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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 = 1.61 лв.

Сряда-четвъртък 16-17 юни 2021г., бр.68 /7068/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Св. Тихон чудотворец(16)
Св. мчци Мануил,

Савел и Исмаил(17)

Язовири
и блато

Нова терминология навлиза в полити-
ческия речник. След изчегъртването дойде
ред на водната лексика. Икономическият
министър Кирил Петков подхвана язови-
рите, за да напомни, че у нас бедствията
имат две лица - водно и безводно. Празни-
те водоеми създадоха "пернишка атмосфе-
ра" в системата на водоснабдяването и
класическа предизборна преди 11 юли.
Въобще, язовирите са орисани да бъдат
от ключово значение за всяка власт.

Пълни или празни, затревени или с бу-
тилка кока-кола като измервателен уред,
язовирите пълнят жълтите хроники със
своята непредсказуемост. До такава сте-
пен положението изглежда размърляно, че
министрите вчера заговориха за блато. И
буквално, и преносно.

Свикнали сме с блата всякакви, но да се
оприличи проверката на систематизиран
хаос е трудно смилаемо са средностатис-
тическия мозък. Явно у нас всичко потъва
или в блатото, или в язовира. Особено па-
рите за ремонти.

Отговорът на бившите управници е, че
Кирил Петков се е снимал на грешното
място в грешното време. Демек, объркал е
блатото и като заблудена жаба кряка в съ-
седното. Казват, че блатните жаби не ста-
ват за ядене, за разлика от речните. Да пи-
таме италианците - те са го измислили.

СЪПЕРНИК

80 / 280

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
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Резултатите в Перник само за един месец
Силвия ГРИГОРОВА

84 проверки по спаз-
ване на трудовото за-
конодателство и оси-
гуряване на безопасни
и здравословни усло-
вия на труд в пред-
приятията на тери-
торията на област
Перник е извършила
Дирекция "Инспекция
по труда" през месец
май. От тях 11 са по
свързани с контрол по
изпълнението на изда-
дени предписания за
отстраняване на ус-
тановени нарушения.
10 са по искане по чл.
302 и 303 от КТ, 7 са
по повод постъпили
сигнали и жалби от
граждани и институ-
ции, 6 са по искане по
чл. 327 от КТ, 4 са по
инициатива на МВР, 1

е за разследване на
злополуки и други.

В резултат на из-
вършените проверки
от трудовите ин-
спектори през месец
май, са установени
356 нарушения на
трудовото законода-
телство. От тях 134
са на Закона за здра-
вословни и безопасни
условия на труд. 72
от нарушенията са
по безопасност на ра-
ботното оборудване
и технологии и 20 са
свързани с трудови-
те правоотношения и
хигиената на труда.

През месец май тру-
довите инспектори
са съставили 4 акта
за установяване на
административни на-
рушения.  От тях 2 са

свързани с наруше-
ния, регламентиращи
трудовите правоот-
ношения и 2 за нару-
шения на нормите
осигуряващи здравос-
ловни и безопасни ус-
ловия на труд-2.

Анализът, който
прави Д"ИТ"-Перник за
месец май показва, че
по време на проверки-
те, инспекторите са
обърнали сериозно
внимание на работо-
дателите относно на-
рушенията, свързани
с трудовото законо-
дателство. В това
число влизат: работа
без писмен трудов до-
говор, неспазване на
работното време, по-
лагане на извънреден
труд, навременно зап-
лащане на трудовите

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg
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ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ
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ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg
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възнаграждения. Обе-
кт на внимание от
страна на трудовите
инспектори са били
сериозните наруше-
ния свързани със съз-
даване на здравослов-
ни и безопасни усло-
вия на труд за рабо-
тещите. В резултат
на контролът, уп-

ражнява от Инспек-
цията по труда в
Перник, в региона са
намалели значително
нарушенията, свърза-
ни с липса на трудови
договори, ненавремен-
ното заплащане на
трудовите възнаг-
раждения, полагане на
извънреден труд.

Хора с увреждания с изложба
в галерия "Марин Гогев"

Светла ЙОРДАНОВА
Изложба от произведения на хора с увреждания и майки на деца с увреждания бе от-

крита в Перник. Експозицията е съвместна инициатива на местното читалище "Съз-
нание - 1922 г." и арт магазин "Направено с любов", в който хора с увреждания от
цялата страна предлагат собственоръчно изработени артикули.

Изложбата е под наименованието "Полет на духа" и е подредена в галерия "Марин
Гогев".

Тя включва около 80 творби - картини с масло и с акрилни бои, арт текстил, карти-
ни, рисувани с пръсти и с кафе, произведения от скандинавски мъх и няколко пана
приложна техника.

Автори са пет жени с увреждания и майка на дете със затруднения.
Една от картините ще бъде продадена на благотворителен търг, като събраните

средства ще се предоставят за лечение на болно 17-годишно момиче.
Изложбата ще остане в галерията до 17 юни включително.
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Ôåñòèâàëúò íà äåòåòî ñúáðà íàä 11 000 ëåâà!
Благотворителната инициатива на фондация "Богданова и Данаилова" бе под патронажа на кмета

Любомира ПЕЛОВА
Благотворителна-

та инициатива на
фондация "Богданова
и Данаилова" срещна
силна подкрепа от об-
щина Перник и събра
11 384.90 лева на дет-
ския фестивал.

"Приятели! И пак
заедно успяхме!

Това е благодарение
само и единствено на
перничани. Дарения
получихме от цяла
България, за което
можем отново да бла-
годарим. Към тази су-
ма добавихме и две да-
рения от семейство
Рашеви -260 лв и се-

Земен - домакин на
трансграничен фестивал

Любомира ПЕЛОВА
Трансграничен културен фестивал меж-

ду Община Земен, България и Община
Бойник, Сърбия, ще се проведе през юли.
Събитието е заключителен етап от програ-
мата "Опазване на културното наследство
в граничния район България - Сърбия".

Фестът ще е на 3 и 4 юли в Земен. Ще
има фолклорни танци и песни от двете пог-
ранични общини, откриване на изложба с
картини на български и сръбски автори, ве-
лосипедно състезание от село Дивля до
село Елов дол, както и откриване на зала
за сурвакарски маски в село Елов дол.

Според предварително огласената прог-
рама, на 3 юли ще се проведе заключител-
но събитие по повод приключването на
проекта. Тогава ще бъдат представени и
постигнатите резултати от него с участието
на представители на Община Бойник и Об-
щина Земен, на медиите и на членове на
екипа за управление на проекта на площа-
да на земенското село Елов дол.

В залата в кметство Елов дол ще бъде
представен и филма "Трансгранични тра-
диции", изработен по проекта.

Ще бъдат представени и фолклорни тан-
ци и традиции от местни и сръбски уча-
стници във Фестивала.

На 4 юли изявите ще започнат с открива-
не на зала в читалището за изложба на
Владимир Димитров - Майстора с изложени
в нея платна от сръбски и български автори.

По късно ще бъде даден старт на велоси-
педното състезание от центъра на село
Дивля, което ще приключи в центъра на
Елов дол. Предвидени са и награди, които
ще бъдат връчени на победителите във ве-
лонадпреварата. Пак в Елов дол по-късно
в читалището ще бъде открита залата за
сурвакарски маски.

"Заповядайте! Нека заедно да споделим
положителните емоции от този проект, реа-
лизиран с подкрепата на ЕС и в полза на
община Земен, Община Бойник и култур-
ното наследство в граничния район", канят
организаторите.

Намаляват ухапаните от кърлежи
Силвия ГРИГОРОВА

Намалели са ухапаните от кърлежи в ре-
гиона през изминалата седмица-37, при 51
за предходната. Ухапаните са регистрира-
ни равномерно в общините на областта. На
240 повиквания на спешния телефон 112
са реагирали  екипите на Центъра за спеш-
на медицинска помощ в Перник, като
броят им се запазва в сравнение с пред-
ходната седмица. Във филиалите на ЦСМП
са направени през седмицата  201 амбула-
торни прегледа, които са  с 59 по-малко в
сравнение с предходната седмица. През
седмицата са транспортираните 17 болни,
от които със съмнения за коронавирус са
били 9. Това информира директорът на
ЦСМП-Перник д-р Валери Симеонов.

"Добрата новина е, че продължават да
намаляват заразените от коронавирус в
областта. Освен това, явно общините в ре-
гиона се заеха с третирането на площите и
ефектът от това е налице- намаляват и уха-
паните от кърлежи", поясни д-р Симеонов.

