МБАЛ
"Р. Ангелова" - Перник. През изминалата
седмица е констатиран 1 случай на болен
от лаймска борелиоза от Перник. Той се
лекува в Инфекциозно отделение на
МБАЛ "Р. Ангелова"- Перник.

През седмицата инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили 222 проверки. От
тях 89 са свързани със забраната за тю-
тюнопушене в заведения за обществено
хранене. В резултат на извършените про-
верки са издадени 12 предписания за от-
страняване на констатирани нарушения
на хигиенните изисквания.

И през изминалата седмица РЗИ про-
дължи да извършва ежедневния монито-
ринг на питейните водоизточници в облас-
тта. Взети са 26 проби от различни насе-
лени места, за да се установи дали пода-
ваната питейна вода отговаря на изисква-
нията на Наредба №9. Взети са и 39 проби
от бутилирани води, за да се установи да-
ли отговарят на хигиенно-санитарните
изисквания.

Държавата няма да финансира
проекти със заеми догодина

Любомира ПЕЛОВА
На заседанието си вчера Министерският

съвет взе решение в проекта на Закон за
държавния бюджет на Република Бълга-
рия за 2020 г. да не бъдат включвани нови
инвестиционни проекти, които да бъдат фи-
нансирани с държавни заеми и/или с изда-
ване на държавни гаранции. Основанието
за това е, че няма постъпили от ресорните
министерства нови проектни предложения
по реда на Наредбата за условията, на
които трябва да отговарят инвестиционни-
те проекти, финансирани с държавни зае-
ми, и проектите, кандидатстващи за финан-
сиране с държавна гаранция, и за реда за
тяхното разглеждане.

С това решение ще се осигури последо-
вателност при прилагането на мерките за
подобряване на бюджетната позиция на
фона на продължаващата фискална консо-
лидация и за спазване на фискалните це-
ли, предвидени в Средносрочната бю-
джетна прогноза за 2020-2022 г.

Правителството реши и в проекта на За-
кона за държавния бюджет за следваща-
та година да бъде предвидена възможност
за издаване на държавна гаранция по спо-
разумение между Международната банка
за възстановяване и развитие и Фонда за
гарантиране на влоговете в банките за
осигуряване на достъп на Фонда до ин-
струмент за условно финансиране в раз-
мер до 350 млн. eвро.

Синтетичната дрога съсипва децата
Любомира ПЕЛОВА

Преди години Пер-
ник бе обявен за
столицата на херои-
на в Югозапада. Тук
идваха наркозависи-
ми от столицата за-
ради по-ниската це-
на на дрогата и чис-
тотата му. Поли-
цията успя да раз-
бие големите прес-
тъпни групировки и
да вкара дилърите
зад решетките.

Сега, твърдят от
Областната дирек-
ция на МВР, подобни
банди, съсипващи
човешки съдби, няма
установени. Въпре-
ки това тревогата
остава, защото е
публична тайна,  че
около училищата
често се навъртат
дилъри, а повечето
хлапета не отричат,
че са пробвали дро-
га, най-вече - мари-
хуана.

По данни на Нацио-
нално представи-
телно проучване за
нагласите и употре-
ба на психоактивни
вещества сред уче-
ниците от 9-ти до
12-ти клас от края
на 2017 г. 26,2 про-
цента от учениците
в страната посоч-
ват, че са употреб-
явали някога в живо-
та си някакво нарко-
тично вещество.

Според психиатъ-
ра д-р Цветелина
Петкова все още съ-
ществува заблуда-
та, че наркотиците
се разпространяват
в училищата от ди-
лъри.

Това остана в ми-
налото, посочи Пет-
кова. В наши дни нар-
котиците се раз-
пространяват меж-
ду самите деца.

"Модерна е синте-
тичната дрога, коя-
то е широко дос-
тъпна. Това е изклю-
чително опасно тъй
като много от деца-
та смятат, че щом
не се бодеш, значи е
нещо леко и нормал-
но", обясни психиа-
търът.

По думите й, пос-
ледиците от приема
на подобен род ве-
щества обикновено
остават "невидими"
за учители и роди-
тели, защото ефе-
ктът им минава
сравнително бързо
и може да се отдаде
на различни факто-
ри, като пубертета
например, за който е
характерно бунтарс-
твото, силната емо-
ционалност и честа-
та смяна на нас-
троенията.

Известно и кате-
горично е увеличава-
нето на психични

р а з с т р о й с т в а ,
вследствие употре-
ба на наркотици -
тревожни, паничес-
ки, органични разс-
тройства и психози,
т.е. синтетиката
буквално промива
мозъците на децата
и ги кара да полуд-
яват. За съжаление,
имаме 11-12 годиш-
ни деца, които взе-
мат тази вещества,
допълни д-р Петко-
ва.

Ако детето вече е
посегнало към нарко-
тиците, има три ос-
новни стълба на
подкрепа - вяра,
спорт и изкуства.

На първо място
обаче е ролята на
родителите - те
трябва да отделят
време за своите де-
ца и да ги научат да
отстояват себе си,
да знаят как да ка-
жат "не".

Според психиатъ-
ра, ако децата
нямат здрави устои
и изградена ценнос-
тна система, много
лесно се поддават
на влиянието на сре-
дата.

"Другото много
важно нещо е тиней-
джърите да имат
добра алтернатива
за свободното си
време", посочи д-р
Петкова.

Любомира ПЕЛОВА
В събота в Брезник

ще бъде проведен
първият Фестивал
на детското творчес-
тво "Видовденчета".
Акцентът на форума
е запазването и по-
пуляризирането на
местните традиции и
фолклор, но голямата
цел е да се даде въз-

можност на всички
знаещи и можещи деца
да демонстрират
своите умения във
всички области пред
връстници, да об-
менят опит и идеи, да
открият нови прия-
тели, да разширят
кръгозора и възмож-
ностите си.

Фестивалът се про-

вежда на традицион-
ната открита сцена в
местността "Бърдо-
то" град Брезник, а на-
чалото ще бъде даде-
но в 11 часа.

Организатор на из-
явата е Училищно нас-
тоятелство "Васил
Левски" - Брезник с по-
мощта на СУ "Васил
Левски", читалище
"Просвещение-1870",
Горско стопанство
Брезник и др.

Предвижда се фес-
тивалната програма
да протече в две час-
ти. Сутрешната, коя-
то трябва да приклю-
чи до около 13 часа,
включва представяне-
то на групи, състави
и индивидуални уча-
стници във фолклор-
ните направления. т
14 до 18 часа в следо-
бедната част на фес-
та е превидено пред-
ставянето на съвре-
менни изкуства, ат-
рактивни спортове и
научни и иновационни

презентации, съобща-
ват олганизаторите.

Право да участват
в първото издание на
"Видовденчета" меж-
ду 6 и 18 годни.Всички
деца, участващи във
фестивала1 трябва
да бъдат придружени
от възрастен - роди-
тел или настойник,
учител или творчес-
ки ръководител.

За фестивала "Ви-
довденчета" не се
изисква такса за уча-
стие.

По време на фести-
вала няколко творчес-
ки ателиета за тради-
ционни и модерни из-
куства ще бъдат на
разположение на всич-
ки деца-гости, които
искат да отнесат в
дома си нещо, напра-
вено със собствени-
те им ръце. Любозна-
телните, желаещи да
си тръгнат с награди,
ще могат да про-
верят знанията си
чрез фолклорна вик-

торина. Освен това
децата на събитието
ще могат да разучат
игри от стари време-
на, които дори роди-
телите им са забрави-
ли, поясниха още орга-
низаторите.

