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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.

Петък 18 юни 2021г., бр.69 /7069/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Св. мчци Леонтий,
Ипатий и Теодул

Капанът
"Македония"

Македонците ще ни тормозят и в от-
въдния живот. Няма отърване от тая
кандидат-европейска напаст. Вчера пре-
миерът им дойде почти неканен и направи
политически фурор. Цялата ни политичес-
ка класа рипна като ужилена. Щото маке-
донците, дори северните, са опасни не са-
ми по себе си. Зад тях стои почти цяла Ев-
ропа, че и Щатите дори. Всички напират да
ги видят в Европейския съюз. Каква е фай-
дата от всичко това и те не знаят, но гай-
лето си е за нас.

От обвинители се превърнахме в обви-
няеми. Натикват ни усилено в ъгъла и нап-
раво ни вкарват в капан. Вместо македон-
ците да се обясняват, нас ни прикараха да
се чувстваме гузни и неадекватни. Ние
трябва да молим за милост, а не те. Заев
почва да се изявява като еврошериф, от
когото зависи бъдещето на човечество-
то. От Атлантика, та до Индия, докъде-
то е стигнал при един от походите си тех-
ният "основател" Александър Македонски.
А ние като същинска мишка в капана може
да си гризнем малко от сиренцето, но то
скоро ще свърши. А после със сигурност
ще гризнем дървото, че македонците
спирка нямат. Сега се бием в гърдите, но
то е за вътрешна употреба. Предизборна.
Не е ли по-добре да се пишем македонци и
да се приключи с тая напаст...

СЪПЕРНИК

120 / 260

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно,
слаб дъжд

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

dlv.si@abv.bg

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

гр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомиргр. Радомир
бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68бул. Райко Даскалов №68
Тел.: 0777 82202
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www.aqelectric.com
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Заедно сме силни и ще работим в името и за благото на нашите избиратели, са категорични те
Любомира ПЕЛОВА

Обединените пат-
риоти откриха своя-
та предизборна кам-
пания в Перник. Вода-
чът на листата за 14-
ти пернишки МИР д-р
Султанка Петрова на
коалиция "Български
патриоти - ВМРО,
Воля и НФСБ",  пред-
стави и останалите
кандидати, които ще
се борят за доверие-
то и гласовете на
перничани - д-р Ад-
риан Симеонов,
инж.Иван Петров, Де-
сислав Банков, Ната-
лия Вълчева, Румен Ва-
силев, инж.Ана Петро-
ва и Моника Григоро-
ва.

Днес България има
нужда от промяна,
има нужда от обеди-
нение, от истински
патриотизъм.

А промяната зависи
от всички нас! Ние,

Българските патрио-
ти сме корективът,
от който има нужда
страната, бяха кате-
горични участници-
те в срещата. Ние,
българските патрио-
ти, сме готови да за-
щитим българщина-
та, заяви д-р Султан-
ка Петрова. Искаме
да споделим с всички
избиратели своята
визия за бъдещото
управление на Бълга-
рия, които ще гаран-
тират едно по-добро
бъдещо управления,
каза още тя, при-
помняйки, че на поли-
тическата сцена има
други партии, които
в 45-тото събрание
са работили в полза
на друга политическа
сила, а не за България
и с приетите от тях
законодателни про-
мени дадоха възмож-
ност на вота на 11

юли в България само
от Турция да влязат
над 100 000 гласа. За-
това сега трябва да
се работи активно в
името на бъдещето
на България, бе кате-
горична водачката на

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
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e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД

SiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95
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Любомира ПЕЛОВА
Нов председател

поема работата на
пернишката Районна
избирателна коми-
сия, след като Нико-
лай Цветков подаде
оставката си. С ре-
шение на Централна-
та избирателна ко-
мисия Анастасия Со-

колова е назначена
за председател на
РИК Перник. Това
става възможно
след предложение
от Мартин Георгиев
- упълномощен пред-
ставител на коали-
ция "Демократична
България - Обедине-
ние", за промени в

състава на РИК в Че-
тиринадесети избо-
рен район - Перниш-
ки. Той предложи на
мястото на Николай
Димитров Цветков -
председател на РИК,
да бъде назначена за
председател на РИК
Анастасия Йордано-
ва Соколова от спи-

съка на предложени-
те резервни члено-
ве.

ЦИК нарежда на
назначения предсе-
дател да се издаде
удостоверение.

Решението подле-
жи на обжалване
пред Върховния ад-
министративен съд

чрез Централната
избирателна коми-
сия в тридневен
срок от обявяване-
то му.

Анастасия Соколо-
ва е позната на пер-
ничани. Тя е бивш
шеф на Регионална-
та инспекцията по
труда в Перник.

листата Тя направи
анализ на политиката
на останалите игра-
чи на политическата
сцена и свършеното
или по-скоро несвър-
шеното от тях в ми-
налия парламент и

припомни, че именно
на тяхното поведе-
ние страната ни все
още е далеч от нап-
редналите европей-
ски държави.

На страница 3
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Проблемът възникнал заради запорираните сметки на ВиК

Любомира ПЕЛОВА
Тежък казус, касаещ

реализирането на го-
лемия воден проект,
възникна миналата
седмица пред облас-
тния управител д-р
Симеон Василев. На
специална пресконфе-
ренция той съобщи за
появилият се тежък
проблем, след като в
началото на седмица-
та е бил информиран
за запорираните
сметки на пернишко-

Спират топлата вода заради
годишен планов ремонт!

Силвия ГРИГОРОВА
От 5.07.2021 до 2.08.2021 г. "Топлофика-

ция Перник" спира топлоснабдяването /топ-
лата вода/ на всички жилищни и обществе-
ни сгради в Перник, заради извършването
на мащабен годишен планов ремонт на топ-
лоизточниците на дружеството. Това инфор-
мираха от ръководството на топлоснабди-
телното предприятие. От там поясниха, че
ремонтната програма  включва извършва-
нето на редица важни дейности като:

- Ремонт и подмяна на нагревни повър-
хнини на парогенераторите;

- Модернизация на хладилния цикъл на
турбогенератор №5;

- Ремонт и подмяна на участъци от корпу-
сите и пещните камери на  парогенерато-
рите;

- Ревизия и проверка на предпазните
системи на парогенераторите;

- Основен ремонт на мелничните системи
на парогенераторите;

- Ревизия и ремонт на съоръженията за
пречистване на димните газове;

- Ремонт и подмяна на участъци от глав-
ни и спомагателни трасета по топлопренос-
ната мрежа.

В тази връзка се умоляват абонатите  да
не извършват никакви самоволни манипу-
лации в абонатните станции/АС/. При необ-
ходимост да се обръщат към отговорници-
те или специалисти от дружеството чрез
телефон 070050020.

За недопускане на аварийни ситуации в
имотите на абонатите, преди възстановява-
нето на топлоснабдяването ползвателите
трябва да приведат вътрешните инстала-
ции за гореща вода в сградите в състоя-
нието, което са били преди спирането.

Дружеството се извинява на всички або-
нати и ползватели на топлофикационни ус-
луги за създаденото неудобство. Според
директора на "Топлофикация Перник" Ясе-
н Кацаров,  извършването на този маща-
бен ремонт има за цел да гарантира беза-
варийната работа на топлоизточниците и
топлоснабдителната мрежа през предстоя-
щия отоплителен сезон. "Освен това с този
ремонт целим да гарантираме качествено
топлоподаване на клиентите на "Топлофи-
кация Перник", подчерта Ясен Кацаров.

Близо 8 500 лева струва на
Община Брезник сметосъбирането

за изминалата седмица
Силвия ГРИГОРОВА

Общинската администрация на Брезник,
изпълнявайки поетия ангажимент пред жи-
телите си да работи прозрачно и открито и
с оглед зачестилите въпроси относно чес-
тотата на сметосъбирането и сметоизвоз-
ването на територията на общината, публи-
кува информация за изразходваните
средства за сметосъбиране през измина-
лата работна седмица. От справката за ко-
личеството събрани и превозени до Регио-
налното депо в Перник отпадъци, само за
периода 07.06.2021 - 11.06.2021 г., става
ясно, че тази услуга е струвала на Общи-
ната 8 475. 83 лв. За този период са събра-
ни и превозени 57 460 т отпадъци. Най-мно-
го отпадъци са събрани и превозени на
8.06.2021 г- 14 180т, а на-малко- на
10.06.2021 г- 8 200т

Платените от Общината за този период
такси на Регионалното депо са в размер на
2 611.74 лв. 4 103 лева и 2 стотинки пък са
платени за отчисления. Съгласно чл. 60 и
чл. 64 от Закона за управление на отпадъ-
ците, Общината е платила още 3 608.16 лв.
отчисления. През изминалата работна сед-
мица Община Брезник е изразходвала
още 2 255.93 лв. за гориво и заплати.

От посочените цифри става ясно, че сме-
тосъбирането и сметоизвозването струва
доста скъпо на Община Брезник, пък и не
само на нея, а и на останалите общини в
областта, които са длъжни да превозват от-
падъците си до Регионалното депо в Пер-
ник.