На въпроса- има ли някакво придвижва-
не на въпроса със строителството на новия
спешен център, финансирането на който
трябваше да бъде по европейски проект,
заедно с други спешни центрове в страна-
та, д-р Симеонов поясни: "Засега нямам
информация кога ще стартира строителс-
твото на спешния център. Знаете, че Общи-
на Перник предостави за целта имот още
преди 2-3 години, когато се заговори за то-
зи мащабен проект, но за сега нямам ин-
формация какво се случва с него. Ще бъ-
де много добре, ако бъде изграден спе-
шен център, в който ние да се пренесем.
Сега сме заедно със спешното отделение
на МБАЛ"Р. Ангелова" и условията както
за работа на медиците, така и за пациенти-
те ни не са добри. Така че, надявам се този
проект да се реализира, защото така ще
подобрим значително качеството на
здравните грижи за жителите на областта"

мейство Костадино-
ви -575 лв. Те избраха
на сватбения си ден
да се лишат от буке-
ти и помолиха своите
гости да бъдат съп-
ричастни с тежката
съдба на нашите съг-
раждани. Така събра-
ните средства стана-
ха точно 12 219, 90лв.
Сумата ,знаете, раз-
делихме на 7 равни
части( Бебе Влади, Бе-
бе Ники , Ивайла, Иво
Христов, Ради , Крис-
тиан и Цвети ) и днес
по сметките на всеки
един беше направен
превод от 1745,70 лв.
Всяка следваща кампа-

ния става все по-гол-
яма, все по-отговорна
и събира все повече
средства от предиш-
ната. Това ни кара да
не спираме да правим
следващи инициати-
ви. Разбира се, под-
готвили сме ви нещо,
за което отдавна ни
питате. И не заб-
равяйте- вие дарихте
надежда и шанс за жи-
вот!

Спонсори на съби-
тието бяха:

1. "Зайо- Байо"
2. "Мелбон" - шоко-

ладови бонбони
3. СОТ "Саламандър"
4. Детски магазин

"Малчугани"- безвъз-
мездно ни предоста-
виха 20 маси, на които
изложихме играчки.

5. Борса за безалко-
холни и алкохолни на-
питки "Балдимар"

6. Фирма  "Инко
Фудс" - зайчета "Лин-
дор", брускети

7. Сладкарски цех
"Перун"

8. Фирма за детски
играчки " ЗИМ"- дари-
ха чисто нови играчки

9. Верига за бързо
хранене " Диабло"

10.Клоуна " Бонбон-
чо" - всеки път с душа
и сърце! Създаде мно-
го настроение, дет-
ски смях и раздаде куп
награди.

11.Захари Крумов -
шатра

12.Звук - Диджей
Емилио

Нямаше да успеем и
без помощта на БМЧК
Перник! Обичаме ви!
Благодарим  ви! На По-
жарната и Полиция-
та, които направиха
страхотни демонс-
трации- да знаете
колко детски огън
имаше в очите на де-
цата! Попълваха тес-
тове, учеха правила-
та, покоряваха лаби-
ринти, сглобяваха
костюми и още много
неща и преживени
емоции.Запознахме ги
с  едни от най-хуман-
ните професии. Съби-
тието се случи под
прекия патронаж на
Община Перник и кме-
та на града ни - госпо-
дин Станислав Влади-

Кметът на Перник се срещна
със звездни спортисти

Любомира ПЕЛОВА

Кметът на Община Перник Станислав
Владимиров се срещна със световния
шампион по борба Иво Ангелов и легенда-
та на българските щанги Йото Йотов, които
представиха  вицерепубликанския шам-
пион по борба за мъже Борислав Василев.
Борислав, който е на на 21 години е от пер-
нишкото село Богданов дол, а негов личен
треньор е Марио Доцин. "Изключително
сме доволни от представянето на Боби",
каза Иво Ангелов. Той заяви, че ръководс-
твото на клуба е поело курс съм привлича-
не на перспективни състезатели от Пер-
ник, които да продължат традициите на
борбата в града ни. "За Перник е голям ус-
пех да има вицешампион при мъжете, но
ще продължаваме да работим, за да мо-
жем скоро да имаме и нов шампион", каза
още Ангелов.

Кметът Владимиров поздрави младия
борец и заяви, че общинската админис-
трация ще продължи да подпомага спорта
в Перник. На срещата бе обсъден и ремон-
тът на зала "Дружба", който продължава.

125 000 балкански пъстърви
ще зариби ЮЗДП в три реки
Силвия ГРИГОРОВА

Общо 124 500 балкан-
ски пъстърви ще бъ-
дат разселени тази го-
дина в горните тече-
ния на реките Искър,
Струма, Места, Вит и
по-големите им прито-
ци, попадащи в обхвата
на Югозападното дър-
жавно предприятие.
Ежегодната кампания е
насочена към опазване
на биологичното раз-
нообразие и подпомага-
не на естественото
възпроизводство на
балканската пъстърва
като местен вид чрез
зарибяване.  Това ин-
формираха от ръко-
водството на ЮЗДП.
Близо 25 000 лева е
предвидения финансов
ресурс за закупуване на
малките рибки, които
са от 1 до 2 грама. Те
най-бързо се приспо-

собяват към дивата
среда и способностите
им да оцелеят са най-го-
леми.

Тази година зарибява-
нето ще се извърши в
периода 15-18 юни в 20
териториални поделе-
ния на ЮЗДП. Това са
държавните ловни
стопанства: "Витош-
ко-Студена", "Дикчан" и
"Осогово" и държавни-
те горски стопанства
в Белица, Белово, Бла-
гоевград, Гърмен, Доб-
ринище, Елешница, Елин
Пелин, Катунци, Крес-
на, Кюстендил, Пет-
рич, Рилски манастир,
Сандански, Симитли,
Струмяни, Тетевен и
Якоруда.

Зарибителният ма-
териал от балканска
пъстърва е произве-
ден в рибовъдно сто-
панство "Тошков чарк"

в Родопите. Той се
транспортира  в най-
лонови чували с кисло-
род и е придружен с ве-
теринарномедицински
сертификат и доку-
мент за произход. Пре-
ди да бъдат пуснати
във водата, рибките
се темперират, за да
се приспособят към
смяната на темпера-
турата на водата и да
не изпаднат в шок и да
измрат.

В Перник зарибяване-
то ще се извърши в
горното течение на
река Струма, над Чуй-
петлово, където рибо-
ловът е забранен цело-
годишно. Това ще по-
могне на малките риб-
ки не само да се прис-
пособят към естес-
твената им среда, но и
да оцелеят и се раз-
множават.

миров. Бъдете здрави
и до нови срещи и ини-
циативи", споделят
от фондацията.

На открит базар
пред Двореца на кул-
турата в Перник по
време на фестивала
бяха продадени сто-
тици използвани и за-
пазени детски играч-
ки, пристигнали от
цялата страна. Съб-
раните средства вече
са предоставени за ле-
чение на седем тежко-
болни млади хора от
община Перник. По
сметките на всеки
един от тях са преве-
дени по 1745,70 лв.
Събитието бе орга-
низирано съвместно с
община Перник, под
патронажа на кмета
Станислав Владими-
ров, с подкрепата на
младежката организа-
ция на БЧК. Всяка след-
ваща кампания става
все по-голяма, по-от-
говорна и ще събира
все повече средства
от предишната,обе-
щават инициатори-
те.
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Промените ще улеснят гражданите финасово, ще им пестят и време

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник пла-

нира да разшири диа-
пазона от услуги,
предлагани от ОП
"Общинско обслужва-
не" в частта, свърза-
на с тъжните ритуа-
ли. Промените, които
се предлагат в Наред-
ба №2 за определяне-
то и администриране-

то на местните так-
си и цени на услуги на
територията на Об-
щина Перник, целят
да улеснят граждани-
те не само финансо-
во, но и да им
спестят време.  Пред-
вижда се и въвеждане
на услуга "Изкопаване
и зариване на гробно
място", която досега

НОИ актуализира електронния
калкулатор за изчисление

на прогнозните  пенсии
Силвия ГРИГОРОВА

Допълнена версия на електронната услу-
га "Изчисляване на прогнозна пенсия" е
активна на интернет страницата на Нацио-
налния осигурителен институт (НОИ). Това
информираха от Териториалното поделение
на НОИ в Перник. От там поясниха, че е
публикувана  и актуализираната методика
за изчисляване на индивидуалния коефи-
циент за пенсиите, отпуснати с начална да-
та след 31.12.2018 г.

"Новите варианти на електронната услуга
и методиката отразяват промените в Ко-
декса за социално осигуряване, приети в
края на 2020 г., и в Наредбата за пенсиите
и осигурителния стаж, обнародвани през
май тази година, с които е определен нов
начин за изчисляване на намалението на
индивидуалния коефициент на лицата, кои-
то са родени след 31.12.1959 г. и са осигу-
рени в универсален пенсионен фонд. Сами-
те промени влизат в сила от 01.09.2021 г.,
бъдещите пенсионери вече могат да про-
верят приблизителния ефект от тяхното
прилагане на базата на прогнозните стой-
ности, изчислени чрез електронната услу-
га", поясни Иво Пушев, директор на ТП на
НОИ-Перник.

Индивидуалният коефициент е един от
елементите, въз основа на които се опре-
делят размерите на пенсиите, свързани с
трудова дейност. Намалението му отразява
обстоятелството, че лицата, родени след
1959 г., се осигуряват за държавна пенсия
с по-нисък размер на осигурителната внос-
ка за риска "старост", тъй като част от нея
постъпва в универсален пенсионен фонд с
цел получаване на втора допълнителна
пенсия. То е строго индивидуално и корек-
цията зависи пряко от осигурителната ис-
тория на лицето и конкретните му периоди
на осигуряване.