 "Децата от Брезник
и околностите ще са
горди домакини на ед-
но събитие, на което
ще се възстановят
традиции, ще се усе-
ти новаторство, ще
заблестят таланти,
ще се лее музика, ще
ехти смях. Елате за да
ги видите как танцу-
ват и пеят, как създа-
ват поезия и рисуват
красота, как рецити-
рат и снимат, но най-
вече - как умеят да
помнят и да предават
напред. Защото за да
се запомни днешното,
те - децата ни,
трябва да го преда-
дат на бъдещето.",
отбелязаха още орга-
низаторите на "Ви-
довденчета".
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Ðàäâàì ñå, ÷å è â Ëîíäîí ïîêàçàõìå õóáàâèòå ñè îáè÷àè!
Това заяви д-р Вяра Церовска, кмет на Община Перник пред радио Фокус

-Какво предста-
виха Перник,
Брезник и Трън на
лондонската пуб-
лика?

-Това беше една
наистина вълнуваща
среща по инициатива
на Светла Дионисие-
ва, която е директор
на Българския култу-
рен център в Лондон.
И тя, и нейният
брат, имат много
силна връзка с Трън.
Оттам започна иде-
ята и разговорът за
това да бъдат пред-
ставени Трън, Перник
и Брезник в Българ-
ския културен цен-
тър в Лондон. Пред-
ставихме се с излож-
ба със сурвакари, с ку-
кери, с момичета, кои-
то пяха и танцуваха
български народни
песни. Една хубава
среща, в която ние
имахме гости не само
хора, които са близки
до Посолството и до

кирани кукери и сур-
вакари, а накрая заед-
но направихме едно
прекрасно българско
хоро. Имаше трънча-
ни, които се разплака-
ха от възможността
да видят родното из-
куство там, да се пох-
валят на свои прия-
тели с бусненската
керамика, която гру-
пата от Трън показа.
Радвам се, че можахме
да покажем хубавите
си обичаи. Не мога да
кажа кое повече ги
впечатли - дали из-
ложбата, дали сним-
ките, които си напра-
виха с героите, дали
разговорите, които
проведохме, дали ти-
пичните български
ястия, които пред-
ставихме, всичко за
тях беше ново. Това
бе приятелска среща,
сближаване на двете
култури, надявам се,
начало на дълго прия-
телство.

- Л ю б о п и т е н
факт е, че в Трън
е роден открива-
телят на бакте-
рията, която об-
разува киселото
мляко, нали така?

-Трънчани предста-
виха киселото мляко
от техния край, като
не пропуснаха да ка-
жат за доктор Григо-
ров, който е откри-
вател на лактобаци-
лус булгарикус, и да
се похвалят. Всичко
беше прието с много
голям интерес. Има-
ше водещи журналис-
ти, които подробно
разпитваха за това
къде се намират на-

културата на бълга-
рите, но и българи,
които живеят от
дълги години там. Те
дойдоха и се повесе-
лиха заедно с нас. Чух-
ме и много хубава
българска трънска са-
тира от истинска
трънчанка - Жана,
която много увлека-
телно направи своя
разказ. Това, което
представихме, бяха
нашите фотоси от
"Сурва", защото наис-
тина с тях впечатл-
яваме. Където и да
отидем, намираме
много приятели, кои-
то след това искат
да дойдат в Перник и
да бъдат част от то-
зи голям мащабен
проект - Сурва, кой-
то неслучайно е в не-
материалното кул-
турно наследство на
ЮНЕСКО. Беше много
приятно. Предста-
вихме местни фирми,
които имат много

вкусни продукти. То-
ва са фирмите "Кол-
басо" и "Земенея",
които  лично аз пред-
ставих. Англичаните
се възхитиха на един
непознат за тях, но
типичен български
вкус, и наистина се
получи много прия-
тна среща. Аз благо-
даря на Светла Дио-
нисиева и на Българо-
британското дружес-
тво, които позволиха
да се случи тази сре-
ща, за  да покажем на-
шето богато култур-
но, духовно наследс-
тво в центъра на
Лондон, да намерим
нови приятели, кои-
то съм убедена, че ще
доведат гости при
нас, за да видят как
живеем в Перник, в
Брезник, в Трън, да се
насладят на красиви-
те обичаи, на веков-
ната традиция, на не-
вероятните танци,
маски, звънци, на ху-
бавите празници и
традиции, които има-
ме.

-Какво най-много
впечатли зрители-
те на всичко това,
което сте предста-
вили?

-Те се вълнуваха
първо от изложбата.
А там наистина бяха
запечатани много
вълнуващи и въздей-
стващи мигове от
празниците "Сурва".
Това беше първото
впечатление, което
те придобиха от сре-
щата с нас. След това
наистина беше много
интересно, когато
влязоха нашите мас-

шите градове, как се
прави този ритуал,
кои са дните, в които
представяме своите
обичаи, говорихме за
това какъв е нашият
край, къде се намира.
Близостта със Со-
фия ни дава голямо
предимство да бъдем
посетени. И дори са-
мо в рамките на два-
три дни, по време на
празници, могат да
видят много от хуба-
вите неща в Перник,
защото има какво да
покажем и с какво да
се похвалим.

-Правилно ли ви
разбрах, доктор
Церовска, че
всъщност гости-
те на тази излож-
ба са имали въз-
можност не само
като фотоси да
видят маскарад-
ните костюми
от Сурва, а и на
живо?

-Да, разбира се. Аз
затова казах, че те
направиха много хуба-
ви снимки с маскира-
ните сурвакари и ку-
кери. Цялата група,
която Българо-бри-
танското дружество
покани, беше от 23-ма
представители. Ние
бяхме техни гости.
Идеята беше да се по-
каже на място какво
представлява този
ритуал. Дни преди
ние да отидем, бяха
закарани техните но-
сии и екипи, за да мо-
гат да се представят
и да се докоснат до
истинските герои,
които представят на
Сурва.

3 872 безстопанствени кучета са
осиновени през миналата година

Любомира ПЕЛОВА
През миналата година са заловени 21

721 кучета, от които 3 872 са осиновени.
Най-голям е процентът на осиновени куче-
та в областите Бургас, Добрич, София
град, Стара Загора и Русе. Това става ясно
от приетия от Правителството отчет за из-
пълнение на общински програми за овлад-
яване на популацията на безстопанствени
кучета на територията на България за пе-
риода януари-декември 2018 г. Регистри-
раните приюти са 52, с 5 повече от 2017 г.
Общият брой на преброените бездомни ку-
чета е 26 199.

Само 10 от 265 общини в страната нямат
приети общински програми за овладяване
популацията на кучетата. Съгласно Закона
за защита на животните, съответната Об-
ластна дирекция по безопасност на храни-
те налага административна глоба или из-
дава предписание.

Намаляват партийните субсидии на левче за глас
Любомира ПЕЛОВА

Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за държавния бюджет,
отнасящи се за партийните субсидии. С предложените изменения се намалява
държавната помощ на 1 лев от 1 юли до края на настоящата 2019 година. Изме-
ненията са внесени от Министерски съвет и "за" тях гласуваха 117 народни
представители, "против" бяха 90. Причината за приемането на законопроекта
е желанието на правителството да отговори на обществените очаквания, об-
ясни мотивите шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова. Годишната
държавна субсидия за политическите партии и коалиции за 2019 г. ще се преиз-
числи на базата на действителните гласове, получени от съответната пар-
тия или коалиция, умножен по размер от 11 лв. за един получен действителен
глас за периода от 1 януари до 30 юни 2019 г. и в размер от 1 лв. за периода от
1 юли до 31 декември 2019 г. С намаляването на партийните субсидии от 11 лв.
на 1 лв. за действително получен глас ще се реализират по-малко разходи от
държавния бюджет за финансиране на дейността на политическите партии и
коалиции.