то водоснабдително
дружество. В послед-
ния работен ден на
миналата седмица към
него в качеството му
на областен управи-
тел и председател на
ВиК асоциацията се
обърнал  шефът на
пречиствателната
станция в Радомир,
алармирайки, че не мо-
же да издължи запла-
тите на работници-
те си заради поставе-
ните под запрещение

сметки на ВиК - Пер-
ник, а съществува и
опасност, ако спре да
работи пречиства-
телната станция,
мръсните води да се
излеят в река Струма
и да бъде предизвика-
на екологична катас-
трофа.

Областния управи-
тел е поискал инфор-
мация от управителя
на водоснабдително-
то дружество, в ре-
зултат на което е
станало ясно, че ВиК-
Перник има дългове,
надхвърлящи 13 ми-
лиона лева. Запорът е
наложен от НАП зара-
ди невнесени осигу-
ровки на служители-
те в размер на около 3
милиона лева.

Областният упра-
вител е поискал под-
робна информация
от управителя на
ВиК Борислав Иванов
има ли дружеството
оздравителен план,
има ли погасителен
план към длъжиници-

те, има ли заведени
дела и срещу борчлии
към ВиК. Д-р Василев е
попитал и колко са
общите приходи на
дружеството за една
година и какви са за-
дълженията. Той е по-
съветвал управителя
да водоснабдително-
то дружество да се
срещна с представи-
тели на НАП и да се
договорят условия-
та за разсрочено из-
чистване на задълже-
нията, за да бъдат
освободени сметки-
те, да се осъществи
среща и в МРРБ, на
която да бъдат из-
яснени проблемите
на ВиК-Перник, отно-
во с цел сметките да
бъдат освободени и
дружеството да про-
дължи нормално рабо-
тата си. Това е пове-
че от наложително,
тъй като съществу-
ва реална заплаха, ако
ВиК не работи нор-
мално, да се спре фи-
нансирането по вод-

Тържества в Ковачевци за 139-
годишнината на Георги Димитров

Силвия ГРИГОРОВА
139-годишнината от рождението на

Георги Димитров ще бъде отбелязана тър-
жествено утре в Ковачевци.

Гости на тържеството ще бъдат лидерът
на БСП Корнелия Нинова, председателите
на общинските организации на социалис-
тите в областта, кандидатите за народни
представители от листата на коалиция
"БСП за България". Организатор на тър-
жественото честване е Община Ковачевци.

Преди официалното честване, Корнелия
Нинова ще се срещне с кмета на община
Ковачевци Васил Станимиров. Самото
тържество ще започне в 18.00ч. с поднас-
яне на венци и цветя пред паметника на
Георги Димитров. За доброто настроение
на гостите на празника, Община Ковачев-
ци е подготвила богата поздравителна
програма.

"Тържественото честване ща започне в
17.00ч с изненада за децата. След това
ще започне и самото официално тържес-
тво", поясни Васил Станимиров.

Радомирец - с оранжерия
за марихуана, чака го съд

Любомира ПЕЛОВА
37-годишен радомирец ще бъде изпра-

тен на съд за притежаване и отглеждане
на наркотични вещества.

На 2 февруари тази година, радомирски
криминалисти претърси имот в града,
собственост и обитаван от 37-годишен
местен жител. Били намерени и иззети 10
растения от рода на конопа, отглеждани в
специално обособено за това помещение,
около 4 грама екстази, 6 стъклени буркана
пълни със съцветия от марихуана и тегло
около 58 грама, 62 грама изсушена мари-
хуана и електронна везна.

След проведено разследване мъжът е
привлечен като обвиняем по чл. 354 "в",
ал. 1 от Наказателния кодекс и му е нало-
жена мярка за неотклонение "подписка".

Мариус Куркински в Перник с
постановката "Мъжът на жена ми"
Светла ЙОРДАНОВА

Много смях и фило-
софски размисли оча-
кват зрителите, кои-
то ще отидат да гле-
дат постановката на
Мариус Куркински
"Мъжът на жена ми"
на 5-ти юли от 19 ча-
са на сцената на пер-
нишкия театър.

Това е представле-
ние, в което сериозни-
те неща от живота
са погледнати от
смешната им страна.
Това е разказ за оце-
ляването на една же-
на, изоставена още ка-
то дете. Главната
женска роля е повере-
на на Мария Сапун-
джиева, а в ролите на
мъжете, които се
борят за любовта й,
се превъплъщават Ки-
рил Ефремов и Ненчо
Илчев.

Именно те ще за-
вържат интрига на
сцената и ще си раз-
менят болезнените
реплики от творбата
на един от най-голе-
мите хърватски дра-
матурзи Миро Гарван.

Техните герои са хо-
ра, които са имали
много трудности в
живота си, но нами-
рат сили да продъл-
жат, въпреки болка-
та. Те пресъздават с
много хумор и най-
тежкия момент от

битието си. Според
режисьора пиесата не
може да се нарече
точно комедия, но
екипът е акцентирал
именно на смешните
неща от битието ни.
Дори и изневярата е
погледната от стран-
но-смешния ъгъл. Ко-
медия, в която персо-
нажите живеят гре-
ховно и го съзнават.
Достигат много проз-
рения, а не се про-
менят. Още в самото

заглавие има сигнал за
интересно, атрактив-
но, но опасно същес-
твуване. Възможно ли
е жена ми да си има
мъж?! Защо се стига
до такава натрапчива
и "шантава" ситуа-
ция? Къде са причини-
те? В политическия
преход, в трудното
оцеляване, в тайните
на любовта? Или че
няма кой да надникне в
моята душа, в стаята
на моето детство?!

ния цикъл и проек-
тът да пропадне.

Областният упра-
вител е организирал и
среща с представите-
ли на общините в ре-
гиона, които са акцио-
нери, за да се обсъдят
мерки за финансово
стабилизиране на во-
д о с н а б д и т е л н о т о
дружество. Тя ще се
проведе вероятно
днес.

Вече стана ясно, че
срещата в НАП е осъ-
ществена, договоре-
ни са по-ниски вноски
по дължимите осигу-
ровки и данъци още
от 2018 година и за-
порът е бил вдигнат.
Реализирана е и ра-
ботна среща в МРРБ,
на която е предложен
работен вариант на
мерките за решаване
на създалия се казус,
който трябва да бъде
одобрен от министър
Виолета Комитова.
Резултатите трябва
да станат ясни до
края на месеца.
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Заедно сме силни и ще работим в името и за благото на нашите избиратели, са категорични те

Султанка Петрова
припомни и приноса на
Обединените патрио-
ти, участвайки в уп-
равлението на страна-
та, по отношение на
здравната и социална-
та политика. Дадохме
дума, и я удържахме.
Днес ние, обединените
патриоти, трябва да

работим като един
механизъм, защото
пред нас е бъдещето,
пред нас е България.
Затова призоваваме
избирателите от 14
пернишки МИР да гла-
суват с бюлетина но-
мер 16 в интегрална-
та бюлетина и вярва-
ме, че Перник ще има
своя депутат от на-
шата коалиция в бъде-

Първи случай на болен от
кърлежов енцефалит в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Леко увеличение на заболелите от ос-

три респираторни заболявания в региона
констатира Регионалната здравна ин-
спекция в Перник. Регистрираните болни
са 31, при 23 за предходната седмица.
Заболеваемостта през този период е би-
ла 42,91%oo, при средна за страната
36,68%oo към 14.06.2021 г.

През седмицата са установени 27 за-
болели от заразни заболявания, при 31
за предходната седмица.

Добрата новина е, че продължават да
намаляват заразените с COVID-19. Ре-
гистрираните заразени през седмицата
са 11, при  21 за предходната седмица.
Заболелите са от Перник, Радомир и се-
ло Дрен. Направени са 27 антигенни тес-
та и 19 за антитела за COVID-19.

Увеличение има при заболелите от ва-
рицела в областта. Регистрираните болни
са 14, при 10 за предходната седмица.
Заболелите са от Перник, Радомир, село
Дивотино и село Люлин. Засегнати са ко-
лективите на ДГ "Пролетен цвят" в Пер-
ник и ДГ в село Дивотино. Всички забо-
лели се лекуват амбулаторно от личните
си лекари.

За първи път тази година е регистриран
болен от жиардиаза/ламблиоза. Става
въпрос за дете на 4 г. от село Ноевци. То
се лекува  в домашни условия.

Регистриран е първи случай за тази го-
дина на кърлежов енцефалит. Болният е
от село Люлин. Той е хоспитализиран в
Инфекциозно отделение на МБАЛ "Р. Ан-
гелова" Перник. За всички случаи са из-
вършени епидемиологични проучвания,
взети са противоепидемични мерки
спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили 284 проверки. От
тях 86 са свързани със спазване на заб-
раната за тютюнопушене. 6 от проверки-
те са относно спазване на изискванията
към бутилираните натурални минерални,
изворни и трапезни води, предназначени
за питейни цели. 61 от проверките са във
връзка със спазване на противоепиде-
мичните мерки въведени със заповеди
на Министерството на здравеопазването.

В резултат на упражнения контрол,
здравните инспектори са съставили през
седмицата 58 предписания за отстран-
яване на установени нарушения.