При новия начин за изчисляване на на-
малението на индивидуалния коефициент,
който ще влезе в сила от началото на сеп-
тември 2021 г., се вземат предвид:

-трансферът от държавния бюджет в раз-
мер 12 на сто върху сбора от осигурителни-
те доходи на всички осигурени лица за пе-
риода от 2009 г. до 2015 г. вкл. - при опре-
деляне размера на вноската за фонд "Пен-
сии" на държавното обществено осигур-
яване за трета категория труд, за лицата,
родени преди 01.01.1960 г.;

-броят на месеците, през които лицето е
осигурявано в универсален пенсионен
фонд, спрямо общата продължителност на
осигурителния му стаж, определена като
брой месеци с осигуряване в държавното
обществено осигуряване, като месеците с
осигуряване в универсален пенсионен
фонд и в държавното обществено осигур-
яване са календарните месеци, за които са
внесени или дължими осигурителни внос-
ки.

Промените целят постигането на по-мал-
ко по размер намаление на индивидуалния
коефициент и съответно - по-висок размер
на пенсията.

2-ма новозаразени с коронавирус
Силвия ГРИГОРОВА

2-ма новозаразени с коронавирус са ре-
гистрирани на територията  на област Пер-
ник на 14.06.2021 г. по данни на Национал-
ната информационна система за борба с
COVID-19.

По информация на Регионалната здравна
инспекция в Перник, към момента в регио-
на са активни 56 заразени с коронавирус.
От тях 26 са на домашно лечение. 30 са
хоспитализирани, от които 7 са в МБАЛ
"Рахила Ангелова", 4 са в СБАЛББ Перник
и 19 в други болници.

Карантинираните с  положителни тестове
са 26 и 30 са хоспитализирани.

Карантинираните в контакт със заразени
с коронавирус, в това число и лица прис-
тигнали от рискова зона - 63

От началото на пандемията през 2020 г.
до сега са излекувани 7576 заболели.

Представят нашумелия роман
"Глина" на Виктория Бешлийска
Светла ЙОРДАНОВА

Нашумелият роман
"Глина" на Виктория
Бешлийска ще бъде
представен в Перник
на 22-ри юни от 18,30
часа в център "У до-
ма", който се намира
на ул. "Търговска" №
13.

Създадена от огъня
на думите и пръстта
на историята, "Глина"
е книга за любовта ка-
то съзидание и нака-
зание. За ревността
като проклятие. За
мистичната сила на
един майстор, който
ведно с глината вае
съдбата си. Легенда
разказва, че през XVII
век самобитните
грънчари от малкото
село Бусинци, Трън-
ско, получили благос-
ловията на турския
султан единствени да
п ъ т у -
в а т
свобод-
но в
г р а н и -
ците на
и м п е -
р и я т а ,
за да
п р о д а -
в а т
с т о к а -
та си.
Толкова
първич-
на сила,
красота
и прос-
т о т а

имало в бусинската
керамика, че отваряла
и сърца, и врати. От-
варя и страниците на
"Глина". Романът взе-
ма необработената
пръст на легендата и
я завърта на писател-
ския чарк, за да извае
история, която се лее
като вода и пречис-
тва като огън.

Виктория Бешлий-
ска е филолог по обра-
зование и открива-
тел по призвание. Ра-
ботила е като учите-
л и редактор на худо-
жествена литерату-
ра. Днес професионал-
ният  й  път е свър-
зан с маркетинга. Ав-
тор е на "По дирите
на думите" - блог,
който събира стари
български думи, лич-
ни спомени и исто-
рии. "Глина" е дебют-

ният роман на Викто-
рия, в който са втъ-
кани много от думи-
те, представени в
блога.

"Перник беше важна
отправна точка в
проучванията ми за
Трънския край. Изпол-
звам случая да благо-
даря на служителите
на Регионален истори-
чески музей- Перник и
на Регионална библио-
тека "Светослав Мин-
ков" град Перник за
помощта в търсене-
то и намирането"-
казва авторката.

Входът за срещата
с писателката на ча-
ша червено вино в ую-
тната атмосфера на
център "У дома" е 5
лева.  Желаещите ще
могат да закупят кни-
гата "Глина" с автог-
раф от автора.

се изпълняваше само
от частни фирми. Тя
ще бъде на стойност
90 лв. и в нея ще бъ-
дат включени дейнос-
ти, за които досега се
заплащаше допълни-
телно, което ще спес-
ти разходи и време.
Отпада таксата  за
разрешаване на ремон-
тни дейности на над-
гробно строителс-
тво.

Предложените в На-
редбата промени въ-
веждат и други нови
услуги, които досега
не са извършвани от
общинското пред-
приятие и ще въве-
дат ред в поддръжка-
та на гробищните
паркове . Планирани-
те цени са: изкопава-
не и зариване на ста-
ро гробно място  -
110.00лв. , изваждане
на кости от гробно
място - 110.00лв., по-
лагане на кости в
гробно място -
50.00лв., урнополага-

Изложба за Батак
гостува в музея

Светла ЙОРДАНОВА
Излож-

бата "Ба-
так 1876
г. Хрони-
ка на ед-
на без-
смъртна
пролет"
гостува в
Р е г и о -
н а л н и я
и с т о р и -
ч е с к и
музей в
Перник и
може да
се види
до 30-ти
ю н и ,
съобща-
ват от ин-

ституцията.
Експозицията представя един от силни-

те и същевременно драматични моменти
от нашата история - Априлското въстание и
неговото жестоко потушаване в Батак.

Хронологично е проследен хода на съби-
тията през бурната пролет на 1876 година -
от подготовката на въстанието в Четвърти
революционен окръг до неговото избухва-
не и потушаване. Акцент е поставен върху
епилога на Априлското въстание в Батак.
Кървавата разправа с въстаналите батача-
ни и героичната саможертва на хилядите в
името на свободата разтърсват през онази
пролет съвестта на Европа. И до днес раз-
казът за онези страшни часове, когато ду-
мите "Свобода или смърт" са изковавали
нашата историческа памет, ни съпътства и
ни дава един от най-ценните уроци - за си-
лата на духа, за саможертвата в името на
идеалите, за вярата и стремежа към сво-
бода.

Изложбата се състои от 10 табла с раз-
мери 70/100 см. Включва текст с хроноло-
гично описание на събитията и богат илю-
стративен материал от фонда на Истори-
чески музей - град Батак.

не в гроб - 40.00лв., ек-
схумация - 300.00лв.,
урнополагане в урно-
ва ниша -20.00лв., от-
страняване на бетон
при погребение -
30.00лв.

Непроменени оста-
ват цените за ползва-
не на зала за храна в
Централния гроби-
щен парк, издаване на
дубликат или друг до-
кумент, право на гро-
боползване за 10 годи-
ни и вечни времена.

Перничани, които
желаят гробните мес-
та на техните близки
да бъдат почиствани
от предприятието,
могат да заявят услу-
гата  за  период от 12
месеца, 6 месеца или
еднократно. Предло-
жените цени могат да
бъдат намерени в
предложението за до-
пълнение.

Предлаганата пром-
яна с допълване на
част на текстовете
на Наредбата е нужна,

за да се постигне цел-
та за поддържане на
ред в гробищните
паркове, защита ин-
тересите на гражда-
ните и на Общината,
създаване и прилагане
на ясни правила за из-
вършване на погре-
бално-обредната дей-
ност, както и   преси-
чането на злоупотре-
би и нарушения на На-
редбата за организа-
цията и управление-
то на гробищните
паркове в гр. Перник и
кметствата на Общи-
на Перник.

П р е д л о ж е н и я т
проект има за цел да
се подобри и вида на
парковете в съот-
ветствие с европей-
ските практики.  Въ-
веждането на тези
промени ще гаранти-
ра правото на гробо-
ползване и ще защити
интересите на нас-
ледниците, заплатили
такси за ползване на
гробно място.
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Иво Димчев, 100 Кила, Влади Въргала, Васко Кръпката, Васил Найденов в Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Това лято в Перник

ще се проведе първо-
то издание на Pernik
Summer Fest, което ще
предложи на пернича-
ни и гости на града
разнообразна култур-
на програма, както и
кулминацията от Ев-
ропейското първенс-
тво по футбол. Зад
събитието застават
организаторите на
Sofia Summer Fest, кои-
то ще пренесат ат-
мосферата на столич-
ното лятно настрое-
ние. "В лицето на об-
щина Перник срещнах-
ме партньор, който е
дълбоко мотивиран
да развива културата
в града. Тази година
правим първото изда-
ние, като освен кул-
турната програма ще
проследим развръзка-
та на Европейското
първенство по фут-
бол. Основната ни цел
е да си сверим часов-
ниците с публиката в
града, за да може да
развием фестивала и
той да се провежда
всяка година", спо-
деля Борислав Чучков,
един от организато-
рите.

"Градът ни има нуж-
да от летен фести-
вал, както и от качес-
твени културни съби-
тия и именно това ще
се случва през лято-
то. Разбира се, Пер-
ник е също така мно-
го футболен град, та-
ка че всички фенове
ще могат да видят
четвъртфиналите,
полуфиналите и фи-
нала на открито със
своите близки и прия-
тели", допълва Ста-
нислав Владимиров,
кмет на Перник.