Бюджетната икономия за второто полугодие на 2019 г. би възлязла в размер
на 14,6 млн. лв. За изпълнението на законопроекта няма да бъдат необходими
допълнителни бюджетни средства. Фиксирането на субсидиите в размер 1 лв.
за действително получения от партията или коалицията глас в годишен раз-
мер, считано от 1 юли 2019 г., ще намали разходите по държавния бюджет и ре-
дуцираният разход на бюджета за второто полугодие ще бъде само 1 460 402
лв. При така предложената законова уредба общият размер на държавната суб-
сидия за политическите партии и коалиции за една година при 44-ото Народно
събрание би възлязла за последните две тримесечия на 2019 г. в размер на 1
460 402 лв., гласят мотивите на законовите промени.

Депутатът Йордан Цонев от ДПС коментира, че още от 2001 е поставен
въпросът, като идеята за държавна субсидия е да се намалят зависимостите
на партиите от бизнеса. От тогава се започна с 1 лев на глас, припомни депу-

Приеха отчета на Плана
за миграцията за 2018-та

Любомира ПЕЛОВА
Правителството прие отчет на Плана за

действие за 2018 г. за изпълнение на На-
ционалната стратегия в областта на мигра-
цията, убежището и интеграцията 2015 -
2020 г.

Отчетът е в съответствие със заложените
в Стратегията изисквания. В него се по-
сочва, че от 44 разписани дейности са из-
пълнени 43, а една се предлага да преми-
не в Плана за действие за 2019 г., поради
заложени мерки с по-дълъг срок за изпъл-
нение. Десет от изпълнените дейности за
отчетния период са били специално насо-
чени към интеграцията на лица с между-
народна закрила в Република България.

На правителственото заседание беше
одобрен и Планът за действие за 2019 г. за
изпълнение на Националната стратегия.
Планът включва стратегически цели и
дейности за изпълнение по приоритетните
политики, заложени в Стратегията, които
са от компетентността на всички ангажи-
рани институции. Финансирането е от дър-
жавния бюджет чрез бюджетите на съот-
ветните институции, както и от финансови-
те инструменти на Европейския съюз и
други международни донорски програми.
Предвижда се изпълнението на 35 страте-
гически цели, като 11 от тях са специално
насочени към интеграцията на лицата с
международна закрила в Република Бъл-
гария.

татът от ДПС. В началото е запазена възможността за допълнителни финан-
сиране. Ефектът от публичното финансиране е много подобен, според Цонев.
Забранено е финансирането от фирми. Официално тези връзки са скъсани,
смята той. Според него парите, които партиите получавали от бюджета, се
харчели прозрачно. У нас имало тежък данъчен механизъм за контрол на похар-
чените средства. Това трябваше да обясним на медиите и обществото, изтък-
на депутатът. В закона било записано за какво могат да се харчат парите от
субсидията. А референдумът за намаляването на субсидията бил върхът на
популизма, по мнението му. В Европа финансирането е публично през бюджета,
допълни Йордан Цонев.

Червеният депутат Драгомир Стойнев обясни, че БСП е за намаляване на пар-
тийната субсидия, но това да не застрашава функционирането на партиите.
Предложенията в настоящия им вид щели да доведат до заличаване на партии-
те. БСП се противопоставят на заличаването на партиите, тъй като това е
застрашаване на демокрацията. Управляващите не търсели устойчиво реше-
ние. Ние от БСП ще се противопоставим, изтъкна Стойнев. Според него иначе
трябвало да се намалят парите за партиите, защото има партии, които не ус-
пявали дори да си изхарчат парите. Левицата също поиска дебат по темата, за
да не се застраши политическият живот в страната. Стойнев настоя да се на-
мери най-правилното решение. Според него управляващите подхождали детин-
ски.

Тома Биков от ГЕРБ се заяде с левите, които уж се оказали омърсени от над-
взетата субсидия, която им дали. Хората излязоха и гласуваха, отчете Биков
визирайки референдума. По думите на депутата "резултатите от референду-
ма се превърнаха в политически факт", а с предложението си за субсидия от 1
лев герберите искали да кажат, че не те раздават субсидиите. Депутатът съ-
що очаква дебат. Не е съгласен едната част от залата да бъде обвинявана в
чорбаджийство. Никой от ГЕРБ няма желание българската политическа систе-
ма да се олигархизира, подчерта Тома Биков.



ПРОДАВА:
1. Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ - 88 000 лв.
2. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ул. Р. Димитров, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 66 000 лв.
6. Двустаен, Дараците, ет: 1, тец, 2 тер. ( една усвоена),
   ремонтиран с обзавеждане - 72 000 лв.
7. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
8. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
9. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
10. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
11. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
12. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
13. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
14. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
15. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 115 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
17. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
20. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
21. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
22. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
     РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
23. Къща, Радина чешма, груб строеж, 2 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2 - 50 000 лв.
24. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 89 500 евро
25. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
    регулация, водопровод - 67 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ - 250 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 45 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до 70 000 лв.
6. Търг. помещение, Център, 70 м2, ет. 1 - 500 лв.

1. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
3. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
6. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
7. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
9. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
10. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
12. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ

1. Гараж, Център - 100 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА

1. Едностаен, тухла, Център и Изток - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток - до 70 000 лв.
3. Двустаен, Изток - до 65 000 лв.
4. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

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

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2,  ТУХЛА, ТЕРАСА, НОВО СТР. - 51 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000ЕВРО

2. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000ЕВРО

3. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -120 000ЛВ.

4. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ -25 000ЛВ.

5.С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М -20 000ЛВ.

6. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000ЛВ.

7. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ -30ЛВ/КВ.М

8. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М

10.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М

11.УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -20Е/КВ.М

12.УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

13.МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

Купува веднага
малка къща в селата
около Перник, до 46

000 лв. (може да е за
частичен ремонт)
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ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 45 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 45 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
    нова сграда, ЗП:80 м2, с 5 паркоместа - 1000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 2, ет. 5; ет. 8           - по договаряне; 35 000 лв.
2. Изток, ет. 2, ет 3, ет 8,          - 56 000 лв.; - 60 000 лв.; - 42 000 лв.
3. Радомир,  ет:1, ет:2, преустр., ет:4, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
2. Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт, - 55 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен - 63 000 лв.
4. Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт - 70 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, преустр., ТЕЦ        - по договаряне
6. Радомир кв. Гърляница ет. 1, две тер. юг, добър вх. - 30 000 лв.
7. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Дворно място, кв. Цалева круша, неурегулирано, 900 м2 - 15 800 лв.
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 70 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2        - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

13. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
14. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
15. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
16. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
17. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
18. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
19. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
20. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

21. УПИ, с. Черна гора, два броя по 500 м2, гл. път - 20 лв/м2

22. Дворно място, 500 м2, Шевърляк, неурегулирано,
   ограда, вода, ток по улицата - 15 000 лв.
22. Кв. Рудничар, срещу Ремонтна база, 244 м2 за жил.
строителство, - 5 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж кв. Рено; гарсониера, Изток, - 100 лв; 180 лв.
2. Помещение за бизнес, ул. Отец Паисий, партер, 33м2 - 220 лв.
3. Две помещения за бизнес, Соф. шосе    - по договаряне
4. Магазин ул. Кракра 30 м2 партер, с офис, 25 м2 - 550 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,

    обзаведена - 55 000 лв.

2. Парцел, Байкушева махала, 354 м2 - 21 000 лв.