РЗИ продължи и през миналата седми-
ца с ежедневния мониторинг на питейни-
те води. Взети са 42 проби от различни
населени места, за да се установи дали
подаваната вода за питейно-битови цели
отговаря на изискванията на Наредба
№9.

Ново разписание за
автобусите в Трънско

Силвия ГРИГОРОВА
По ново разписание се извършват ве-

че автобусните превози в Община Трън.
Затова информират от общинската ад-
министрация. На интернет сайта си Об-
щина Трън е публикувала новото разпи-
сание на автобусните превози. В него се
информира, че фирмата, която извършва
автобусните превози е обявила телефон
за повече информация- 0890117113.

Според новото разписание на фирма-
та, извършваща автобусните превози,
първият автобус тръгва от Трън в 7.00ч.,
а последния- в 18.40 ч. До столицата ще
може да се пътува само в часовете:
8.45; 15.45; 20.30ч. А от София за Трън
ще пътуват микробуси в часовете:
8.00ч; 15.00ч и 19.00ч.  От Перник авто-
бусите ще потеглят в : 6.40ч; 8.50ч;
10.10ч; 14.00ч; 15.50ч. и 19.50 ч.

В събота и неделя, и в празнични дни,
автобусите от София ще тръгват за Трън
в часовете: 8:00, 10:30, 15:00 и 19:00 ча-
са. В обратната посока пътуващите мо-
гат да изберат часовете: 7:00, 14:00,
16:40 и 18:40.

Все повече клиенти на "Топлофикация"
плащат сметките си безкасово
Силвия ГРИГОРОВА

"Топлофикация Пер-
ник" непрекъснато ди-
гитализира услугите,
които предлага на
своите клиенти. В та-
зи връзка се поинтере-
сувахме, как предпочи-
тат да плащат смет-
ките си абонатите на
дружеството. пpeз
пocлeднитe гoдини
ycтoйчивo нapacтвa
бpoят нa клиeнтитe нa
"Топлофикация Пер-
ник", кoитo
пpeдпoчитaт да изпол-
зват електронните ме-
тоди за разплащане, ни
информираха експерти
от дружеството. Не
малка част от
битoвитe клиeнти нa
п р е д п р и я т и е т о
пpeдпoчитaт дa
плaщaт бeзкacoвo
cмeткитe cи.

Клиентите на "Топло-

фикация Перник"
изпoлзвaт бaнки,
интepнeт, тepминaлни
ycтpoйcтвa или мoбил-
ния тeлeфoн, кaтo нaй-
пpeдпoчитaнитe нaчи-
ни зa бeзкacoвo
paзплaщaнe ca пo
интepнeт и диpeктния
дeбит нa бaнкитe. "Ди-
гитализацията проме-
ни коренно начина, по
който погасяваме за-
дълженията си",
твърдят експерти от
дружеството.

Бpoят нa бeзкa-
coвитe тpaнсaкции зa
изминалия отоплителе-
н сезон бележи стаби-
лен ръст в сравнение с
предходния. Според ек-
сперти това се дължи
не само на удобството
на електронните пла-
щания, но е резултат и
от новия начин на по-
ведение на клиентите

заради пандемичната
криза. Бeзкacoвитe ме-
тодинa плaщaнe
cпecтявaт вpeмe и
ycилия нa
пoтpeбитeлитe и ги
пpaвят нeзaвиcими oт
мяcтoтo и paбoтнoтo
вpeмe нa кacитe.

За клиентите, на кои-
то топлинен счетово-
дител е "Топлофикация
Перник", е осигурена
възможност за са-
моотчет по време на
пандемията. "В улесне-
ние на клиентите, на
сайта е качена и инфор-
мация за правилно из-
вършване на самоот-
чет. На националния
телефон експерти еже-
дневно отговарят на
всички въпроси, касае-
щи дейността на "Топ-
лофикация Перник", на-
помнят от дружество-
то.

щия парламент, каза
още водачката на лис-
тата Султанка Пет-
рова.

Заявявайки своята
готовност да работи
за бъдещето на Бълга-
рия, кандидатът за
народен представи-
тел от 14-ти перниш-
ки МИР инж. Иван
Петров заяви, че Пер-
ник и региона имат се-

Ученици от ПГИ с нов успех
Светла ЙОРДАНОВА

В деня, когато отбелязваме празника на
икономистите- 11 юни, бяха обявени наг-
радите на седемнадесетото издание на
Националния конкурс "Млад икономист -
2021 г." под надслов "Гласът на младите
за силна икономика".

Темата, върху която ученици, студенти,
докторанти и млади предприемачи до 35-
годишна възраст имаха възможност да
разсъждават, беше "ПОУКИТЕ ЗА КОНО-
МИКАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО ОТ ПАНДЕ-
МИЯ COVID-19". В надпреварата взеха
участие 123 участника, от които бяха отли-
чени само най-добрите.

Екипът на Белослава Евгениева Мето-
диева от ХI б клас и Алекс Василев Мил-
чов ученик от ХII в клас специалност:
"Икономическа информатика" от Профе-
сионална гимназия по икономика - град
Перник с ръководител Симона Кирилова
учител по практическо обучение в гимна-
зията, се класираха на второ място. Те
бяха удостоени с грамоти за отличното
представяне и парична награда от по
150лв.

В различни категории "ученици", "сту-
денти", "докторанти", "млади специалисти
и предприемачи до 35 години", трябваше
да разработват доклад по зададена тема и
критерии.

За пореден път Професионална гимна-
зия по икономика доказа, че учениците
освен с призовите си места на национални
състезания и конкурси , могат да се състе-
зават редом и със студенти, докторанти ,
млади специалисти и предприемачи. Седмошарица с наситена програма

Светла ЙОРДАНОВА
Женската фолклор-

на певческа група
"Седмошарица" при
НЧ "Нови хоризонти
2009” взе участие в
ХI издание на Фол-
клорния фестивал
"Шопски наниз" в град
Костинброд. Групата
участва он-лайн със
свои изпълнения в
ХVIII фолклорен фес-
тивал "Шопска песен"

в с. Локорско, община
Столична.

"Седмошарица" за-
писа поредно участие
в ТВ предаване "По
граовски" , което ще
бъде излъчено в края
на месец юли по теле-
визия "Кракра".

Съставът се под-
готвя за участия в
двете местните
фолклорни събития -
IХ регионален фести-

вал "Еньовден" в Пер-
ник и ХIV регионален
фолклорен събор "Ви-
тошки напеви" в село
Кладница. В нощта на
музеите, в началото
на месец юли, в музея
в град Брезник група-
та ще представи
своята колекция от
фолклорни престил-
ки и традиционен
граовски песенен
фолклор.

риозни проблеми, кои-
то трябва да на-
мерят своето място
и своето решение в
работата на бъдещия
парламент. Години на-
ред Перник не случай-
но е наричан "спалн-
ята на столицата".
Ежедневно над 15 хил-
яди жители на града
да пътуват към Со-
фия, за да изкарват
хляба си. Това е недо-
пустимо. Трябва да се
осигурят нови работ-
ни места в областта,
да се търсят нови ал-
тернативи за разви-
тието на икономика-
та, да се разработ-
ват разумни проекти,
заяви инж.Петров, ви-
зирайки и този, ка-
саещ реконструкция-
та на главния път
между Драгичево и
Владая, извършваща
се в момента и създа-
ващ сериозни задръс-
твания, но не реша-
ващ проблемите в

трафика в бъдеще.
Обединените патрио-
ти имат сили и воля
да променят утреш-
ния ден на Перник,
стига да имат свой
представител в пар-
ламента, каза още
инж.Петров.

Ние сме силен екип и
вярваме, че всички
заедно можем да оси-
гурим достойно бъде-
ще за нашите деца
тук, в България, мо-
жем да осигурим  дос-
тойни старини на на-
шите родители, да
имаме добро здравео-
пазване и здравни ус-
луги! Ще се борим да
запазим своите цен-
ности и своята кул-
тура. Няма да допус-
нем повече тяхната
подмяна! Това е ми-
сията на българските
патриоти, заявиха
участниците в среща-
та. И призоваха изби-
рателите да гласуват
с бюлетина номер 16!

от страница 1
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Тя се свързва с поверието за прибирането на душите на починалите, които са били на свобода след Велики четвъртък

Любомира ПЕЛОВА
Черешова задушни-

ца или още Спасовска
задушница, както я
наричат в някои краи-
ща на страната, е съ-
ботният ден пред
Петдесетница. Тя е
втората Задушница
за годината.

Този ден е ден в па-
мет на всички почи-
нали православни
християни.  Свързан
е с поверието за при-
бирането на душите
на всички покойници,
които са били на сво-
бода след Велики чет-
въртък.

След Възнесението
на Господ входът на
царството небесно -
раят, е отворен. За-
това в този ден Цър-
квата усърдно се мо-
ли през него да
влязат починалите с
вяра. На Петдесетни-
ца са дадени дарове-
те на Светия Дух,
които очистват от
всяка сквернота. На
задушница камбаната
бие траурно - с отме-
рен удар, да напомни
за грижата за мър-
твите. Богослужеб-
ното правило е по-
особено, с усърдни
молитви за починали-
те.