Фестивалът ще бъ-
де открит на 2 юли
от Ути Бъчваров, на
когото ще помага Ро-
сен Митков, родом
от Перник. Двамата
са приготвили спе-

циална изненада за
всички посетители.
След това ще бъдат
излъчени първите
два четвъртфинала
от Европейското пър-
венство по футбол.
На 3 юли денят ще за-
почне още в 11:00 ч.,
когато за децата ще
има детски спектакъл
от театър "Възраж-
дане". Малко по-късно
от 14:00 ч. ще има
Брънч с музикални и
танцови ансамбли от
Перник, а вечерта от-
ново ще продължи с
футбол от Европей-
ското първенство.
На 4 юли от 11:00 ч.
програмата ще започ-
не с театър за деца
на "Възраждане",
14:00 ч. Брънч с музи-
кални и танцови ан-
самбли от Перник, а
от 20:00 ч. е концер-
тът на Иво Димчев и
100 Кила. На 5 юли от
20:00 ч. Влади Въргала
ще представи "Мемоа-
рите на един въргал".
"Тази пиеса е такава,
каквато ще я видиш.
С нищо не мога да из-
ненадам зрителя, но
мога да го развеселя.
Ако искаш да се смееш
- заповядай! Без никак-
ви претенции ще ти

разкажа мои реални
случки, които за нор-
малния човек са не-
реални", споделя Вър-
гала.

На 6 и 7 юли ще бъ-
дат излъчени двата
полуфинала от Евро-
пейското по футбол,
като преди тях фено-
вете ще подгреят със
спортни филми. На 8
юли от 20:00 ч. "По-
щенска кутия за при-
казки" ще представи
специалното си изда-
ние, създадено за фес-
тивала - "Футболни
приказки". На 9 юли
от 20:00 ч. ще е вечер-
та за рок с Васко
Кръпката и Bad City
от Перник. На 10 юли
сутринта от 11:00 ч.
отново ще е време за
детски театър, пос-
ледван от Брънч в
14:00ч. с музикални и
танцови ансамбли от
Перник, а вечерта ще
предложи кулминация-
та с концерт на леген-
дата Васил Найденов
от 20:00ч. Фестива-
лът ще приключи на
11 юли с финала на Ев-
ропейското първенс-
тво по футбол, а
денят отново ще
предложи детски теа-
тър и Брънч.

ЧЕЗ Разпределение ще вложи
 1,7 млн лв. в автоматизирани

елементи по мрежата
Силвия ГРИГОРОВА

1 713 000 лв. ще инвестира ЧЕЗ Разпределе-
ние в автоматизирани елементи по електрораз-
пределителната мрежа през 2021 г. Компания-
та ще завърши и реконструкцията на 7 възло-
ви станции в Западна България на обща стой-
ност 900 000 лв.

Дистанционно управляемите автоматизира-
ни елементи  се монтират на възлови места по
въздушните електропроводи, а в градските ра-
йони се полагат сигнализатори върху кабелна-
та мрежа. Подобни съоръжения дават инфор-
мация от разстояние за повредени участъци,
осигуряват възможност за изключването им и
минимизират броя на засегнатите клиенти.
Благодарение на устройствата, диспечерите
са в състояние да насочват аварийните екипи
с много по-голяма точност, а времето за реак-
ция се скъсява драстично.

Реконструкцията на възлови станции
включва цялостно преминаване на телемеха-
ника на съоръженията, всички компоненти се
подменят с нови, извършва се модернизация
на съществуващите системи за защита, кон-
трол, измерване и сигнализация и се въвежда
нова система за управление от разстояние. По
този начин се осигурява възможност за дис-
танционно презахранване на цели региони по
алтернативен път,  намаляват се времето за ло-
кализиране на аварии и прекъсванията на еле-
ктрозахранването в съответните райони. През
2021 г. ще бъде завършена реконструкцията и
модернизацията на възлови станции в Драга-
левци, Горна баня и Ботунец в столицата, в  гр.
Димово, в с. Долно Церовене, общ. Якимово и
две в Ботевград.

До момента ЧЕЗ Разпределение е монтира-
ла над 700 автоматизирани съоръжения по
мрежата в Западна България. Дистанционно
вече се управляват 10 подстанции и 44 възло-
ви станции.

КНСБ с предложение мярка
"75 на 100" да замени "60 на 40"

Любомира ПЕЛОВА
Да се въведе мярка "75 на 100", която да

замени досегашната "60 на 40", и да действа
до края на годината - това предлага КНСБ на
служебния вицепремиер и социален минис-
тър Гълъб Донев.

Целта е тя да се прилага за подкрепа на
заетостта и доходите на работещите в пред-
приятия със спад на приходите от продажби
заради Covid-19.

Мярката е включена и в резолюция на Ико-
номическия и социален съвет, приета в под-
крепа на икономическото възстановяване на
предприятията и на заетостта, казаха още от
КНСБ.

Предложението на синдиката е новата
мярка "75/100" да се прилага за случаите на
въведено непълно работно време от пред-
приятията, изпитващи затруднения, които се
изразяват в намалени приходи от продажби
поне 20% за съответния месец, за който се
кандидатства, в сравнение с 2019-а година.

Идеята е държавата да плаща 75 на сто от
заплатата и осигуровките за часовете на не-
пълното работно време, но до четири часа на
ден. Работодателите да плащат на 100 про-
цента за останалото време.

КНСБ настоява за отраслите "хотелиерство
и ресторантьорство", както и "пътнически
транспорт", в това число въздушен, да про-
дължи мярката "80/20".

Мерките да действат при тези условия до
края на годината, иска още синдикатът. Син-
дикалистите предлагат също така да продъл-
жи действието на мярката "Заетост за теб", а
по нейно подобие да се разработи програма
за насърчаване и запазване на заетостта в
сферата на селското стопанство и първичната
преработка на земеделска продукция.

Очаква се предложените мерки да бъдат
детайлно обсъдени на заседание на Нацио-
налния съвет за тристранно сътрудничество
до дни.

Пълна Програма:Пълна Програма:Пълна Програма:Пълна Програма:Пълна Програма:
02 юли - Целият ден

вход свободен
17:00 часа - Ути Бъч-

варов представя Ро-
сен Митков

18:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол - 1/4 финал

21:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол - 1/4 финал

03 юли
11:00 часа - Детско

представление на
театър "Възраждане"
- вход с билети

14:00 часа - Брънч с
музикални и танцови
ансамбли от Перник -
вход свободен

18:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол - 1/4 финал -
вход свободен

21:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол - 1/4 финал -
вход свободен

04 юли
11:00 часа - Детско

представление на
театър "Възраждане"
- вход с билети

14:00 часа - Брънч с
музикални и танцови
ансамбли от Перник -
вход свободен

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

05 юли
20:00 часа - Влади

Въргала представя:
"Мемоарите на един
въргал" - вход с билети

06 юли - Целият ден
вход свободен

19:00 часа - Спортен
филм

21:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол - 1/2 финал

07 юли - Целият ден
вход свободен

19:00 часа - Спортен
филм

21:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол - 1/2 финал

08 юли
20:00 часа - Пощен-

ска кутия за приказки
- "Футболни приказ-
ки" - вход с билети

09 юли
20:00 часа - Васко

Кръпката и Bad City -
концерт - вход с биле-
ти

10 юли
11:00 часа - Детско

представление на
театър "Възраждане"
- вход с билети

14:00 часа - Брънч с
музикални и танцови
ансамбли от Перник -
вход свободен

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

11 юли
11:00 часа - Детско

представление на
театър "Възраждане"
- вход с билети

14:00 часа - Брънч с
музикални и танцови
ансамбли от Перник -
вход свободен

21:00 часа - Европей-
ско първенство по
футбол - Финал - вход
свободен

Pernik Summer Fest се
провежда като част
от културния кален-
дар на община Перник.

Фестивалът ще се
проведе между 2-11
юли на "Конното иг-
рище" в централен
градски парк. Билети
в мрежата на Eventim
както и на място.



ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Сряда-четвъртък, 16-17 юни 2021 г., брой 68 /7068/ 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
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ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

багери. Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

АК ЕЛЕКТРИК АД, град Радомир е част от шведският индустриален гигант AQ GROUP, който е
световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания.
Във връзка с увеличаващото се производство, предлагаме следните позиции за постоянна работа

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т Ъ О Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

Компанията предлага:
Предизвикателна работа в достойна среда
Придобиване на квалификация за работа с високотехнологични
машини
Мотивиращо заплащане и ежемесечни бонуси
Ваучери за храна
Допълнително здравно застраховане
Поемане на разходи за транспорт

Кандидатите могат да предоставят CV на "Рецепция" в АК Електрик АД, на адрес: град
Радомир, ул. Райко Даскалов 68 /срещу автогара Радомир/. Телефон за връзка: 0879 80 70 02.

                                        "Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ"                                   ЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчици
          Оператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машини                                   Монтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкции

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

РРРРРекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифи
на вестникна вестникна вестникна вестникна вестник

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./см22222

Пълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./см22222

До главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месец
В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:
- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец
- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец

Вътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страница
- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец
- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец
- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см22222

- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см22222

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска
до 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена
до10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./ден

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.
забавачка и др. - 28 600

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ

2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98
тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16

e-mail : office@vento-k.com
www.vento-k.com

Гр .  Батановци,  ул .  Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

Да готвим на български

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg

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

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД
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Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.