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

    ЗП: 80 м2, двор: 320 м2 -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

      РЗП: 154 м2, гараж, двор: 1000 м2 - 80 000 лв.

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; www.simeond.imot.bg

 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

Тел.: 0895 718 709

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за

жилищно стр. - 22 000 лв.

2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.

3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.

4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.

5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро

6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.

7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00

9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.

10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро

11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6      - 58 000 лв.; - 62 000 лв.

12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.

13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000

лв.

14. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.

15. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 62 000 лв.

16. Парцел, с. Долно Драгичево, 400 кв. м, равен, ток, вода      - 21 000 лв.

17. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро

18. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ

1. Гарсониера, Изток, ет. 2, частично обзаведен       - 200 лв.

2. Двустаен Център, ет. 4, напълно обзав., след осн. ремонт    - 400 лв.

3. Двустаен Радомир, Иц., напълно обзаведен       - 200 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

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

Двустаен, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава гарсониери, Изток,
ет: 3, ет: 7, ремонтирани,

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., ТЕЦ, - 115 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 36 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -
52 000 лв.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 160
М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,
ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

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

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

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"

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

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     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
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

0886 796 902
Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5 /стария съд/
ул. "Кирил и Методий" 4  /до сладкарница Виена/

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА



Търси барманка за нощна смяна,
може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

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

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам iPhone 5C - 150 лв., iP-

hone 6+ - 320 лв. Тел.: 0887 884
095
Продавам комплект обективи за

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око). Тел. : 088 594 9293
Продавам Херметическа екшън

 камера HD 720-p 89лв.
 Тел.: 0887 884 095

Продавам Suzuki Grand vitara
Двигател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база
В отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609ажна,

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.: 0897951954
Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013

Продавам гарсониера в Центъра.
Тел.: 0898 666 216
Продавам Еднофамилна къща с

три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин. Тел.: 0882 817 442

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

наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200
лв., плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887
237 797

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
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077 78 22 02, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Печатница търси монтажистка, може

и пенсионерка. Тел.: 0898 704 678

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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Интересно и забавно

Розацея е кожно заболяване, което създава много грижи и неудобства
на тези, които страдат от него. Какви са симптомите на розацея и как да я
лекувате?

Какво представлява розацея?
Розацея е хронично кожно заболяване, което се появява обикновено при

хора на възраст между 30 и 50 години. Изразява се най-вече в
зачервявания по кожата, обрив в зоната на носа, бузите и челото,
разширени и спукани капиляри по лицето. Възможно е обаче
заболяването да се появи и в зоната на гърдите, отзад по гърба или зад
ушите.

Розацея засяга предимно дамите, но една от разновидностите му е
характерна по-скоро за мъжете. Смята се също, че хора със светла кожа и
руса коса са по-предразположени към заболяването.

 Причините за появата на розацея са неясни. Някои лекари смятат, че се
дължи на генетична обремененост, други - че е резултат от околната среда
и начина на живот на пациента, а трети коментират, че може да е
следствие от бактериална инфекция.

Розацея е заболяване с цикличен характер - може да се оплаквате от
нея в продължение на седмици, след това да изчезне за няколко месеца и
пак да се появи на по-късен етап.

Симптоми на розацея
Съществуват 4 подтипа на розацея. При първия тип се наблюдават леки

зачервявания по лицето, руменина, когато влизате от студено на топло,
която остава по-дълго време. Кожата е чувствителна и суха, склонна да се
бели. Наблюдават се също разширени и спукани капиляри.

Вторият тип розацея често го сравняват с акне, но е по-различно и не се
влияе от козметични продукти, които лекуват акне. Появява се предимно
при жени, след като навършат 30 години. Кожата е мазна, проблемна,
склонна към раздразнения, поява на пъпки и рани по лицето.

 Третият тип се нарича ринофима е се среща по-често при мъжете.
Изразява се в груба, удебелена кожа на носа и дори може да промени
формата и линията му. Разширени пори и пъпки също са симптоми на този
тип розация.

Четвъртата вариация е очна и се появява в зоната около очите, които
също са засегнати. Възможно да е усещате парене, сърбеж, да сълзят или
да ви дразнят. Сред симптомите  са и спукани очни капиляри.

Лечение на розацея
За съжаление лечение на розацея все още не е открито, но има

медикаменти и процедури, които могат да ограничат симптомите на
заболяването. Тъй като розацея е кожна болест, която се развива
сравнително бавно, много хора не обръщат внимание на първите й прояви
и откриват късно, че страдат от нея.

 След посещение при дерматолог, той ще установи какъв тип розацея
имате и съответно дали е по-добре да приемате лекарства, или да се
подложите на лазерна терапия. Препоръчва се да ползвате само
медицинска козметика и да не излизате, без да сте намазали лицето със
слънцезащитен крем.

У дома може да си правите компреси от лайка или от зелен чай, както и
да мажете проблемните области с кокосово масло или гел от алое вера.
Всяко от изброените природни лекарства има противовъзпалително и
антибактериално действие, освен това успокояват кожата.

Розацея - симптоми и лечение 5-те полезни свойства на прасковите
Супермаркетите и пазарите започнаха да преливат от пролетните

реколти плодове, а сред тях неизбежно присъстват прасковите.
Прасковите ни омайват с приятния си аромат и сладост, но всъщност те

притежават много полезни свойства, които заздравят организма ни.
Тези плодове са нискокалорични, в една праскова се съдържат около

58 калории. Прасковите са богати на протеини, витамин С, А, Е, К, желязо,
калий и какво ли още не.

Прасковите са богати на антиоксиданти, а прясно изцеденият от тях сок
се абсорбира бързо от тялото и влияе мигновено. Ето кои са петте най-
изтъкнати свойства на тези плодове, които не бива да пренебрегваме:

Подобрява храносмилането
В една средно голяма праскова се съдържат около 2 грама влакна,

половината от които разтворими, а другата половина – неразтворими.
Неразтворимите спомагат за по-доброто храносмилане и са добър лек

срещу запек, а разтворимите пък стимулират работата на бактериите,
които отговарят за поддържането на функциите в храносмилателния
тракт.

Борят се срещу алергиите
Вещества, които се съдържат в прасковите, са едни от най-големите

противници на пролетните алергии, така че ако изпитвате непоносимост
към свежите пролетни
треви и цветя, консуми-
райте повече праскови
под всякаква форма.

Когато тялото е подло-
жено на атака от страна
на алергените, то отделя
хистамин, чиято функция
е да се бори срещу тях.
Хистаминът обаче е ви-
новник за появата на
симптоми като сърбеж,
кихане и кашлица.

За да се отървете от те-
зи неприятности, праско-
вите ще са чудесният вариант.

Правят кожата по-нежна
Екстракти от праскови често могат да бъдат открити в кремове за лице

и тяло. Неслучайно. Веществата, съдържащи се в прасковите, спомагат
за поддържането на кожата хидратирана.

Сваля нивата на кръвната захар
Прасковите често се препоръчват като превантивна мярка за

предпазване от диабет. Те са сладки, полезни и са чудесна алтернативна
на вафлите и шоколада.

Заздравява имунитета
Богатият алианс от антиоксиданти, витамини и минерали, които

притежава прасковата, е чудесен начин да укрепим имунната си система.
Така ще се предпазим от сезонните настинки и вируси.