В източното пра-
вославие в една кален-

дарна година има 4 за-
душници - преди Мес-
ни заговезни, след
Спасовден, около Ди-
митровден и Арханге-
ловден. На тези поми-
нални дни близките
на починалите посе-
щават гроба, прели-
ват го с вино, прекад-
яват го с тамян и
след това раздават
на присъстващите
жито и храна за "Бог
да прости мъртвите
души".

Черешова задушни-
ца се различава от ос-
таналите задушници
с това, че на нея се
раздават първите за
сезона череши.

За тази задушница
се знае поверието, че
тогава се прибират
душите на починали-
те, които са остана-
ли свободни след Ве-
лики четвъртък. На
този ден се отслужва
специално богослуже-
ние във всички цър-
кви и храмове в памет
на мъртвите. По то-
зи начин живите из-
молват прошка от
Бог за скъпите им хо-
ра, които вече не са
сред нас.

Какво се прави на
Черешова задушница?

На Черешова задуш-
ница, както на всяка
друга задушница,

близките на почина-
лите ходят на гроби-
щата, за да почетат
паметта им.

Важно е да се знае,
че на гроба се ходи
от предния ден, пре-
ди задушницата, след
което и в самата съ-
бота рано сутринта.
Там опечалените
палят свещи и канди-
ла, след което прели-
ват гроба с вино -
символ на Христова-
та кръв.

Задължително е
преливането да се
направи под формата
на кръст. На някои
места в страната ос-
вен с вино, се прелива
и с вода, отново под
формата на кръст.
Оставят се свежи
цветя и се носи коли-
во - варено жито, кое-
то е приготвено от
предишния ден и кое-
то е символ на Въз-
кресението. Разчупва
се и хляб, който сим-
волизира тялото
Христово. От хляба и
житото се раздават
подавки за "Бог да
прости", като към
тях са прибавени и
първите за сезона
пресни череши, откъ-
дето всъщност тази
задушница е получила
името си.

В днешни дни много

ЗА ЦЪРКВАТА ХРИСТОВА
 И явиха им се езици, като че огнени,

които се разделяха, и се спряха по еди-
н на всекиго от тях. И всички се изпъл-
ниха с Дух Светий.

Деяния на светите Апостоли 2:3-4
На петдесетия ден от Възкресението

Христово, в Йерусалим, е основана Цър-
квата - под благодатното снизхождане
на Светия Дух. Празникът Петдесетница
е нейният Рожден ден.

Църквата е Богочовешки организъм,
на когото Глава е Иисус Христос, и са-
ма по себе си живее в пълнота, но на
земята има три основни проявления:

- вероизповедание;
- богослужение;
- нравственост.
Оттук и трите призвания на християни-

те:
- безусловна вяра в Бога;
- живот в молитва, благодарност и

славословие на Господа;
- оделотворяване на живота в името

на Любовта.
Светата Православна църква е на

земята, но е и небесна - каещи се греш-
ници и светии.

И 2000 години, този непотъващ Кораб
устоява на бурите в живота - Спаси-
телят го води.

Но и от нас зависи, да достигнем ти-
хия пристан на Царството.

 Радослав Йовчев

Общината осигурява
безплатен транспорт

за Черешова Задушница
Любомира ПЕЛОВА

Община Перник ще осигури безплатен
транспорт до Централния гробищен
парк и гробищния парк в кв. "Мошино"
за Черешова задушница в събота /
19.06.2021 г./

Автобусите за Централния гробищен
парк ще се движат по маршрут от спир-
ката при БИЛЛА /ЦР База в посока село
Дивотино/ - Централен гробищен парк
на всеки 30 минути от 8:00 ч. до 14:30 ч.
В обратната посока първият курс ще бъ-
де в 8:30 ч., а последният - в 15:00 ч.
Автобусите ще се движат до спирка
"Шахтьор".

Автобусите за гробищния парк в "Мо-
шино" ще тръгват от спирката при
бл.№91 на ул. "Рашо Димитров" на все-
ки час от 8:00 ч. до 14:00 ч. В обратната
посока първият курс отново е в 8:30, а
последният ще бъде в 14:30 ч. Всеки,
който желае, може да се възползва от
безплатния транспорт, за да не стои с
автомобила си в задръстването или да
търси място за паркиране. Автобусите,
които ще превозват перничани безплат-
но, ще бъдат обозначени. Във всички
останали линии, които ще се движат до
и от гробищните паркове, пътниците ще
трябва да закупят билет.

хора до-
бавят към
подавките
и дребни
сладки. Ос-
вен на гро-
бищата, те
се носят и
в църквата
и се дават
дори и на
непознати
хора за "Бог
да прости".

Освен то-
ва на Чере-
шова за-
д у ш н и ц а ,
както на
всяка друга
задушница,
се слагат

общи трапези като
задължително първа-
та глътка и хапка се
оставят на земята,
за да "хапнат" и "пий-
нат" и мъртвите.

Старо поверие гла-
си, че ако прелети
пеперуда, докато хо-
рата на общата тра-
пеза се хранят, значи
душата на мъртвия
си е дошла за кратко
на земята, за да на-
вести близките си.
Затова много хора
оставят празен
стол на масата, за да
има място за почина-
лия. На много места
в България от обред-
ното жито се дава
първо на кокошките,
за да не умре друг
човек от семейство-
то.

В някои региони на
страната на Черешо-
ва задушница, също
като на Великден, се
боядисват червени
яйца. Те се слагат в
подавките, които не
бива да се оставят
на гробищата, тъй
като са предназначе-
ни не за мъртвите, а
за живите, за да се
молят за опрощение
на греховете на почи-
налите си близки.

Важно е да се знае,
че на Черешова за-
душница се ходи на

гробищата или рано
сутринта, веднага
след изгрева на слън-
цето, или вечерта,
точно преди то да за-
лезе.

Преди да тръгнат
от дома си, опечале-
ните близки трябва
да оставят прозор-
ците отворени, за да
не останат душите
на починалите им
близки там. След ка-
то се тръгне за гро-
бищата, не бива ни-
кой да продумва и ду-
ма, за да не бъде сму-
щаван покоят на ду-
шите на мъртвите.

Освен подавки, све-
щи и вино, на Черешо-
ва задушница на гро-
бищата се носят и
орехови листа. Смята
се, че този обичай е
свързан с настъпва-
щата на следващия
ден Петдесетница,
когато всички пра-
вославни църкви и
храмове се украсяват
с шума от орехово
дърво.

Неговата символи-
ка не е никак случайна
и носи дълбок смисъл.
От древни времена се
вярва, че орехът е
посредник между два-
та свята - този на
живите и този на
мъртвите.

Шумата се носи на
гробищата от жени,
които я разстилат
на гробовете на почи-
налите си близки. Ка-
то с тези си дей-
ствия те правят
сянка на мъртвите
си близки в отвъдно-
то. Орехова шума се
разстила и на пода на
църквата като вярва-
щите коленичат вър-
ху нея и се молят за
душите на починали-
те, задължително
със затворени очи.
Мнозина смятат, че
това е моментът, в
който могат отново
да зърнат, макар и за
кратко, любимите си
покойници.

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР

Още двама студенти станаха стипендианти на  ЧЕЗ
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ осигури още
две стипендии на
студенти в конкурса
"Стани стипендиант
на ЧЕЗ". Победители-
те са четвърти курс
бакалаври по специал-
ност "Електротехни-
ка" в Технически уни-
верситет в София -
Пресиян Тодоров и Ва-
ньо Николов. Конкур-
сът се проведе в два
етапа - кандидатс-
тване по документи
и събеседване с фина-

листите, при стрик-
тно спазване на про-
тивоепидемичните
мерки в страната.

"Поздравявам побе-
дителите и им желая
още много успехи в
тяхното професио-
нално израстване.
Българската енерге-
тика има нужда от ус-
пешни и жадни за зна-
ние специалисти, кои-
то да я подготвят за
бъдещето. Затова
ЧЕЗ превърна в своя
кауза развитието на

професионалното об-
разование и вече 16
години работи, за да
открива, подпомага и
мотивира младите
таланти да намерят
професионална реали-
зация в България", ка-
за Карел Крал, региона-
лен мениджър на ЧЕЗ
за България.

"Стани стипен-
диант на ЧЕЗ" за сту-
денти е част от прог-
рамата "Стани сти-
пендиант на ЧЕЗ", коя-
то стартира през

2012 г. Първоначално
тя беше предназначе-
на за ученици в XII
клас от професионал-
ните гимназии с еле-
ктротехнически про-
фил в Западна Бълга-
рия, но впоследствие
ЧЕЗ започна да оси-
гурява стипендии и
за успешни студенти,
както и за сираци и
полусираци с интере-
си в областта на еле-
ктротехниката. През
април се проведе деве-
тото издание на кон-

курса за ученици, кой-
то беше спечелен от
отборите на ПГТЕ
"Хенри Форд" - София,
БПГ "Ичко Бойчев" -
Благоевград, ПГТЕ "Хр.
Ботев" - Монтана.
Предстои набиране-
то на кандидати за
социална стипендия.

Повече информация
за конкурса, както и
интервюта с победи-
телите може да се на-
мери на страницата
на конкурса
www.stipendiant.com.