Смирненски и гараж в района на

печатницата. Тел.: 0888 137 885

Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636

Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи. Добро

възнаграждение. Тел.: 0887 122 124

"Менпауър Груп" търси машинни

оператори за международна

производствена компания.

Предлагаме ви  атрактивно стартово

възнаграждение между 1000-1200

лв. и осигурен транспорт. Позвънете

на 0879 958 620 - Герасим Найденов

Печатница търси монтажистка,

може и пенсионерка. Тел.: 0898

704 678

Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

категории С и С + Е - с надница 70

лева, автомонтьори, машинисти пътно

- строителна техника, ел. монтьори.

Тел.: 076/ 67 1000, 0889 338 388 или

на адрес “Кралевски път” №1

“АСФ Сървис” ЕООД търси да

назначи ел. инженер и ел.

монтьор. Тел.: 0885 525 211 или гр.

Перник, ул. "Пирин" 12А

Фирма спешно набира шофьори

за работа с категория D, трудов

договор, добро заплащане. Тел.:

0889 279 727

"АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи

настройчици на абканти с ЦПУ,

електрозаварчици, оператори на

машини, монтажници метални

конструкции. Тел.: 077 78 22 02,

email:  filip.vitanov@aqg.se или на

адрес град Радомир, ул. "Райко

Даскалов" № 68 - отдел "Човешки

ресурси".

Хлебар с опит търсим за пекарна

в с. Кладница. Тел.: 0889 494 112

Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно

състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам картофи за посев, сорт

“Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево, 3
етажа, РП 150 м2,  двор
550 м2 , канализация,

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vitara

Двигател Бензинов Скоростна ку-

тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса

база В отлично състояние. Разход

8лв/100км. Свалящ се таван. Тел.:

0895 725 609

Продавам FIAT, 2008 г. - всичко

платено! Тел.: 0886 162 256, 0886

977 993

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили наем

разни

Продава:

Тристаен, Пригаров район,

ет:3(9), преходен, 3 тер.,

82 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3

Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа

SiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване

  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални

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

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи
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МЯСТО ЗА

РЕКЛАМА
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Сред многобройните полезни
ефекти на слънчевата светлина
откриваме стимулиране на доб-
рото настроение и жизненост,
способни да събудят метаболиз-
ма и синтеза на витамин D. За да
се насладим максимално на
слънцето трябва да знаем как да
подготвим тялото и кожата си за
него. Ето съветите и природните
средства за подготовка на кожа-
та ви за лятото.

Подгответе кожата за слънцето
Старият бронзант? Хвърлете

го! Сега е точният момент да
подновите лятната козметика:
изхвърлете продуктите с изте-
къл срок на годност и отворени-
те опаковки. Често купуваме
продукти, които оставяме в чек-
меджето, използвани само брое-
ни пъти! Признайте си, колко пъ-
ти ви се е случвало това?

Тази година разпределете бюд-
жет за продуктите, от които ко-
жата ви наистина се нуждае и се
фокусирайте върху качеството:
прочетете етикета, използвайте
тестер, проверете реакциите вър-
ху кожата и не забравяйте да
направите интелигентен избор
въз основа на вашия фоотип.

Никога не прекалявайте с из-
лагането на слънце: рискувате
да се сдобиете с петна по кожата
и преждевременно стареене. От-
крийте автентичния дух на слън-
чевите бани: разходките на от-
крито, богата на зеленина, кис-
лород и йод, е страхотен навик,
който да зареди тялото и ума.
Най-подходящо време за изла-
гане на слънце е сутрин до 10.00
часа и следобед след 17.00.

Диета за кожата
Отправната точка е ежеднев-

ната ви диета. Както са знаели
древните хора, храната може да
бъде необикновено лекарство,
когато е избрана по подходящ
начин. Освен храната верен
съюзник на здравето и красота-
та е водата!

Не забравяйте, че редовното
пиене на вода предотвратява
дехидратацията, бори се с гла-
воболието и преждевременното
стареене.

Подгответе кожата си за лятото: съвети за перфектен тен

Фокусирайте се върху цветната
диета, идеална за красив тен, бо-
гата на пресни зеленчуци, пъл-
нозърнести храни и семена, кои-
то да вземете със себе си на пла-
жа или за обедна почивка на
слънце. Червените зеленчуци
(като боровинки, ягоди, цвекло)
стимулират микроциркулацията
и насърчават еластичността на
кръвоносните съдове, докато
благодарение на наличието на
бета-каротин, плодовете и зелен-
чуците с оранжев цвят ще по-
могнат за фиксирането на тена.

Грешки, които трябва да се из-
бягват

Често сме склонни да подце-
няваме въздействието на първо-
то слънце за сезона. Внезапното
излагане на ултравиолетови лъ-
чи обаче може да доведе до
кожни травми. Ето защо експер-
тите препоръчват адекватна
слънцезащита дори в града, къ-
дето неволното излагане на
слънце, заедно с ежедневния
смог, рискува да направи щети-
те по-сериозни.

Подготовката на кожата за
слънце със стратегическо хране-
не и адекватна защита е от съ-
ществено значение, но също

толкова важно е да запомните
някои дребни трикове. Шапките
и слънчевите очила, например,
предпазват от появата на бръч-
ки около очите, както и от ко-
нюнктивит и сухота. Изберете
стъкла за очилата, които са ви
максимално комфортни: напри-
мер, кафявият цвят е особено
успокояващ за очите.

Избягвайте излагането на
слънце през обедните часове и
обърнете внимание на кремове
или етерични масла с бергамот,
лимон, мандарина и портокал:
продуктите с цитрусови плодове
имат фотосенсибилизиращо
действие, така че употребата
преди излагане на слънце тряб-
ва да се избягва.

Маска за кожата
Суха, зачервена кожа без бля-

сък? Пригответе си домашен ек-
сфолиант с пресни, естествени
храни, защото това, което е по-
лезно за стомаха ви... ще бъде
полезно и за кожата ви. Изсипете
няколко супени лъжици фина
сол в купа, добавете растително
масло и разбъркайте, след което
масажирайте върху тялото, от
глезените до лицето: това ще сти-
мулира регенерацията на кожата,

премахвайки мъртвите клетки.
Съставките за подхранваща

маска? Добавете настърган ко-
кос към домашния ексфолиант
или зрял плод за пасиране, като
банан, за да засилите антиокси-
дантното действие на маската.

Възползвайте се от силата на
алое вера гелът. В чиста форма
той има стягащ ефект и възста-
новява епидермиса. Можете да
го смесите с крем или растител-
но масло, за да създадете силно
хидратираща и подхранваща
маска за тяло.

Естествени лекове
Растителните масла, богати на

свойства против стареене, са
ценна съставка, както в кули-
нарните рецепти, така и в тези за
кожата! Шипково, кокосово, ле-
нено масло, масло от авокадо,
пшеничен зародиш или коноп -
ще намерите богат избор на па-
зара. Съветваме ви винаги да
четете етикета, това ще ви поз-
воли да откриете най-подходя-
щите продукти за вашата кожа,
като обърнете внимание на със-
тавките.

Хранителни добавки за кожата
Зеолитът - минерал от вулка-

ничен произход, стимулира про-
цеса на пречистване и според
проучванията насърчава елими-
нирането на тежки метали в ор-
ганизма. Благодарение на свои-
те имуностимулиращи свойства,
той може да помогне на хранос-
милателната система и да акти-
вира по-високо ниво на жизне-
ност в организма: обикновено
се препоръчва приемането му в
цикъл от един месец, при смяна
на сезоните.

Хиалуроновата киселина,
еластинът и колагенът, пък са
сред веществата синтезирани от
фибробластите, които са ключът
към здравата, еластична и мла-
дежка кожа. Според експерти,
следването на цикъл от тези до-
бавки, особено през критични
периоди като пролетта и есента,
насърчава благосъстоянието на
епидермиса чрез подобряване
на процеса на регенерация на
кожата и борбата с бръчките.

Кандидатът на медицинските науки Анна Колесникова каза пред
руския „Канал 5” каква телесна температура трябва да се счита за
нормална.

Според нея границите на температурната норма за човешкото тя-
ло отдавна са се разширили.

„Телесната температура на човека е индивидуална и се счита за
нормална ако е в диапазона от 35,5 до 37,5 градуса по Целзий“, ка-
за Колесникова

Лекарят отбеляза, че телесната температура може да се повиши
след хранене, физически и емоционален стрес, през лятото и като

Каква е нормалната телесна температура?
правило - следобед.

"Трябва да се разбере, че темпера-
турата през деня може да се проме-
ни с до 0,6 градуса, като минимални-
те стойности са по време на сън и
рано сутринта. Пикът се наблюдава
между 16 и 18 часа", обясни лекарят.

Колесникова препоръчва темпера-
турата да се измерва като термометърът се поставя в ямката на
подмишниците, устата, външният слухов канал или ректума.
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Допълнителна стипендия за
издържалите отлично матурите
Повече от 4500 зрелостници ще получат допълнителна стипендия

от 100 лева на месец, ако продължат образованието си в определе-
ни специалности.

Стипендията се отпуска на ученици, които са сред първите 10 про-
цента с най-високи оценки на матурата по български език и литера-
тура. На втория изпит те трябва да имат поне средния резултат по
предмета за страната, съобщи пресцентърът на Министерството на
образованието и науката.