Съвет: Когато купувате праскови, старайте се да са твърди или съвсем
леко омекнали. По този начин те могат да бъдат съхранявани до една
седмица без да се развалят. Ако искате да ги съхраните за по-дълъг
период, нарежете ги и ги дръжте във фризера.
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Думи на Левски ще бъдат гравирани
върху Голямата базилика в Пловдив
Посланици от 19 държави, заедно с кмета на Пловдив Иван Тотев почистиха с

четки една от емблематичните мозайки на Епископската базилика на Филипопол.
Това бе последната част от официалната церемония, чрез която посланиците от-
правиха своите послания и пожелания за общото ни бъдеще с вяра в споделените
ни ценности на разбирателство, уважение и единство.

Инициативата "Камъче по камъче. Ръка за ръка"е на фондация "Америка за
България" и община Пловдив, а идеята е посланията да бъдат гравирани на стена
до входа на Голямата Базилика.

Вярваме, че Епископската базилика на Филипопол ще се превърне не само в
удивителна историческа забележителност, но ще бъде културен, туристически и
общностен център, а отправените послания ще вдъхновяват много поколения нап-
ред, заяви в словото си Нанси Шилър, президент на фондация "Америка за Бъл-
гария". Нейно беше и първото послание - цитат на думите на Васил Левски - "Братс-
тво всекиго, без да гледаме на вяра и народност".

Послания отправиха още дипломати, сред които на Австрия, на Великобрита-
ния, на САЩ, на Албания. Плочата с думите на Левски ще бъде монтирана на една
от стените на базиликата, когато тя бъде завършена.

Кметът на Пловдив Иван Тотев благодари за подкрепата и възможността да
бъде разказана историята на Епископската базилика на Филипопол, паметник на
приемствеността между различните времена и култури.

Откриването на новата сграда ще бъде на 26 септември тази година и ще пред-
стави реставрираните великолепни мозаечни подове, колоните и всички открити
архитектурни елементи до момента. Аргеологът Жени Танкова коментира, че пос-
ледната находка на обекта е от края на миналата седмица и представлява старог-
ръцки надпис, датиращ от началото на втори век.

Братът на Ким бил
информатор на ЦРУ

Ким Чен-нам, от-
чужденият брат на
лидера на Северна
Корея Ким Чен-ун,
който беше убит
през 2017 г. в Ма-
лайзия, е бил ин-
форматор на ЦРУ,
предаде агенция
Франс прес (AFP),
цитирайки „Уолс-
трийт Джърнъл”
(Wall Street Journal).

Позовавайки се
на „човек, който е
запознат с въпро-
са”, вестникът твър-
ди, че Ким Чен-нам
се е срещал някол-

ко пъти с агенти на ЦРУ.
Ким Чен-нам, който някога беше смятан за наследник на династията, управл-

яваща КНДР, умря, след като в лицето му беше плиснат нелегалния нервнопара-
литичен агент „Ви Екс”, докато чакаше на летището в Куала Лумпур.

Според източника на „Уолстрийт Джърнъл” имало е „връзка” между Ким Чен-
нам и ЦРУ, но изданието посочва, че много детайли от нея са неясни. Според
източникът Ким Чен-нам е пътувал до Малайзия през 2017 г., за да се срещне с
контакта си в ЦРУ,но това може да не е била единствената цел на пътуването му.

Убийството в стила на Студената война на 14 февруари 2017 г. шокира света.
Две млади жени – виетнамка и индонезийка бяха арестувани и обвинени за убий-
ството. Те твърдят, че са били подлъгани от агенти на Северна Корея и смятали, че
това е шега за риалити предаване.

В крайна сметка малайзийската прокуратура отхвърли обвинени срещу тях и те
бяха освободени през тази година. Южна Корея обвини Севера че е поръчал
убийството, нещо което Пхенян естествено отрича.

Ким Чен-нам беше убит  на 14 февруари, като се преполага, че е бил отровен на
летището в Куала Лумпур, докато се готвел да излети за Макао, за да се види със
семейството си. На летището Ким казал на служителка, че някой го нападнал
откъм гърба и пръснал течност в лицето му. Той помолил за помощ и веднага бил
изпратен в клиниката на летището. Към този момент имал главоболие и бил на път
да припадне. В клиниката Ким имал лек припадък, след което бил поставен в
линейка, за да бъде закаран в болница. По пътя той издъхнал. 45-годишният Ким
е пристигнал в Малайзия на 6 февруари, седмица преди смъртта си.

Той е извънбрачен син на ръководителя на КНДР Ким Чен-ир, роден от връзката
му с известната севернокорейска актриса Сон Хе Рим. Ким Чен-нам някога е бил
смятан за наследника на Ким Чен-ир, но изпада в немилост пред баща си, след
ареста в Япония през 2001 г.

Тогава той беше хванат с фалшив паспорт на летище в Япония и обясни, че е
искал да посети Дисниленд в Токио. Изпратен в изгнание от Ким Чен-ир, той жи-
вее в Макао до смъртта на баща си през 2011 г. След това започва да се укрива,
вероятно от страх, че брат му – Ким Чен-ун вижда в него заплаха за легитимността
на собствения му режим.

Внимание! Опасна детска
игра по улиците в страната

Опасна игра „забавлява“ децата. Този път не е виртуална, а съвсем реална
– случва се на улицата. Децата внезапно изскачат върху платното за ужас на
шофьорите, разказват свидетели на подобни случки. Не е естествено пове-
дение да поставяме тялото си в опасност. Това говори за психично страда-
ние, а причините за него могат да са най-различни, смята психологът Весела
Банова.

Случката от Ловеч, на булеварда до болницата, по който шофирала, разка-
за Красимира Рачева: „Три деца – момиченца на около 7-8 години, заставаха
от страната на тротоара, между спрелите коли, клекнали и в момента, в който
наближи кола към тях, която се движи към тях с 30-40 км/ч, те просто притич-
ват колкото могат бързо пред колата, стигат до средата на платното и започ-
ват да се смеят. Проведох с тях разговор и те наистина се засрамиха, което
до някаква степен е добре, защото знам за случаи, при които децата не реа-
гират или реагират нагло, не си дават сметка изобщо колко е опасно това,
което правят“.

По думите й те не осъзнавали, че това, което правят е опасно и се забавл-
явали от цяла ситуация. Красимира Рачева видяла, че подобно нещо се случ-
ва няколко коли по-напред, затова била подготвена и очаквала да изскочат и
пред нея. Затова почти била спряла и не се изплашила, но много се ядосала.

Сред причините за тази опасна игра психологът Весела Банова вижда же-
ланието на детето да докаже на връстниците си, че не го е страх и може да
направи нещо прекалено опасно.„Тъжна констатация е, че очевидно, за да
стигнат до такава игра, тези деца няма на какво да играят и липсата на аде-
кватни занимания е една болезнена тема“, посочи Банова.

Ако станем свидетели на тази игра, да поговорим с детето, да потърсим
контакт с родителите му, а ако не успеем, да подадем сигнал, съветва психо-
логът. По думите й, не е естествено поведение да поставяме тялото си в опа-
сност. Това говори за психично страдание и ако има и други подобни прояви,
да се потърси специализирана помощ. Тя не препоръчва да се показват на
децата видеоклипове с инциденти.

Huawei работи по конкурента
на Android от 7 години

Huawei работи по собс-
твената си операционна
система, която да е ал-
тернатива на Android, от
поне седем години, съоб-
щава South China Morning
Post в обширен репор-
таж. Платформата е част
от "план Б", който Huawei
обяви, че има в случай на
продължителна забрана
да използва Android или
Windows.

Пред CNBC компания-
та коментира, че може да
пусне платформата си в
Китай още тази година,
ако забраната засегне операционните системи. Все още има малко детайли за
операционната система. Очаква се тя да може да използва приложения на An-
droid, като е разработена да се използва както от смартфони, така и от компютри.
Huawei коментира, че действително има резервни системи, които обаче да се
използват само в определени ситуации. "Android и Windows винаги ще останат
нашия първи избор", казва говорител на компанията.