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

Петък, 18 юни 2021 г., брой 69 /7069/ 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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РЕКЛАМА
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Заглъхналите уши се усещат
много странно, все едно имате
късчета памук, които ви пречат
да чувате ясно звуците около се-
бе си. Това се случва, когато
звуковите вълни не успяват да
преминат през вътрешното ухо.
Причините са много - някои на-
пълно безобидни, но в определе-
ни случаи се налага да посетите
лекар за преглед и консултация.

Натрупване на ушна кал
Ушната кал има защитна фун-

кция - тя пази ухото от навлиза-
не на мръсотия и чужди обекти.
Действа и като лубрикант за ухо-
то. Но понякога се случва така,
че ушната кал се натрупва и пре-
чи на слуха. Понякога натрупва-
нето на ушна кал е придружено
от болка в ушите, усещане за
напрежение и шум в ушите. Нат-
рупването на ушна кал се откри-
ва лесно. За да предотвратите
това състояние, използвайте
спрей за отстраняване на ушна
кал. С клечка за уши почиствай-
те само външната част на ухото.

Постепенна загуба на слуха
Свързва се най-вече с напред-

ването на възрастта. В този слу-
чай човек не чува добре висо-
ките звуци - например как звъни
телефонът. Постепенната загуба
на слуха може да е лека или
тежка, да засяга едното или две-
те уши. Често хората не чуват
добре, ако има фонов шум. Пос-
тепенната загуба на слуха поня-
кога е придружена от шум в
ушите.

Инфекция на средното ухо
Понякога при бактериална или

вирусна инфекция в средното
ухо се натрупва течност заради

Заглъхнали уши - трябва ли да се тревожите?

възпаление или подуване на ев-
стахиевата тръба. Евстахиевата
тръба помага на ушите да дрени-
рат течността от средното ухо.
При инфекция винаги трябва да
се вземат навременни мерки, за
да не се стигне до постоянна
частична загуба на слуха.

Синузит
Синузитът се получава, когато

кухините около носа се възпа-
лят и подуят. В тези случаи ин-
фекцията причинява заглъхване
на ушите. Често синузитът е
придружен от главоболие, каш-
лица, лош дъх, треска и усещане
за умора.

Настинка
Обикновената настинка също

може да причини временно заг-
лъхване на ушите. Причината
най-често е оток на евстахиевата
тръба. В тези случаи заглъхна-
лите уши са придружени от хре-
ма, кашлица, болки в тялото и/
или гърлото. Заглъхването отми-
нава с отшумяване на симптоми-
те. Често не се налага посеще-
ние при лекар или специално
лечение.

Алергичен ринит
Симптомите на алергичния ри-

нит наподобяват тези на синузи-
та или настинката. Сълзящи и

сърбящи очи, често кихане, каш-
лица, умора са сред знаците,
които да ви насочат в посока
алергичен ринит.

Самолетно ухо
В този случай заглъхването на

ушите се случва по време на по-
лет, в асансьора или ако изкач-
вате хълм с автомобил.

Увреждане като резултат от си-
лен звук

Нарича се още акустична трав-
ма. При нея има увреждане на
слуховия нерв в резултат на ед-
нократно или повтарящо се из-
лагане на силен звук. При акус-
тичната травма загубата на слу-
ха може да е лека или тежка,
временна или постоянна. Добре
е да се потърси консултация със
специалист.

Някои лекарства
Приема на някои лекарства съ-

що може да причини заглъхва-
не на ушите. Сред тях са някои
видове диуретици, антибиотици,
лекарства за химиотерапия, до-
ри противовъзпалителни  като
аспирин или ибупрофен.

КАК ДА ПАЗИТЕ УШИТЕ? НЯ-
КОИ ПОЛЕЗНИ СЪВЕТИ:

    Носете тапи за уши, когато
сте в шумна среда - концерти,
при работа с инструменти.

    Посетете УНГ специалист,
ако се съмнявате в загуба на
слуха.

    Не стойте твърде близо до
високоговорители.

    Когато използвате слушал-
ки, не усилвайте звука.

    Не чистете ушния канал с
клечки. Клечките за уши изпол-
звайте само за почистване на
ушната мида и зоната зад ухото.

Всеки човек е склонен към
някаква форма на пристрастя-
ване. Ето какво казва хороско-
път за пороците, разказан от
„Таймс оф Индия".

Овен
Жизнеността и любопитството

на Овена лесно могат да го на-
карат да прекали с цигарите и
алкохола, без които в крайна
сметка често не може.

Телец
Телците искат изключително

комфортен живот, така че лес-
но се отдават на преяждане и
препиване.

Близнаци
По природа социални, те са склонни да прекаляват със социал-

ните мрежи, което е най-голямата заплаха за тях. Понякога има и
пристрастяване към цигарите.

Рак
Емоционалните Раци са склонни да притъпяват болката си през

повечето време, така че не е изненадващо, че са склонни към пре-

Алкохол, цигари, дрога... Какъв е порокът на вашата зодия?
каляване с лекарства, особено с аналгетици.

Лъв
Този огнен знак в зодиака може да предизвика пристрастяване

към всичко на света - цигари, алкохол, хазарт, шопинг...
Дева
Дори да са уморени и изтощени, девите ще продължат да работят

само за собствено удоволствие.
Везни
Най-големият порок на този въздушен знак са сладкишите.
Скорпион
Тези страстни човешки същества не могат без интимност и секс.
Стрелец
Вълнението и опасността са това, за което те копнеят. Те наисти-

на са пристрастени към пътуванията и приключенията.
Козирог
Козирозите просто не могат да се отърват от лошата компания и

влияние, дори в случаи, когато те им нанасят болка и страдание.
Водолей
Този въздушен знак е склонен към самота, която не иска да жер-

тва, дори когато връзките им с хората са тотално прекъснати.
Риби
Страданието и болката чувствителните риби често удавят в алко-

хол.
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865 лева средна пенсия към
2025г. предлагат синдикатите
КНСБ предлага за следващите 4 г. ускорен ръст на минималната

работна заплата със 17 на сто средногодишно и с 12-13 на сто на
средната заплата. Така към 2025 г. няма да има работещи бедни.

Средната заплата ще стигне 2400 лв., а минималната - 1200 лв. Това
каза президентът на КНСБ Пламен Димитров на среща с кандидат-
депутати от политическа партия ГЕРБ, съобщиха от пресцентъра на
КНСБ.

Срещата е била съвместно с представители на четирите работода-
телски организации - АИКБ, БСК, КРИБ и БТПП, които също са изло-
жили своите очаквания за развитието на страната през следващите
4 години. Тази минимална заплата, поискана от КНСБ, за двама ра-
ботещи в едно тричленно домакинство, каквото е вече масовото в
България, ще покрива издръжката на живота, са изчислили от син-
диката. Работещите бедни, които сега са към 700-800 хил., ще изчез-
нат и ще се реализира принципът, че трудът вади от капана на бед-
ността.

Димитров е припомнил, че допусканията на Конфедерацията, за-
легнали в разработения Меморандум за социално-икономическо
развитие на България през следващите 4 години, са, че икономика-
та ще върви нагоре и реалният ръст на БВП може да стане 4-5 на сто
и през 2025 г. да достигне 150-160 млрд. лв.

Парите за социални разходи, без здравеопазване, трябва да ста-
нат 30 млрд. лв. към края на мандата, е посочил още Димитров и е
напомнил, че КНСБ предлага към 2025 г. средната пенсия да достиг-
не 865 лв., а минималната - около 500 лв., при спазване на основния
принцип "принос-права", който Конфедерацията последователно от-
стоява. Според КНСБ е необходима данъчна реформа. Рано или къс-
но до страната ни ще стигне решението за глобален корпоративен
данък, прието от страните от Г-7, е изтъкнал още Димитров и е под-
чертал, че предложението на КНСБ за въвеждане на необлагаем ми-
нимум, равен на минималната работната заплата за страната, среща
разбирането на работодателите.

Приоритетите на ГЕРБ са били представени от Томислав Дончев,
Деница Сачева, Костадин Ангелов, Кирил Ананиев и Лъчезар Бори-
сов. От ГЕРБ са посочили приоритетите в програмата си по отноше-
ние на доходите - достигане на 2000 лв. средна работна заплата и
1000 лв. минимална заплата. Сред тях е и стартовата заплата за ле-
кар да достигне 6 хил. лв., а за медицинска сестра - 4 хил. лв.

Актуализация на бюджета, мерки за българите в чужбина, отпада-
не на данъка върху лихвите са също сред залегналите приоритети,
изложени по време на срещата.

Срещата е поредната от традиционните разговори за бъдещето на
страната с представители на политически партии преди предстоя-
щите парламентарни избори на 11 юли. КНСБ се срещна с БСП.