Същата стипендия могат да получат и учениците, които имат равен
или над средния за страната успех по български език и литература,
и са сред първите 30 процента по успех на втория държавен зре-
лостен изпит по математика, по физика и астрономия или по химия
и опазване на околната среда.

Друго задължително условие е младежите с такива резултати да
продължат обучението си в годината на завършване на средното си
образование. Те трябва да са приети в държавни университети в
специалност от професионалните направления "Педагогика", "Пе-
дагогика на обучението по...", "Машинно инженерство", "Електро-
техника, електроника и автоматика", "Енергетика", "Транспорт, ко-
рабоплаване и авиация", "Материали и материалознание",

"Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми", "Металур-
гия", "Химични технологии", "Общо инженерство".

В списъка влиза и защитената специалност "Хидростроителство"
от професионално направление "Архитектура, строителство и гео-
дезия".

Тези стипендии ще се изплащат за втори път. През миналата годи-
на 198 студенти са получавали месечно по 100 лева. Целта на мярка-
та е да насърчи обучението във важни за развитието на страната
области, където е налице или се очаква недостиг на висококвали-
фицирани кадри.

Зрелостниците, които имат право да се възползват от тази стипен-
дия, ще разберат това чрез съобщение, публикувано при техните ин-
дивидуални резултати от държавните зрелостни изпити на
zamaturite.bg.

Колко по-евтино излиза ранното
море у нас и при съседите

Все повече замирисва на море, а битката в туризма започна още в
началото на сезона. За да привличат повече посетители, тур аген-
ции и хотелиери предлагат всевъзможни бонуси и отстъпки. Повече
нощувки на цената на по-малко, безплатни атракции, безплатни ча-
дъри и шезлонги са само част от атрактивните предложения.

Сезонът започна и с примамливи цени на нощувките. До два пъти
по-евтино би ни излязла почивката по родното Черноморие този
месец, отколкото в разгара на сезона – през юли и август, съобщава
Нова телевизия.

Колко ще ни струва морето в началото на сезона – при нас и при
съседите? Офертите за евтино море в началото на сезона това лято
започнаха още в края на май. Без да чакат най-горещите дни пове-
чето хотелиери в Слънчев бряг обявиха атрактивни пакети за по-
чивка през юни.

"Имаме специална отстъпка в момента за нашите клиенти от Бълга-
рия и не само – минус 20% през целия юни месец. Като цените за
юни започват от 70-75 лв. на човек на база ол инклузив и ултра ол
инклузив", заяви Баяр Бекир, маркетинг мениджър на верига хоте-
ли в Слънчев бряг.

След слабия сезон миналото лято – сега в битката за всеки клиент
хотелиерите засипват туристите с всякакви атрактивни предложения.

"Тази година сме се насочили към семейния туризъм – в нашите
хотели имаме специален пакет – при двама възрастни – 2 деца до 12 г.
се настаняват безплатно.  Специално за нашите гости с деца подгот-
вили сме изненади – вкл. имаме и детски луна парк в един от нашите
хотели – с батут, с бънджита и с водни лодки", посочва Бекир.

България на 45-то място по
щедрост в света през 2020 г.

България е на 45-то
място по щедрост сред
114 държави в света,
отчита проучване на
Световния дарителски
индекс на КАФ 2021
(CAF World Giving In-
dex). За първи път стра-
ната ни се намира в
горната част на табли-
цата с дарителски ин-
декс - 37 на сто, и не е
последна сред 10-те
държави в Източна
Европа.

Световният дарителски индекс се представя в България от Фон-
дация BCause, която е българският член на CAF Global Alliance, съоб-
щиха от фондацията. Ежегодно проучване на глобалната щедрост
разкрива огромното влияние на пандемията от COVID-19 върху бла-
готворителността - в позитивен, и в негативен план.

Общности по целия свят са се мобилизирали, за да помогнат на
съгражданите си за справяне с последствията от пандемията. В ре-
зултат на това са отчетени най-високи показатели по показателя "по-
мощ за непознат" от създаването на индекса през 2009 г. Повече от
половината (55 на сто) от пълнолетното население на света - или 3
милиарда души - казват, че са помогнали през 2020 на човек, когото
не са познавали. През 2020 г. повече хора са дарили пари, отколко-
то през последните пет години (31 на сто). Нивата на доброволчес-
тво през 2020 г. са непроменени на глобално ниво.

Тазгодишното проучване ясно показва въздействието на наложе-
ния локдаун - пет големи западни икономики за първи път изпадат
от топ 10 на най-щедрите страни. От върха на класацията отпадат
САЩ (19 място през 2020), Канада (35), Ирландия (26), Великобрита-
ния (22) и Холандия (39). Само Австралия и Нова Зеландия остават в
топ 10, но там проучването е проведено в седмиците преди разгръ-
щането на първата вълна на пандемията.

През 2020 година Топ 10 за 2020-та са: 1. Индонезия, 2. Кения, 3.
Нигерия, 4. Мианмар, 5. Австралия, 6. Гана, 7. Нова Зеландия, 8. Уган-
да, 9. Косово, 10. Тайланд.

П О К А Н А
УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ПК "САМОПОМОЩ" с.НОЕВЦИ
На основание чл.16,ал.1 от Закона за кооперациите и

чл.25,ал.1,т.1,ал.4 и чл.26,ал.2 от Устава на ПК "Самопомощ"
с.Ноевци свиква:

ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ НА КООПЕРАЦИЯТА
което ще се проведе на 02.07.2021г. от 10.00ч. в Сградата на

кооперацията в с.Ноевци при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.Утвърждаване решения на УС за приемане на нови член

кооператори и прекратяване на членство.
Докл.Председателя на събранието

2. Отчет на Управителният съвет за дейността му през 2020г.
Докл.Председателя на УС

3. Докладване на годишния финансов отчети на ПК за 2020г. и
разпределяне на печалбата.

Докл.Председателя на УС
4. Приемане на програма за развитие на Кооперацията през 2021г.

Докл. Председателя на УС
5. Отчет на КС за дейността му през 2020г. и заключение по

отчетът на УС на ПК.
Докл. Председателя на КС

 6. Вземане решение по отчетът на УС за дейността му през 2020г.;
годишния финансов отчет за 2020г. и  разпределение на печалбата,
заключение на КС за 2020г.  и програма за развитие на
кооперацията през 2021г.

Докл.Председателя на събранието
7. Oпределяне на средства за дейността на КС за 2021г.

Докл. Председателя на КС
8. Вземане на решение за начисляване на дивидент в увеличение

на дяловия капитал
Докл.Председателя на събранието

 9. Даване на пълномощия на УС да сключва необходимите
договори за текущата 2021г.,за необходимите кредити/срещу
ипотека на недвижимо имущество/,участие в АД,ООД,ЕООД И
междукооперативни предприятия.

Докл.Председателя на събранието
 10. Даване на вещни права на УС на ПК за закупуване,отдаване

под наем,ипотекиране,продажба на недвижим имот - Мандра
с.Ноевци и Търговска сграда с.Велковци

Докл.Председателя на събранието
 11. Освобождаване от отговорност на Председателя, УС и КС на

ПК с.Ноевци за 2020г
Докл.Председателя на събранието
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Очаква ви ползотворно сътрудничество с хора,
които сте намерили в интернет. Отново ще се
уверите, че под лежащ камък, вода не тече. Ини-
циатива и решителност, ще ви трябват в любов-
та, за да не изпуснете човека, в когото сте влю-
бени. Трябва да доказвате чувствата си чрез дей-

ствия, а не с красиви думи.

Не трябва да изпадате в депресия, дори ако фи-
нансовата ситуация се влоши рязко. Всичко може
да решите, ако използвате ума си и не се втурва-
те към крайности. Трябва да пестите пари, но не
и чувства. Така че, е време да направите предло-
жение на любимия човек и да сложите всичко на

място. Вечерта е благоприятна за пазаруване.

Препоръчва се, да бъдете честни и искрени, за
да не подложите на риск репутацията си. Енер-
гиен спад е възможен, но само за онези, които си
позволят да изразходват енергията си за глупос-
ти. Заемете се с малки ремонти, купуване на ве-
щи за дома, мебели и пренареждане. В работата,

няма да имате достатъчно ентусиазъм за творчески победи.

Трябва да обедините усилията си с колегите, за
да изпълните важните задачи възложени ви от
шефовете. Ако витаете в облаците, премията
ще отиде в по-трудолюбивите служители. Следо-
бед е възможна решаваща среща, след която вече
няма да се чувствате самотни. Не преяждайте

вечерта, а пазете диета.

Един благоприятен ден, когато може да прави-
те, всичко каквото желае. Но ако изберете, да
мързелувате цял ден, резултати не чакайте. Пре-
поръчително е, да се заемете с предотвратява-
нето на хронични заболявания, така че да не ви
изкарат от строя. Прекомерната суета и гор-

дост в любовта, могат да доведат до раздяла.

Ще си позволите толкова много, че до края на
деня, няма да се държите на краката си. Но с па-
рите такива "екстри" не се очакват, ще трябва
да пестите всеки лев. Стабилността в отноше-
нията с любимия, ще ви радва, но за това трябва
да правите компромиси. Вечерта, си позволете

да се отпуснете и забавлявате в кръга на старите приятели.