Именно съвместимостта с приложенията на Android е била основната грижа на
Huawei. Алтернативната платформа на компанията обаче няма да може да из-
ползва услугите на Google. Не става ясно дали платформата използва версията
с отворен код на Android (AOSP), която и в момента се предлага в телефоните на
компанията в Китай, където услугите на Google са забранени. Целта е да се
осигури пълна съвместимост на приложенията за Android с новата операционна
система, като тя да не използва код, който може да се окаже част от забраните.

В края на май т.г. Huawei е подала документи за регистрация на марката Huawei
Ark OS в Европейския съюз. Компанията обаче не е потвърдила, че планира да
използва това име за своята операционна система.
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Днес заетостта в работата, ще ви попречи да
се насладите на взаимоотношенията с любимия
човек. Дори един откровен разговор, няма да дове-
де до конструктивен изход. Обиди и претенции -
това ви очаква. Но затова пък финансовите дела
ще бъдат успешни, може да получите много пове-

че от очакваното.

Желателно е да следите за здравословното си
състояние. Ако имате проблеми със съдовете или
сърцето, не стоите по цял ден на плажа. Успешно
ще напредват в бизнеса, тези, които стриктно
следват своя план и са установили сътрудничес-
тво със западни партньори. Само екипната рабо-

та ще помогне за постигането на целта.

Ако принципно не сте доволни от своята фигу-
ра, тогава е време да преминете на диета. И не е
необходимо да се записвате при специалист, в ин-
тернет може да намерите всичко необходимо.
При семейните се очертават големи промени във
връзка с продажбата на собственост или смяна

на жилището.

Днес трябва да сте честни и искрени, за да по-
кажете на хората около себе си своите доброде-
тели. Поемете отговорност за всичко, което
правите – ще ви се изплати изцяло. Съдбата е на
страната на онези, които „плуват“ в търговски-
те дела, като риба във вода. В любовта ревнос-

тта ви е враг, затова работи върху себе си.

Днес ви очаква вълна от оптимизъм и романти-
ка. Трудно е да се каже как ще се справите с всич-
ко това. Важно е, да не помете другите. Из-
бягвайте претоварването под всякаква форма.
Ако вечерта се появи слабост и главоболие, неза-
бавно предприемайте действия. Особено, ако ви

предстои ваканция. Сега за болести, нямате време.

Препоръчва се, да се придържате към нормите
на поведение в обществото и колектива. Не си
позволявайте да командвате и викате, в проти-
вен случай сами ще попаднете в подобна ситуа-
ция. Има вероятност, да се разочаровате в парт-
ньора. Не го насилвайте да говори неща, които

няма да ви харесат.

Днес всичко ще възприемате "с враждебност".
Дори признанията в любов, ще ви дразнят. Може
би е време да полекувате нервите или да си почи-
нете далеч от дома. Физическите упражнения,
колкото и да е странно, ще бъдат от полза. Сме-
ло се отправете на вилата - копайте, садете и

събирайте цветя.

Трябва да бъдете по-внимателни, при започване
на нови запознанства. Може да ви провокират към
конфликт или да ви дадат невярна информация.
Това е чудесен ден за работа, особено ако наскоро
сте започнали собствен бизнес. Вече сте разбра-
ли най-важните аспекти на бизнеса, сега остава

още малко - да запазите и увеличите капитала.

Романтичен ден очаква тези, който наскоро са
започнали нови отношения. Но преди вечерната
среща се опитайте да приключите работата си,
както и да се обадите по телефона на своите
партньори. На върха на славата, ще бъдат креа-
тивните личности. Може да представяте на све-

та, нов и оригинален проект.

Не е препоръчва да седите цял ден и да чакате
печалби. От небето парите няма да паднат,
трябва да ги спечелите. Или поне да ги приближи-
те достатъчно до себе, за да хванете някоя гол-
яма пачка. Така че, спрете да фантазирате и
спешно разработете план за действие. Трябва да

разберете каква е разликата между любов и леко флиртуване.

Днес може да се почувствате в ролята на жер-
тва. Ще ви се струва, че трябва да помагате и
разберете всеки, който срещнете по пътя. Име-
нно тази тактика може да подкопае вашата ене-
ргия, както и „убие” самочувствието ви. В рабо-
тата покажете изключителните си страни, та-

ка че всички да бъдат изумени от вашите таланти.

Днес може да се отпуснете и забавлявате. Ако
финансовата ситуация позволява, организирай-
те си някаква почивка. И не забравяйте да се пог-
лезите с нови покупки. Спортът ще помогне да се
хармонизира не само тялото, но и душата. Не
пренебрегвайте това, което само идва при вас -

кариерно израстване или истинска любов.
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След впечатлява-
щия обрат над непо-
бедения до този мо-
мент отбор на Фран-
ция в последната си
среща от втората
седмица на Волейбол-
ната лига на нациите
при мъжете родната
селекция тръгна на
път от Нингбо (Ки-
тай) към любимата
си дестинация - Бъл-
гария.

От 14 до 16 юни в
Двореца на култура-
та и спорта във Вар-

Перун Кресна ще се
превърне в хита в
Югозападната тре-
та футболна лига,
вярва изпълнител-
ният директор на
спечелилия промоция
от четвъртия еша-
лон клуб Марин Злат-
ков.

"Работим усилено
по всички належащи

“Метал” 2002 разби „Металург”

Детският отбор на „Метал – 2002 ”, де-
ца от набор 2006 надделя с разгромното
18:0 над връстниците си от  „Металург”
на новия стадион в квартал „Църква”.
Възпитаниците на Кирил Джоров пре-
възхождаха изцяло съперниците си и
заслужено се поздравиха с разгромна-
та победа. Срещата, наблюдавана от
много родители и любители на футбола,
премина приятно и спокойно, при отлич-
на организация от страна на домакините
от ФК „Метал“.Новият стадион на „Мета-
л“ е в отлично състояние, готов да пос-
рещне децата от школата от всички въз-
расти както за тренировки, така и за
контроли и официални мачове.

въпроси. Все още
няма да афишираме
какво се прави. Во-
дим преговори с
няколко треньори.
Със сигурност ще
остане гръбнака на
отбора и тези мом-
чета, които изнесо-
ха тежестта по вре-
ме на първенството
и най-вече в мачове-

те-баражи, ще бъдат
в тима и в трета ли-
га. Най-късно до 24
юни ще има яснота
кой ще бъде новият
наставник, за нови-
те футболисти, за
броя на контролни-
те срещи и против-
ниците в тях. По от-
ношение на финансо-
вата обезпеченост

работим заедно с
кмета на Общината
Николай Георгиев, ка-
то се предвижда да
има и спонсори", ко-
ментира Златков.
"Категорично съм
оптимист за бъде-
щето и вярвам, че
Перун ще бъде хита
в Югозападната
трета лига през но-

на "лъвовете" на
Силвано Пранди из-
лизат срещу Австра-
лия, Япония и Итали-
я в следващите три
битки от Лигата на
нациите. Преди ти-
мът ни да излети от
Китай, националът
Светослав Гоцев да-
де специално интер-
вю за емоциите от
победата над Фран-
ция, реалните цели
пред националния
отбор и очаквания-
та от предстоящи-

те мачове у дома.
Върна ли вдъхнове-

нието си България с
обрата срещу Фран-
ция?