Проверяват и млечните
продукти в магазините
Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) възстанови

ежеседмичните проверки на млечни продукти в търговската мрежа,
които бяха ограничени заради епидемичната обстановка в страна-
та. Комисия, съставена от представители на трите млекопреработва-
телни асоциации в България (Асоциация на млекопреработватели-
те в България, Национална асоциация на млекопреработвателите и
Българска асоциация на млекопреработвателите),

Комисия за защита на потребителите (КЗП), Асоциация "Активни
потребители" и инспектори от БАБХ, взе проби от шест марки сире-
не (краве, овче и козе), две проби кашкавал и една от салата "Сне-
жанка". Пробите ще бъдат изследвани по физикохимични показате-
ли и за наличие на немлечни мазнини. Резултатите от изпитванията
ще бъдат готови в рамките на 10 дни.

Пробовземането се извършва ежеседмично, като на ротационен
принцип представителите на институциите в комисията предлагат
обект от търговската мрежа, който да бъде проверен. Всеки предста-
вител избира продукти, които да бъдат взети за изпитване.

Предлагат роднини да работят
без договор в хотелите

Да отпадне необходимостта от подписване на трудови договори с
членове на семейството, които по принцип работят на други места и
подпомагат с труда си семейния бизнес в извънработно време, като
трудовите договори се заменят с декларации. За това настояват от
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация (БХРА) в пис-
мо до президента Румен Радев.

Голяма част от мерките, за които бизнеса настоява не изискват фи-
нансиране, а само политическа воля и координация между отдел-
ните институции, подчертават от национално представената органи-
зация с изградени 36 регионални структури в цялата страна.

Те предлагат и механизъм за въвеждането на краткосрочни дого-
вори в туризма, което да позволява на бизнеса да наема служители
за специални събития или определени по-натоварени периоди, как-
то и за облекчаване на процедурите за наемане и начина на запла-
щане на учащи на възраст от 14 до 16 години.

Приеха формулите за изчисляване
на втората пенсия

Комисията за финансов надзор прие на второ гласуване Наредба
за техническите лихвени проценти и формулите за изчисляване на
допълнителните пожизнени пенсии за старост след повторно про-
ведена обществена консултация.

Предвидените в наредбата формули за изчисляване на допълни-
телните пожизнени пенсии за старост се базират на утвърдени по-
ложения в актюерската наука и практика. Посредством определяне-
то на единни формули за пенсиите от универсалните пенсионни фон-
дове се осигурява еднакъв начин на изчисляването на пенсиите на
всички лица, независимо от фонда, в който се осигуряват, посочват
от комисията.

Те дават възможност при определяне на пенсията да се гарантира
нейният размер на база преведените брутни вноски или въз основа
по-високия размер средства по индивидуалната партида съобраз-
но предвидените в закона възможности. Независимо от избрания
вид гаранция за определянето на първоначалния размер на пен-
сията се вземат предвид всички средства по индивидуалната пар-
тида на лицето към момента на сключване на пенсионния договор.

Също така формулите позволяват в зависимост от договореното
между пенсионера и пенсионноосигурителното дружество пенсия-
та да бъде определена както към момента на сключване на пенсион-
ния договор, така и от по-ранен или по-късен момент (напр. от мо-
мента на придобиване на право на пенсия или от по-късен момент,
ако пенсионерът желае да продължи да работи след сключване на
пенсионния договор), обясняват от КФН.

Според тях регламентирането на формулите в нормативен акт оси-
гурява яснота и правна сигурност в отношенията между пенсион-
ноосигурителните дружества и пенсионерите, улеснява бъдещите
пенсионери при планиране на доходите си след пенсиониране и по-
вишава прозрачността и доверието в дейността по допълнително
пенсионно осигуряване.

При изчисляването на размера на пенсиите се използва техничес-
ки лихвен процент, който отразява очакванията за доходността от
инвестиране на средствата на пенсионерите. Конкретният размер на
техническия лихвен процент се определя от всяко пенсионнооси-
гурително дружество при спазване на предвидените нормативни
изисквания и се одобрява от Комисията за финансов надзор.

С наредбата се изисква при определянето на конкретните размери
на техническите лихвени проценти пенсионноосигурителните дру-
жества да спазват принципа на предпазливост с оглед намаляване
на риска от недостиг на средства за извършване на бъдещите пла-
щания. Уредени са и максималните размери на техническите лихве-
ни проценти.

Предвижда се, че лихвеният процент за определяне на допълни-
телната пожизнена пенсия за старост не може да бъде по-висок от
дългосрочния лихвен процент за оценка на степента на конверген-
ция, публикуван от Българската народна банка (усреднен за пос-
ледните седем години).

При пенсиите от професионалните пенсионни фондове за макси-
малния размер на лихвения процент е използван същият показа-
тел, като се залага по-широк диапазон (150 на сто от дългосрочния
лихвен процент за оценка на степента на конвергенция) предвид
разликите в тяхната дейност и инвестиции. И в двата случая техни-
ческият лихвен процент не може да бъде по-малък от нула.

Откриха опасни химикали
в козметичните продукти
Повече от половината масово използвани козметични продукти

като червила, спирали, пудри, съдържат високи нива на опасни хи-
микали, сочат данните от проучване на учени от университета на
Нотр Дам в американския щат Индиана, цитирани от Асошиейтед прес.

Изследователите са тествали 230 продукта за съдържание на флуор
- показател за наличието на пер- и полифлуороалкилирани вещес-
тва (PFAS) и са ги открили в 52 на сто от тях.

При предишни изследвания беше открита връзка между опреде-
лени пер- и полифлуороалкилирани вещества и различни здравни
проблеми, сред които рак на бъбреците, на тестисите, високо кръвно
налягане и други.

Пер- и полифлуороалкилираните вещества (PFAS) са голяма група
синтетични химикали. Те са устойчиви на разграждане.

"Когато тези вещества попаднат в кръвта, остават там и се натруп-
ват", обяснява проф. Греъм Пийзли, който е ръководител на проуч-
ването. Той предупреждава също, че има и допълнителен риск от
замърсяване на околната среда, свързан с производството и изхвър-
лянето на тези химикали в околната среда.

Американските учени установили високи нива на флуор при 56%
от изследваните фон дьо тени и продукти за очи, при 48% от тези за
устни и при 47% от спиралите.

Продуктите, които са рекламирани като "дълготрайни" и "водоус-
тойчиви", съдържат високи нива на опасните химикали, обясняват
експертите. 29 от козметичните продукти с високо съдържание на
опасните химикали са тествани и за други полифлуороалкилирани-
те вещества освен флуор. Оказало се, че съдържат между 4 и 13 пер-
и полифлуороалкилираните вещества, но това било отразено върху
етикета само на един от тях.
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За съжаление, не ви очаква безоблачен ден, а об-
лаците могат да дойдат от напълно непредска-
зуема страна. Въпреки че с много от проблемите,
ще може да се справите. Не се притеснявайте,
ако чакани пари закъсняват, както и не харчете
повече, отколкото печелите. Малки проблеми ви

чакат вечерта, следете за здравословното си състояние.

Трябва да изчакате до по-подходящ момент, за
да може бързо и безпроблемно да решите най-
спешните проблеми. В любовната сфера, всичко е
отлично, но не трябва да забравяте за вашата
чувствителност и романтичност. Освен това,
връзката ви с любимия, е започнала точно на та-

кава основа. Не сваляйте летвата.

Очаква ви ден, за какъвто отдавна мечтаете.
Всичко ще съдейства за осъществяване на плано-
вете ви, което ще доведе до успех и финансова
печалба. В личната сфера, се откажете от приз-
нания и изясняване на вашата позиция. Ако цени-
те връзката си, мълчете. По отношение на здра-

вето, с подходящи процедури, може да укрепите имунитета си.

Днес, ще имате такова отвратително нас-
троение, че ще е по-добре никой да не се приближа-
ва до вас. Дори любимия човек ще избяга, когато
види киселото ви лице. Денят е благоприятен за
почивка, уединение и занимания с вашето хоби.
Ако имате желание, може да поспортувате. Ос-

новното е, да правите това, което наистина харесвате.

Очаква ви натоварен ден, когато не само ще
нервничите, но и ще имате спорове с роднини.
Креативните, могат да реализират проекти, по-
бързо от обичайното и да получат одобрение от
шефовете. В любовта, трябва да се изразявате
по-ясно, така че любимият ви, да не интерпрети-

ра изкзаните фрази по свои начин.

Очаква ви труден ден, но доста богат на съби-
тия в личната сфера. Трудности във финансова-
те сфера са възможни, ако сами позволите да ви
манипулират. Бизнес партньорите ви, може да не
са много надеждни, което да доведе до огромни
загуби. Вечерта може да посветите на себе си и

да се поглезите с покупки в интернет.

Препоръчва се, по сто пъти да обмисляте думи-
те и постъпките си, за да не направите грешки.
Обстоятелствата няма да са във ваша полза, но
не трябва да сте тъжни за това. Има една пого-
ворка - "всичко, което става е за добро." Страхо-
тен ден за тези, които се занимават с умствена

работа. Намерете нещо интересно за душата си.

Ще започнете да извличате изгода от всичко, с
което се сблъсквате. Дори, ще си спомните за
стари дела, които могат да ви донесат доходи.
Бързите запознанства и романтичните срещи,
няма да ви донесат нищо добро. Е, ако искате да
разстроите нервите си, вървете след съблазни-

те. Но след това, не плачете и се оплаквайте.