Не се препоръчва, да се захващате с всичко на-
веднъж, в противен случай нищо няма да успеете
да свършите. Бъдете горди от себе си, работете
и не изпускайте обещаващите оферти. Добър ден
за тези, който са решили да сключат брак. Лич-
ният ви живот, ще е с приоритет, така че може

да се заемете с жилищните и битови въпроси.

Може смело да си поставите цели, които преди
са ви плашили. Сега е дошло времето и то ще "ра-
боти" за вас. Не крийте чувствата си от човек,
който е готов за вас на всичко. Във финансовата
сфера, няма нищо недостижимо, но ще е необходи-
мо да работите много. Ако във всичко сте после-

дователни и упорити, тогава препятствията ще изчезнат.

Очаква ви труден ден, когато може да станете
жертва на измама и да попаднете в кризисна си-
туация. Може да бъдете манипулирани от всеки,
между другото, въпреки вашата гордост и влас-
толюбие. В работата, ще трябва да усвоявате
нови неща, но лесно ще се справите с информа-

цията. Вечерта, чакайте новини от колега.

Определено може да изпаднете в депресия, ако
почнете да се оплаквате още от ранните часове.
Имайте предвид, че всичко е във ваши ръце. Може
леко да промените стила си на поведение, да си ку-
пите модни дрехи или да си направите модна при-
ческа. В семейството е по-добре да не командва-

те, а да обмислите спокойно ситуацията, която е възникнала.

Трябва да бъдете по-сговорчиви и лоялни, ако
въпросът засяга предложение за работа. Не е
нужно да държите на независимостта и да доказ-
вате себе си, ако шефовете ви, въпреки всичко,
решат да правят промени. В любовта, ще бъдете
толкова упорити, че избраникът ви няма да има

избор. Добра вечер за йога и спорт у дома.

Ще се наложи да използвате чуждия опит, за да
се докажете в професията. Възможна е голяма
премия и бизнес пътуване. В личния живот, няма
да е лесно да се справите в вашите амбиции, но е
необходимо да го направите. Особено, ако сте
настроени за сериозна връзка и създаване на се-

мейство. Не си губете времето напразно.
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ка на тима.
„Жълточерните“

стартираха подго-
товката си в поне-
делник , като в зани-

24 футболисти
изведе старши
треньорът на Мин-
ьор Христо Янев за
първата трениров-

Страницата подготви Яне Анестиев

24 ïî÷íàõà ïîäãîòîâêà ñ „Ìèíüîð“
Четирима  нови футболисти стартираха занимания с отбора

Бивш миньорец пое
„Септември“ (Симитли)
Отборът на "Септември" се събра на

първа тренировка преди новия сезон.
Свещеник благослови началото на под-
готовката.

На стадион „Арена Симитли“ се съб-
раха футболисти и целият спортно-тех-
нически щаб.

За официалния старт на подготовката
с футболистите бяха още кметът на об-
щина Симитли Апостол Апостолов, на-
родният представител в 44-то и 45-то
Народно събрание и настоящият канди-
дат депутат за 46-то Народно събрание
– Стефан Апостолов и председателят
на Общински Съвет – Симитли Влади-
мир Христов.

Отец Спас поръси футболистите със
светена вода, след което се строиха за
първа подготовка.

Старши треньор на отбора ще бъде
Спас Стоименов.

Негови помощници са Костадин Ка-
цимерски и Методи Илиев, а Веско Га-
нев ще съвместява като треньор на
вратарите и втори вратар.

„Лудогорец“ срещу
„Шахтьор“(Солигорск)
Лудогорец ще играе срещу Шахтьор

(Солигорск) в първия предварителен
кръг на ШЛ.

Това отреди тегленият днес жребий в
Нион.

Българският шампион е домакин в
първия мач, който ще се изиграе на 6/7
юли в Разград, а реваншът в Беларус е
предвиден за 13/14 юли.

Орлите можеха да изтеглят и по-те-
жък противник, тъй като имаше 25%
шанс да се изправят още на старта сре-
щу шампиона на Израел Макаби (Хай-
фа). Останалите потенциални съперни-
ци бяха Нефтчи (Баку) и Теута (Алба-
ния).

През имналия сезон Шахтьор стана
шампион на Беларус, изпреварвайки
БАТЕ Борисов с една точка. Към нас-
тоящия момент тимът от Солигорск е
убедителен лидер в първенството след
12 победи в първите си 12 мача.

Eриксен се чувства добре
Датският национал Кристиан Ериксен

публикува в Instagram първата си
снимка от болницата, след като в събо-
та по време на мача срещу Финландия
от Евро 2020 загуби съзнание на терена
на стадион „Паркен“.

В 42-ата минута на мача между Да-
ния и Финландия той получи сърдечен
арест и припадна на терена, което нало-
жи да бъде реанимиран с дефибрила-
тор още на място.

„Здравейте всички. Гоелми благодар-
ности за вашите хубави и невероятни
поздрави съобщения от целия свят. То-
ва означава много за мен и семейство-
то ми“, написа Ериксен в
Instagram.“Добре съм – при тези об-
стоятелства. Все още трябва да преми-
на през някои прегледи в болницата, но
се чувствам добре”, добави той.

„Сега ще развеселя момчетата от от-
бора на Дания в следващите мачове.
Играчите за цяла Дания“, написа още
Кристиан Ериксен.

Две тенисистки от клуб
„Металик“ станаха националки

Четирима от  със-
тезатели от клуба
по тенис на маса
„Металик“ бяха по-
канени на фестивала
„Олимпийски надеж-
ди“ 2021 година в
комплекс Албена,
съобщиха  от тенис
клуба.

Фестивалът  е и
контролно за попъл-
ване на национални-
те отбори за пред-
стоящите Балкански
игри за кадети и ка-
детки (15 г.), юноши
и девойки (19 г.) –
23-27 юни 2021 г. в
Албена.

Георги Гогов не
взе участие поради

лични причини, но
при кадетките учас-
тваха две тенисис-
тки  Мартина Васи-
лева и Дара Плачкова
в, а при девойките
Михаела Стоянова.
Треньори на фести-
вала „Олимпийски
надежди“ бяха Емил
Михайлов(СКТМ „Ме-
талик“) и Даниела
Христова (Две Моги-
ли).

Мартина Василева
и Михаела Стоянова
успяха да се класи-
рат за националния
отбор и ще учас-
тват на предстоя-
щото Балканско пър-
венство .

Косъма тренира с „Миньор“
Бившият национал

Ивайло Димитров -
Косъма започва тре-
нировки с Миньор
(Перник), ".

Той се е разбрал с
ръководството на
пернишкия клуб, че
при оферта от чуж-
бина няма как да играе
за Миньор.

Димитров за пос-

ледно бе част от Сла-
вия, но разтрогна по
взаимно съгласие с
"белите".

За него това бе
втори период в най-
стария столичен от-
бор.

Играл е още за „Доб-
руджа“, „Етър“, „Ар-
да“ и арменския „ Же-
тису“

манието се включиха
и четиримата нови
футболисти – Ме-
тоди Костов, Дими-
тър Савов, Добро-

мир Бо-
нев и
Емил Це-
нов.

О ч а к -
ваше се
към тях
да се
п р и с ъ е -
дини и
п е т о т о
ново по-
п ъ л н е -
н и е
Х р и с -
тиян Ка-
з а к о в ,
който за
последно
н о с е ш е
екипа на
с т о л и ч -
ния Сеп-
тември.

Трима юноши на
клуба Борислав Васи-
лев, Денис Тодоров и
Николай Щерев за-
почнаха подготовка

с представителния
отбор.

Перничани утре
ще преминат меди-
цински изследвания,
а след тренировката
отборът замина за
подготвителен ла-
гер в Етрополе.

Преди старта на
новото първенство
„чуковете“ ще изиг-
раят 5 контролни
срещи.

Проверките стар-
тират срещу елит-
ния Царско село на
26-ти юни.

След това Миньор
ще се изправи срещу
Марек, Ботев (Ихти-
ман), Чавдар (Етро-
поле) и евентуално
Литекс, ако жре-
бият за първенство
не отреди двата ти-
ма да се срещнат в
първите кръгове на
шампионата.
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Ïèïíàõà 18-ãîäèøåí äà êàðà íàäðóñàí ñ êîêàèí
16-17 юни 2021 г.