Лично за мен отбо-
рът никога не е гу-
бил вдъхновението
си и мотивацията си
за игра. Треньорът
все още опипва със-
тава и дава шанс на
всеки един да покаже
какво може. Както бе-
ше заявено предвари-
телно, нашата цел
номер едно е класира-
не за Олимпийските
игри. Успоредно с то-
ва е търсенето на
добри резултати в
Лигата на нациите,
която трябва да ни
послужи за обиграва-
не на отбора и макси-
малната ни подго-
товка за оптимален
резултат -класиране
за Токио. Разбира се,
много е хубаво да се
побеждава, независи-
мо срещу кого и с ка-
къв състав играе
България. Обратът
срещу Франция
трябва да покаже
ясно, че българския
отбор може да играе

добър волейбол.
Ставаме ли все по-

добри с всеки след-
ващ мач?

Винаги - колкото
по-дълго играе и тре-
нира един отбор
заедно, той неизмен-
но става и по-добър.
Играта ни ще се по-
добрява с времето и
това ще си личи на
игрището.

Колко всъщност ви
влияе своеобразното
околосветско пъте-
шествие и смяната
на часовите зони?

Аз като професио-
нален спортист ни-
кога не бях правил
такова пътешес-
твие. Цялото пъту-
ване, смяна на поле-
ти, нарушаване на
хранителния режим и
навици - всичко това
се отразява зле на
организма и със си-
гурност рефлектира
и на представянето
ни на игрището. Нес-
лучайно най-добрият
ни мач в Китай беше
последният.

Какво да очакват
феновете във Варна -
ще продължи ли въз-

ходът на България
пред родна публика?

Във Варна атмос-
ферата и въздухът
те предразполагат
за волейбол на све-
товно ниво. Бъдете
сигурни, че ние ще
оставим сърцата си
за страхотната пуб-
лика, която винаги е
с нас. Каня цяла Варна
да напълни залата в
Двореца на култура-
та и спорта и заедно
да направим едно гол-
ямо шоу за всички.
Публиката ни винаги
е била сред най-доб-
рите в света и съм
убеден, че и този
път ще го докажем.

Какво очакваш от
мачовете с претен-
дента Австралия,
Япония и Италия?

Не искам да се да-
ват прогнози и нещо
да обременява отбо-
ра ни. За мен ще е
много голям плюс,
ако отборно подобр-
яваме играта си на
защита и сервис. При
добра игра вкъщи
мисля че е напълно
реалистично да запи-
шем три победи.

Първа лига стартира
на 12-ти юли

„Жребият за новия сезон в Първа ли-
га отреди какъв да бъде първият кръг в
шамионата. Новият сезон започва на 12
юли, като мачовете ще се изиграят
между 12 и 16 юли. Жребият не предло-
жи голямо дерби на старта. Шампионът
Лудогорецще приеме новака Царско
село в Разград. ЦСКА-София ще бъде
домакин на Етър на Росен Кирилов, а
Левски ще трябва да пътува до Русе за
гостуване на Дунав. Черно море и Ло-
комотив (Пловдив) ще имат стартов
дуел на "Тича", докато Ботев (Пловдив)
ще има визита на Арда (Кърджали). Ос-
таналите два двубоя са Славия - Вито-
ша (Бистрица) и Ботев (Враца) - Берое.

Първа лига, I кръг, 2019/2020 година:
Лудогорец - Царско село
ЦСКА-София - Етър
Черно море - Локо Пловдив
Арда - Ботев Пд
Ботев Вр - Берое
Дунав - Левски
Славия - Витоша

„Перун” се кани да е хитът в групата на „Миньор”
вото първенство. С
този кмет и неве-
роятните ни фенове
очаквам и местните
бизнесмени да раз-
вържат кесиите си и
да помогнат на от-
бора на Перун, защо-
то той е на всички,
живеещи на терито-
рията на общината",
допълни той.

„Миньор” ще играе с „Joma”, „Славата” с „Nike Merlin”
За четвърта поред-

на година тристран-
ното сътрудничес-
тво между Българ-
ския футболен съюз,
Министерството на
младежта и спорта и
Българския спортен
тотализатор даде
резултат в сериозна
материална подкрепа
за клубовете от
всички нива на фут-
бола ни. На официал-
на церемония в На-
ционална футболна
база "Бояна" тази
сутрин бяха предста-
вени моделите на

топките, с които ще
играят отборите в
Първа лига, Втора
лига, Трета лига, как-
то и в елитните
юношески групи до
15 и до 17 години.
Младите таланти
ще получат общо
960 топки Joma по
Програмата за раз-
витие на детско-
юношеския футбол,
реализирана съвмес-
тно от ММС и БФС;
представителите на
Трета лига също ще
използват продукти
на тази марка (по 10

на отбор), а във Вто-
ра лига ще се играе с
модела Nike Merlin,
познат от запад-
ноевропейските пър-
венства - като средс-
твата за дарението
в по-ниските дивизии
са осигурени от бю-
джета на Българския
футболен съюз.Ели-
тните ни състави
бяха обезпечени с по
60 топки Adidas Con-
ext 19 благодарение
на Българския спор-
тен тотализатор,
който за поредна го-
дина подкрепя пред-

ставителите на Пър-
ва лига. "Изключи-
телно съм щастлив,
че ползотворното
ни сътрудничество
продължава и
силно се над-
явам, че в бъде-
ще - не без по-
мощта на клубо-
вете, ще можем
да започнем да
подпомагаме и
Втора лига",
заяви изпълни-
телният дирек-
тор на БСТ
Дамян Дам-
янов.От своя

страна министърът
на младежта и спор-
та Красен Кралев пох-
вали съвместната
работа с БФС по

Програмата за разви-
тие на детско-юно-
шеския футбол и до-
бави:"Целта ни е
всички отбори да иг-
раят при равни усло-
вия, затова и всяка
година осигуряваме
най-добрите топки, с
които се играе по це-
лия свят. Смятам, че
това сътрудничес-
тво е много ползот-
ворно."Президентът
на Българския фут-
болен съюз Борислав
Михайлов благодари

за подкрепата на
ММС и БСТ и се изка-
за позитивно за ат-
рактивното разви-
тие на шампионата в
последните години.
"Чрез лицензирането
успяхме да постиг-
нем промяна в ин-
фраструктурата на
много стадиони, а
това се случва и със
съдействието на
държавата и общини-
те, което е изключи-
телно важно", комен-
тира Михайлов.
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Целта е да се възстанови популацията в горното течение на Струма

ЕКОТО НИ РАБОТИ МНО-
ГО БЪРЗО. КАТО БЪРЗОТЕ-
ЧАЩА ВОДА В СТРУМА. Един
фотосигнал за бяла пяна по по-

речието на реката в центъра на града, и да ви-
диш адекватна реакция. РИООСВ реагира
мигом, направи проверката и успокои духо-
вете. В смисъл, не бойте се, ножът е дървен.
Пяната не миришела, знае се откъде е изтек-
ла, но не се казва името на фирмата замърси-
тел. То даже и това е пресилено, май ще изле-
зе, че няма никакво замърсяване. Щом и ри-
бата не се прави на умряла, положението е
окей. Така Струма си я имаме да онагледява
сюжети от приказката за оная река, която
текла с различни цветове, докато не дойде
златният. Впрочем, именно златната река на
печалбата тече през речното корито, незави-
симо от цвета на пяната. В снимките даже мо-
же да се открие романтичен елемент, нещо,
което плаче за фотограф професионалист.
Иначе освен бялата пяна, другото е бяло ин-
формационно петно. Което идва бързо с на-
деждата бързо да се забрави. Щото иначе
трябва да се споменава името на виновника,
а както вече стана ясно виновник не би
трябвало да има. След орязването на партий-
ните субсидии всяка фирма може да се ока-
же спонсор, затова да се наслаждаваме на
бялата пяна по реката и на живата риба под
нея.