Очаква ви светъл ден, който ще помните през
целия месец. Ако наберете търпение, тогава ще
дочакате обаждането на човек, който е много
скъп за вас. В колектива, трябва повече да дава-
те, отколкото да спорите. Освен това, мнозина
няма да слушат вашето мнение, а шефът ще ре-

ши да убие грандиозните ви идеи.

Предстоят ви много разговори и комуникации,
но непознати хора, по-добре избягвайте. В проти-
вен случай, може да ви вкарат в недоразумения и
приключенски ситуации. С паричните преводи вни-
мавайте, за да не се обвинявате след това в неб-
режност и безразсъдство. Добър ден за тези, за-

нимаващи се активно със спорт.

Днес са възможни сериозни финансови проблеми,
големи разходи и покупки, които не са били вклю-
чени в плановете ви. Но ако от сутринта, се зае-
мете с творчество, това ще ви помогне да се
предпазите от ненужни харчове. През деня, може
да се наложи да помогнете на близък приятел с

преместване или ремонт.

Лесно може да се справите с всякакви проблеми,
ако правилно подходите към тях. Основното нещо
е, успокойте се вътрешно и след това анализи-
райте всичко. Здравословните амбиции, ще бъдат
от полза за тези, които кроят глобални планове.
Вечерта е идеална за отдих в усамотение.  Вечер-

ната разходка, ще ви позволи да се отпуснете.
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то на която присъс-
тваха кметът Де-
сислава Стоянова,
легендата в леката
атлетика Милка Ми-
хайлова и Десислава
Стойова, главен спе-
циалист в направле-
ние „Спорт“ в общи-
ната. Началото е от
10.00 часа пред
кметството в най-

Около  210 деца за-
сега са заявили учас-
тие в четвъртия
л е к о а т л е т и ч е с к и
открит турнир „Бя-
гай с усмивка“, кой-
то ще се проведе в
неделя, 20 юни в
квартал „Изток“.
Това стана ясно на
нарочна пресконфе-
ренция в кметство-

Страницата подготви Яне Анестиев

Íàä 200 äåöà ó÷àñòâàò íà „Áÿãàé ñ óñìèâêà“
Турнирът ще е в неделя в квартал „Изток“

„Лудогорец“ взе
още един румънец

Румънското крило Дорин Ротариу е чет-
въртото ново лятно попадение на Лудого-
рец, съобщиха от Разград.Десеткратният
шампион на България финализира в сряда
трансфера на национала на северната ни
съседка, като преди това той премина ус-
пешно медицинските тестове.Ротариу ще
се присъедини към лагера на „орлите“ в
четвъртък, като ще бъде представен офи-
циално от техническия директор Козмин
Моци.За последно Ротариу бе част от казах-
станския Астана. Той е на 25 години, като е
юноша на Политехника Тимишоара.В мъж-
ката си кариера играе за Динамо Букурещ
от 2013 г. до 2017 г., когато е купен от бел-
гийския гранд Брюж.Следват предстои под
наем в Мускрон и АЗ Алкмаар, преди през
2019 г. да бъде привлечен от казахстанския
шампион Астана.Ротариу има 10 мача и 1
гол за националния тим на Румъния, а в Лу-
догорец ще играе с номер 29.

Имплантират на
Ериксен дефибрилатор
Кристиан Ериксен е бил върнат към жи-

вота още с първия електрошок от дефибри-
латор, разкри Йенс Клайнефелд.Той бе
един от лекарите, които оказаха спешна
помощ на халфа на Дания на терена в мача
от Европейското първенство срещу Фин-
ландия в събота.Ериксен припадна на иг-
рището в края на първото полувреме в
следствие на сърдечен удар. каза в интер-
вю за вестниците на издателска къща
"Функе", че след няколко минути сърдечен
масаж е бил използван и електрически за-
ряд за възстановяване на работата на сър-
цето."Около 30 секунди по-късно той си от-
вори очите и можех да говоря с него. Беше
много приятен момент, тъй като в спешните
ситуации извън болница процентът на ус-
певаемост в тези ситуации не е толкова го-
лям", казва Клайнфелд.Ериксен в момента
се възстановява в болница и се чувства
добре, но лекарите все още провеждат тес-
тове. Клайнефелд добавя, че е бил убеден,
че Ериксен ще остане в стабилно състоя-
ние след трансферирането в болница."При
професионалните спортисти, които са про-
верявани често за здравословни пробле-
ми, понякога се получава "късо съедине-
ние", което отключва вентрикуларна фиб-
рилация (нарушен сърдечен ритъм). В този
случай използваме електрошок, за да въз-
становим ритъма на сърцето. Вероятността
то да спре отново е минимална за пациенти
като него, които нямат свързани предходни
заболявания", продължава Клайнефелд.
.Междувременно стана ясно, че на футбо-
листа ще бъде имплантирано специално
устройство - за кардиовертер (ICD), който
да следи и регулира ритъма на сърцето
му."След като Кристиан премина през раз-
лични изследвания на сърцето, беше ре-
шено, че той трябва да получи ICD", съоб-
щи лекарят на датския национален отбор
Мортен Бьозен.Имплантируемият дефибри-
латор за кардиовертер (ICD) е малко ус-
тройство, което следи и регулира ритъма на
сърцето и се използва при грижа при някои
видове аритмии. Когато устройството от-
крие определен тип неравномерен пулс,
специалният генератор изпраща електри-
чески импулси до сърдечния мускул, които
коригират сърдечния ритъм. Подобно нещо
носи и Дейли Блинд, който в момента е на
финалите с тима на Нидерландия.

Пернишки талант повикан в националния

големия пернишки
квартал.„Миналата
година не успяхме да
проведем този спор-
тен празник заради
ограниченията в
пандемията. Много
съм щастлива, че се-
га имаме възмож-
ност да съберем де-
цата на този праз-
ник, като сме напра-

вили всичко, което
зависи от нас за да
бъде той незабра-
вим за всички. Спор-
тът е много важен
за децата, а когато
е съчетан с толкова
позитивни емоции
няма как да не стане
празник“ – сподели
кметът Стоянова.

„Много съм довол-
на, че хората ни под-
крепят. Много бър-
зо всички спонсори
откликнала и напра-
вихме подготовка-
та. Осигурени са ку-
пи, фланелки, шапки,
много изненади и ла-
комства за най-мал-
ките. Тази година
сме предвидили пред
всеки отбор от от-
делно училище или
детска градина да
има табела с надпис
кого представля-
ват. Новото е, че и
от Българската фе-
дерация по лека ат-
летика се включиха.
Ще има техни пред-
ставители, ще се
връчат грамоти, ще

се търсят и талан-
ти за леката атле-
тика. Готови сме с
организацията да
посрещнем до 380
деца. Всички, които
не са успели да се за-
пишат предварител-
но, могат да дойдат
на място и ще се
включат в състеза-
нието. Няма да вър-
нем никой. Ще има и
група, която ще е за
всички, които са из-
вън заявените“ – ка-
за Милка Михайлова,
която заедно със
своя клуб по лека
атлетика е „основен
мотор“ на проява-
та.

Десислава Стойо-
ва поясни, че общи-
ната застава зад
проявата и подкре-
пя всякакви подобни
инициативи, които
са в полза на подрас-
тващите. Спортът
е здраве и трябва да
се поощряват всич-
ки възможни проя-
ви, които го популя-
ризират.

Роденият през 2008
година Антоан Кюр-
кчиев получи покана
за селекционния лагер
на националния отбор
на България набор
2008.

Нападателят на
Миньор е хванал око-
то на селекционерите
Димитър Васев и
Диян Петков и ще
трябва да доказва ка-
чествата си по време
на лагерите, първият
от които бе тази сед-
мица на базата на Бъл-
гарския футболен
съюз в Бояна.

Още четирима въз-
питаници на треньо-

ра Иво Слав-
чев са в по-
лезрението
на специа-
л и с т и т е ,
които от-
говарят за
тази въз-
р а с т о в а
група.

„Радваме
се, че рабо-
тата ни да-
ва резулта-
ти. Надя-
вам се Антоан да се е
представил добре, за-
щото имам информа-
ция, че още няколко
наши момчета са
привлекли внимание-

„Миньор“ замина на лагер
Миньор (Перник) замина  на лагер в Ет-

рополе. Под ръководството на Христо
Янев в продължение на десет дни ще се
подготвят 23 футболисти. Сред тях са и пе-
тимата нови играчи - Методи Костов, Ди-
митър Савов, Добромир Бонев, Емил Це-
нов и Християн Казаков. Бившият нацио-
нал Ивайло Димитров засега не е дал
окончателен отговор дали ще приеме
офертата на "чуковете". След приключва-
не на лагера "жълто-черните" ще се при-
берат. На 26 юни те ще изиграят първата
си контрола срещу Царско село и на 29
юни се връщат отново в Етрополе на 12-
дневен лагер. В рамките на подготовката
Миньор ще се изправи срещу Марек, Бо-
тев (Ихтиман), Чавдар (Етрополе) и евен-
туално Литекс, ако жребият за първенство
не отреди двата тима да се срещнат в пър-
вите кръгове на шампионата. Изчакваме
решението на Ивайло Димитров и с това
селекцията ще приключи, заяви изпълни-
телният директор на перничани Велизар
Димитров. По думите му в предстоящия
сезон Миньор ще се стреми да покаже
добро лице и да върне публиката на ста-
диона.