Седем бързи производства през уикенда образувани срещу пияни или употребили дрога водачи

МАЛКО ИМ Е НАТОВАР-
ВАНЕТО НА НАШИТЕ
ПРОКУРОРИ И СЪДИИ с
местните апаши, та и гастро-

льори им отварят работа. Някакъв тари-
кат чак от Кърджали бил пипнат да кра-
де в Перник. Не е ясно какво го е дове-
ло в областния град, ама е ясно, че кри-
миналистите бързо реагирали на пода-
дения сигнал и щракнали белезниците
на крадеца. Сега ще си има вземане -
даване със закона. И да му е за урок -
не посягай на чуждото, хеле пък в Пер-
ник. Щото лошо ще патиш…

В МНОГО ДЪРЖАВИ ПО СВЕТА ЗА
ПЪЛНОЛЕТИЕ СЕ ГОВОРИ ПРИ НА-
ВЪРШЕНИ 21 ГОДИНИ. Ние приема-
ме, че 18-те години вече са достатъчни,
за да бъде наречен един човек зрял.
Което е повече от съмнително. Щото
точно такива пълнолетни правят много и
то сериозни бели. Особено, когато мама
и тате са ти осигурили всякакви екстри,
включително и автомобил. Та такива ма-
мини синчета си мислят, че всичко им е
позволено и се правят на важни. Ама не
са недосегаеми. Един 18-годишен хъш-
лак ще разбере, че недосегаеми няма
по трудния начин, след като бил пипнат
да кара аудито си надрусан с кокаин.
Дали от този урок ще си вземе поука,
си е негова работа. И на семейството
му. Но законът трябва да е по-строг за
такива изцепки, защото цяло чудо е, че
униформените са го пипнали навреме,
преди да е натворил голяма беля под
въздействието на наркотика. Щото и та-
кива случаи не са изключение в еже-
дневието ни. За съжаление…

БРЕЗНИЧАНКА ЩЕ Я СЪДЯТ ЗА
МАРКОВИ ДРЕХИ, КОИТО СА ПРО-
ДАВАНИ без съгласието на притежа-
теля на марката. И ако вината й се дока-
же, ще отнесе и солена глоба, и еве-
нтуално друго наказание. Нищо ново,
щото и в Перник при спецакция тия дни
е засечен същия случай. Явно наказа-
нията не са достатъчно ефективни, тъй
като подобни търговски хватки с пред-
лагани уж маркови стоки, които са си
чисти ментета, не са изолирано явле-
ние. Да не говорим пък за мургавите
събратя, които дебнат за "клиентела"
пред кафетата или по тротоарите и пред-
лагат да си купите на тъпка цена скъпи
парфюми и други козметични изделия.
Които най-вероятно също са ментета
или пък са крадени. Ама тях трудно ги
хващат. Досега поне не помним такъв
случай.

Крадец - гастрольор
от Кърджали обвиняем

Любомира ПЕЛОВА
50-годишен гастрольор от Кърджали е

привлечен като обвиняем за опит за краж-
ба, съобщиха от пресцентъра на Областна-
та дирекция на полицията.

В края на миналата седмица е направен
опит за кражба от мазе на улица "Несе-
бър" в областния град. След подаден сиг-
нал от 51-годишния собственик, служители
от Второ районно управление задържали
на място извършителя - 50-годишен от Кър-
джали. Мъжът опитал да открадне разкло-
нителни кутии, електрически кабели и дру-
ги вещи. Привлечен е като обвиняем по чл.
195, ал. 1 от Наказателния кодекс и е за-
държан за срок до 72 часа с прокурорско
постановление. Предстои да му се иска
постоянен арест.

Работата продължава съвместно с проку-
ратурата.

Иззеха незаконно продавани
дрехи на известни марки

Любомира ПЕЛОВА
Множество дрехи на известни марки,

продавани нелегално са иззети от търгов-
ски обект в Брезник. Акцията е проведена
на 11 юни, от служители на сектор "Проти-
водействие на икономическата престъп-
ност" при пернишката Областна дирекция
на МВР.

Полицаите са конфискували над 150 ар-
тикула на стоки, продавани без съгласието
на притежателя на изключителното право.

Започнато е досъдебно производство
под надзора на прокуратурата и работата
по разследването продължава.

Арестуваха 35-годишен,
пипнали го с "трева"

Любомира ПЕЛОВА
35-годишен е задържан за притежаване

на наркотични вещества.
Акцията е проведена в края на миналата

седмица от служители от Второ районно
управленше на МВР по противодействие на
притежаване и разпространение на нарко-
тици. Органите на реда проверили 35-годи-
шен мъж от областния град. След личен
обиск, у него е намерена цигара, съдържа-
ща суха зеленикаво-кафява листна маса.
Полевият тест показал, че това е марихуа-
на. Задържан е за до 24 ч. с полицейска
мярка и е започнато досъдебно производс-
тво по чл. 354 "а", ал. 3 от Наказателния ко-
декс. Действията по разследването про-
дължават съвместно с прокуратурата.

МВР откри "гореща" линия за
сигнали за изборни нарушения

Любомира ПЕЛОВА
МВР откри телефонна линия, на която

да се подават сигнали за нарушения
или евентуални престъпления, съотноси-
ми към отговорностите на министерство-
то в изборния процес

От 11 юни 2021 година до 12 юли 2021
година в МВР ще работи денонощна те-
лефонна линия 02/90 112 98. На нея, как-
то и на e-mail izbori2021@mvr.bg, граж-
даните ще могат да съобщават за за-
белязани от тях нарушения или еве-
нтуални престъпления, съотносими към
отговорностите на МВР в изборния про-
цес.

Създадена е организация за непре-
къснат режим на обслужване на линии-
те.

Откриването им е част от предприети-
те във вътрешното ведомство мерки за
обезпечаването на сигурността и об-
ществения ред при провеждането на
парламентарните избори.

Любомира ПЕЛОВА
Седем бързи

производства са за-
почнати през почив-
ните дни в Перник!

На 12 юни, в облас-
тния град бил про-
верен лек автомобил
"Ауди" с водач 28-го-
дишен перничанин.

При изпробването
му с техническо
средство е отчетен
положителен резул-
тат за канабис.

Започнато е раз-
следване по чл. 343
"б", ал. 3 от Наказа-
телния кодекс и ра-
ботата продължава.

Същия ден, на вън-
шноградската магис-
трала в Перник е са-
м о к а т а с т р о ф и р а л
лек автомобил
"Шевролет", управл-
яван от 51-годишен
перничанин.

Тестът му за нар-
котични вещества
се оказал положите-
лен за няколко вида.

Задържан е за до

24 часа с полицейска
заповед и е започна-
то бързо производс-
тво.

18-годишен перни-
чанин е управлявал
лек автомобил "Ауд-
и" след употреба на
кокаин.

Младежът бил про-
верен на 13 юни, на
пътен възел "Мари-
на бара".

Взета му е кръвна
проба за медицинско
изследване и бил за-
държан за до 24 ч. с
полицейска заповед.

С 1, 57 промила ал-
кохол в издишания
въздух е шофирал
лек автомобил "Ауд-
и" 27-годишен жи-
тел на брезнишкото
село Слаковци.

Мъжът бил прове-
рен в неделя, на ули-
ца "П. Каравелов" в
областния град.

Взета му е кръвна
проба за химичен
анализ и бил задър-
жан за до 24 ч. с по-

лицейска мярка.
Отново в почив-

ния ден, в перниш-
кия квартал "Тева" е
проверен лек авто-
мобил "Фолксваген
пасат" с водач 44-
годишен столича-
нин.

Тестът му за алко-
хол се оказал поло-
жителен - 1, 95 про-
мила в издишания
въздух.

Взета му е кръвна
проба и бил задър-
жан за до 24 ч.

41-годишен жител
на пернишкото село
Витановци е управл-
явал лек автомобил
"Фолксваген голф" с
1, 22 промила алко-
хол в издишания въз-
дух.

Мъжът бил прове-
рен в неделя, на
пътя от Перник за
селото.

Взета му е кръвна
проба за химичен
анализ и работата
продължава.

Солена глоба и затвор грозят
търговка заради стоки менте
Любомира ПЕЛОВА

Перничанка отива
на съд за нерегла-
ментирана продажба
на стоки от извес-
тни марки

Разследването е
започнало в средата
на 2018 година, кога-
то от търговски
обект в Перник били
иззети множество
стоки от известни

29-годишна пред правосъдието,
хваната била с амфетамини
Любомира ПЕЛОВА

29-годишна ще от-
говаря за притежава-
не на наркотични ве-
щества.

На 2 юни минала го-
дина, в Перник бил
проверен лек автомо-
бил "Ситроен", уп-

равляван от 29-го-
дишна жителка на об-
ластния град.

В автомобила и же-
ната били намерени и
иззети топчета, съ-
държащи бяло пра-
хообразно вещество,
което се оказало ам-

фетамин. След прове-
дени действия по раз-
следването е привле-
чена като обвиняема
по чл. 354 "а", ал. 5 от
Наказателния кодекс
и й е наложена мярка
за неотклонение "под-
писка".

марки, продавани
без съгласието на
притежателя на из-
ключителното пра-
во.

Общата стойност
на конфискуваните
артикули е около 70
хиляди лева.

След проведено
разследване е прив-
лечена като обвин-
яема 25-годишна жи-

телка на областния
град.

Жената ще отго-
варя по чл. 172"б",
ал. 2 от Наказател-
ния кодекс. Наложе-
на й е мярка за неот-
клонение "подписка".

Законът предвиж-
да лишаване от сво-
бода от 5 до 8 годи-
ни и глоба от 5 до 8
хиляди лева.

Незаконно оръжие иззето в Кошарево
Любомира ПЕЛОВА

Незаконно оръжие
и боеприпаси са из-
зети от служители
от РУ на МВР - Брез-
ник.

Акцията е прове-
дена в края на мина-

лата седмица, кога-
то била претърсена
къща в брезнишкото
село Кошарево.

В имота, обитаван
от 78-годишен сто-
личанин са намерени
и иззети две ловни

пушки и боеприпаси,
незаконно притежа-
вани.

Образувано е до-
съдебно производс-
тво и действията
на полицията про-
дължават.
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