ИЗНЕСОХМЕ ПЕРНИШКАТА СУРВА И
В ЛОНДОН. ЗАСЕГА БЕЗ ПАРИ, НО
ЕДИН ДЕН БРЕКЗИТЧИИТЕ МОЖЕ И
ДА СИ ПЛАЩАТ. В царството на традицио-
нализма, каквото е Обединеното кралство, да
лумкаш звонци е емоция. Да изнасяш култу-
ра е предизвикателство. Да създаваш връзки
и предимство. Макар и миниатюрна, сурва-
карската ни група не се е посрамила, в това
няма съмнение. А нашенци, отишли да видят
пернишката традиция, нищо чудно през зи-
мата да ги видим на площада в града. Щото
Сурва запленява. Веднъж влезе ли ти в кръв-
ната група, няма излизане. За Сурва Брекзит
няма. Визи - също.

ВЧЕРА КАБИНЕТЪТ ВЕЛИКОДУШНО
РЕШИ ПОЧИВНАТА БАЗА В ЗЕМЕН ДА
СТАНЕ ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕ-
НОСТ. Зад това бюрократично изречение се
крие простото намерение базата да може да
се продава или отдава под наем на евентуа-
лен мераклия. Защо това живописно място
до Земенския манастир все още се нарича
"Почивна база" не смеем да гадаем. Послед-
ните почивали там пионери и комсомолци ве-
че са пенсионери трета категория, ако въоб-
ще са се пенсионирали. Въпросът е коя кате-
гория ще бъде в бъдеще почивната база, за
да може някой пенсионер да си я позволи.

Силвия ГРИГОРОВА
За пета поредна го-

дина Югозападното
държавно предприя-
тие извърши разсел-
ване на над 160 000
балкански пъстърви
в планинските прито-
ци на реките Струма,
Места, Вит. Това е пе-
тата поред кампания
на ЮЗДП, насочена
към опазване на био-
логичното разнообра-
зие и подпомагане на
естественото въз-
производство на бал-
канска пъстърва като
местен вид чрез за-
рибяване. Нулевого-
дишните рибки с раз-
мер от 0.5 до 1 грам.

Зарибяването е из-
вършено  на терито-
рията на 22 поделе-

ЧЕЗ Разпределение участва в
международен семинар за опазване

на живота на птиците

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България взе уча-

стие в международен семинар на тема обе-
зопасяване на електроразпределителната
мрежа с цел опазване живота и местооби-
танието на птиците.Събитието се състоя на
29.05.2019г. в гр. Острава, Чехия. На него
присъстваха представители на междуна-
родни организации, електроразпредели-
телни дружества и държавни експерти,
които споделиха опит и обсъдиха добрите
практики за технологични решения по мре-
жите, които да ги направят безопасни за
птиците. ЧЕЗ Разпределение представи по-
литиката си за опазване на биологичното
разнообразие, техническите мерки, които
прилага, както и реализирането на дейнос-
тите по проекта "Живот за птиците".

Проектът "Опазване на застрашени видо-
ве птици чрез обезопасяване на опасни за
тях въздушни електропроводи в защитени
зони от Натура 2000 в Западна България",
LIFE16 NAT/BG/000612 или "Живот за пти-
ците" е с бюджет 2,65 млн. евро.  ЧЕЗ Раз-
пределение инвестира в него над 800 хил.
евро , както и човешки ресурс и усилия за
неговото изпълнение.

Финансиране от 1.85 млн. евро е осигуре-
но от Европейската комисия по програма
Life на Европейския съюз. Дейностите по
намаляване на конфликта диви птици-еле-
ктропроводи, изпълнявани в партньорство
с БДПЗ, ще продължат до края на 2022 г.

Чрез реализиране на проекта ще бъдат
обезопасени около 4000 железобетонни и
1200 железорешетъчни стълба, около 120
км въздушни електропровода и рискът от
сблъсък на птици в стълбове ще бъде нама-
лен с 90%. Дружеството ще обезопаси 900
гнезда на белия щъркел на територията на
Западна България. Във връзка с проекта
ЧЕЗ Разпределение участва в разработва-
нето на безопасен за птиците стълб, от кои-
то 40 прототипа ще бъдат въведени в ек-
сплоатация до края на програмата.

ния на предприятие-
то. Това са държавни-
те ловни стопанства
"Витошко-Студена",
"Дикчан" и "Осогово"
и държавните горски
стопанства в Белица,
Белово, Благоевград,
Гърмен, Добринище,
Дупница, Елешница,
Етрополе, Катунци,
Кресна, Кюстендил,
Места, Невестино,
Първомай, Рилски ма-
настир, Самоков, Сан-
дански, Тетевен и Яко-
руда.

Над 10 000 малки
пъстърви бяха пусна-
ти  на територията
на ловно стопанство
"Витошко-Студена", в
района над Чуйпетло-
во. Целта е не само да
се възстанови попу-

Почерпена шофьорка се
изправя пред правосъдието

Любомира ПЕЛОВА
Млада же-

на от Пер-
ник се из-
правя пред
п р а в о с ъ -
дието, тъй
като е сед-
нала зад во-
лана почер-
пена.

Н а р у ш е -
нието на

нормативната уредба е извършено на 2
юни тази година. На паркинг на улица
"Отец Паисий" в областния град бил про-
верен лек автомобил "Пежо 307". Вози-
лото е било шофирано от 31-годишна
перничанка. При изпробването й с техни-
ческо средство за алкохол са отчетени 1,
5 промила.   Сега водачката на пежото е
привлечена е като обвиняема и работата
продължава съвместно с Районна проку-
ратура - Перник.

КАТ: Само за седмица 212 хванати с
алкохол и 48 - дрогирани зад волана
Любомира ПЕЛОВА

212 шофьори са ка-
рали с алкохол в
кръвта, а 48 са уп-
равлявали след упо-
треба на наркотици,
съобщиха от прес-
центъра на МВР.

Това показва про-
верка на 20 807 шо-
фьори, изследвани
по време на послед-
ната операция за
употреба на алкохол
и наркотици от 3 до
9 юни. Както "Съ-
перник" писа, акция-
та бе организирана
по линя на Европей-
ската мрежа на
службите на Пътна
полиция - TISPOL. За
сравнение, при про-
ведената последна
подобна операция
през декември 2018
година, проверени-
те водачи са били 19
624. Тогава са хвана-
ти 204 водачи с ал-
кохол, а 42 са шофи-

рали след употреба
на наркотични ве-
щества и/или техни-
те аналози.

По време на опера-
цията екипите са
установили още 286
нарушения за управ-
ление на моторно
превозно средство
без задължителната
застраховка "Граж-
данска отговор-
ност".

480 шофьори са

останали без книжка
заради неплатени в
предвидения от за-
кона срок.

Проверяващите са
връчили 3100 еле-
ктронни фишове на
водачи и 237 на тех-
ни спътници. При
проверките от еки-
пите са открити 9
издирвани лица, ус-
тановени са и 2 слу-
чая на превозване на
крадени стоки.

лацията на пъстърва-
та в горното тече-
ние на река Струма,
но и да се възстанови
биологичното раз-
нообразие в реката. В
този район риболо-
вът е забранен цело-
годишно, което пома-
га за опазването на
рибното богатство
от бракониери.

Зарибителният ма-
териал от балканска
пъстърва, който из-
ползва ЮЗДП, е
произведен в рибо-
въдно стопанство
"Тошков чарк". Тран-
спортира се в найло-
нови чували с кисло-
род и е придружен с
ветеринарномедицин-
ски сертификат и до-
кумент за произход.
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