то на селекционерите
на националните гар-
нитури.“, сподели нас-
тавникът на набор
2008 в школата на
Миньор Иво Славчев.

Бивш капитан на „Миньор“
отива в „Царско село“

Централният за-
щитник и бивш капи-
тан на "Миньор" Вен-
цислав Василев е по-
редното ново попъл-
нение в "Царско село".
Опитният футбо-
лист подписа договор

с клуба и се присъеди-
ни към тренировъч-
ния процес воден от
Тони Здравков.За пос-
ледно Венци Василев
бе част от тима на
ЦСКА 1948. Преди то-
ва той е бил част от

отборите на Арда,
Етър, Берое, ЦСКА,
Арис Лимасол и Мин-
ьор Перник. Василев е
получавал повиква-
телни за мъжкия и
младежкия национален
отбор на България.



АПРОПО

12

АПРОПО

Óäúëæèõà ðàáîòíîòî âðåìå íà ñåêòîð çà ëè÷íè äîêóìåíòè
18 юни 2021 г.

ОДМВР в Перник създаде организация за експедитивното им издаване заради изборите

КАТО СЕ ОБЪРНЕ КАРУ-
ЦАТА - ПЪТИЩА МНОГО.
За тази българска поговорка
се сещаме по повод запори-

раните сметки на водоснабдителното
дружество. Защото 13 милиона лева за-
дължения са достатъчно плашеща сума,
която наистина може да е прът в колела-
та на колата, сиреч - на големия воден
проект. Да, НАП не си поплюва и блоки-
ра сметките на ВиК, та се наложи да се
намеси губернаторът, да се организират
спешни срещи и да се водят преговори и
с въпросната институции, и с МРРБ, за
да се свали запорът. Но дали картината
няма да се повтори? Възможно е, защо-
то и фирмите , и ние, обикновените час-
тни ползватели, които не си плащаме
сметките за скъпоценната течност, в
най-голяма степен сме виновни за нат-
рупания безумен дълг. Ама като ни уда-
ри сушата в края на 2019-та и язовирът
беше празен, вдигнахме вой до небеса-
та за сухите кранове. Забравяйки, че
безплатен обяд няма! И водата, която
пием, също струва пари! И ако си пла-
щахме обяда, сиреч питейната вода,
картината можеше и да е по-различна…

ЗА АЛЪШ-ВЕРИША С НЕЗАКОН-
НИЯ АЛКОХОЛ СЕ ЗНАЕ ОТДАВНА.
Домашна огнена вода се продава под
тезгяха и в много малки магазинчета, и
в селски и квартални кафета и кръчмета.
Че даже и по тържища са хващани туби
с ракийка или винце. Полицаите обаче
не се предават. И пипват такива "търгов-
ци" - кой с туба, кой с две. Ама големият
удар е направен тези дни в Дивотино, къ-
дето една 46-годишна местна жителка е
пипната с цели 400 литра незаконен ал-
кохол в управлявания от нея търговски
обект. Разследването продължава, а
въпросната дама тепърва ще отговаря и
пред правосъдието, защото срещу нея
вече тече досъдебно производство по
чл. 234 от Наказателния кодекс. Така
вместо очакваната печалба от тубите с
ракия, ще я чакат бая непредвидени
разноски за глоби и дела…

БЪДЕЩИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ПАР-
ЛАМЕНТАРИСТИ ВЕЧЕ СА В УСИЛЕ-
НА КАМПАНИЯ. Всички обещават да
работят в името и за благото на обикно-
вения избирател. Както винаги… Само
дето мнозина, седнат ли на депутатска-
та банка, забравят какво са рекли и ра-
ботят в името и за благото си лично.
Тъжно, но факт! А онзи, който им е повя-
рвал, просто ще духа супата. За поре-
ден път.

Възрастен шофьор
почина на пътя

Любомира ПЕЛОВА
Служители от радомирското Районно управ-

ление на МВР изясняват причините за смъртта
на 73-годишен шофьор на автомобил. Във
вторник в районното управление е подаден
сигнал за лек автомобил "Пежо", напуснал
пътното платно и се озовал в тревните площи.
Това се случило около 15, 40 часа, на пътя в ра-
йона на село Червена могила. Пристигналите
на място полицаи и съдебен лекар констатира-
ли смъртта на 73-годишния мъж. Извършен е
оглед и трупът е закаран в Съдебна медицина
- Перник за аутопсия. Образувано е досъдебно
производство и работата продължава.

Хлапак без книжка
подкарал трактор

Любомира ПЕЛОВА
19-годишен ще отговаря за управление на

моторно превозно средство без книжка. На 3
ноември миналата година, в Брезник бил про-
верен колесен трактор, управляван от 19-го-
дишен младеж от тетевенското село Гложе-
не. Полицаите установили, че шофира в едно-
годишният срок на отнетото му по админис-
тративен ред свидетелство за правоуправле-
ние. Привлечен е като обвиняем по чл. 343
"в", ал. 2 от Наказателния кодекс и работата
продължава  съвместно с прокуратурата.

Трима обвинени за кражба
Любомира ПЕЛОВА

Трима са привлечени като обвиняеми за
кражба, съобщиха от полицията. Престъпле-
нието е извършено на 27 май миналата го-
дина, когато чрез разбиване на тухлена сте-
на е проникнато в жилището на 56-годишен
перничанин и са откраднати телевизор, нас-
толен компютър, кафе машина, ДВД плейър
и други вещи. В резултат на непрекъснатата
работа и проведени множество оперативно-
издирвателни действия са привлечени като
обвиняеми две момчета на 17 и 18-годишна
възраст, в съучастие с 15-годишно момиче.
Тримата ще отговарят по чл. 195, ал. 1 от На-
казателния кодекс.

Горя барака в Земен
Любомира ПЕЛОВА

Част от покривна конструкция на барака
е унищожена при пожар в Земен. Пламъци-
те тръгнали на 12 юни, около 20 часа. Изго-
рели са 15 кв. м. покривна конструкция.
Причината е небрежност при боравене с от-
крит огън. Няма пострадали хора и нанесе-
ни други материални щети. Огнеборците от-
ново напомнят, че е нужна по-голяма отго-
ворност именно при паленето на огън на от-
крито. Без надзор, той бързо прави беля!

Перничанин пред
Темида за дрога

Любомира ПЕЛОВА
П е р -

н и ч а -
нин се
и з -
п р а в я
п р е д
Темида
за при-
тежава-
не на
нарко-
т и ч н и
вещес-
тва.

В края на 2019 година, в пернишкия
квартал "Тева" бил проверен 41-годишен
мъж. У него било намерено наркотично ве-
щество, реагирало на амфетамин. След
проведено разследване мъжът е привле-
чен като обвиняем по чл. 354 "а", ал. 3 от
Наказателния кодекс и работата продъл-
жава съвместно с прокуратурата.

Любомира ПЕЛОВА
Областната дирек-

ция на МВР в Перник
предприема необходи-
мите организационни
мерки за издаване на
лични документи на
граждани с изтичащ
срок на валидност
през 2021 година

Във връзка с про-
веждането на избори
за Народно събрание
на 11.07.2021 г., с ог-
лед предотвратяване
появата на напреже-
ние в административ-
ното обслужване при
издаване на български
лични документи,
предвид все още голе-
мия брой лични кар-
ти, чийто срок на ва-
лидност изтича през
2021 година, напомн-
яме на гражданите, че
заявления за издаване
на лични документи
може да се подават и
преди изтичане срока
на валидност на при-
тежаваните докумен-
ти.

За улеснение на
гражданите има въз-
можност заявления за
лична карта и/или пас-
порт да се подават
във всяко районно уп-
равление, звено "Бъл-
гарски документи за
самоличност" (БДС),
на територията на
Областната дирекция
на вътрешните рабо-
ти по постоянен ад-
рес. В рамките на ра-

ботното време на
съответните звена
гражданите могат да
направят избор на по-
удобно или предпочи-
тано от тях звено
"БДС" на територия-
та на областта по
постоянния им адрес.
Съответно, готови-
те документи се по-
лучават в същото
звено, където е пода-
дено заявлението.

Удължаването на
валидността на лич-
ните карти и паспор-
ти (съгл. разпоредба-
та на § 10, ал. 2 от
Преходни и заключи-
телни разпоредби
(ПЗР) на Закона за мер-
ките и действията
по време на извънред-
ното положение, об-
явено с решение на
Народното събрание
от 13 март 2020 г. и
за преодоляване на
последиците) се от-
нася само за тези от
тях, чийто срок на ва-
лидност е изтекъл в
периода от 13 март
2020 г. до 31 януари
2021 г. За срока на
удължаването с 6 ме-
сеца личните карти и
паспортите са валид-
ни идентификацион-
ни документи за само-
личност в Република
България, а в чужбина
- при условията на ре-
ципрочност;

Притежателите на
валиден електронен

подпис могат да под-
менят личната си кар-
та и/или паспорт
чрез електронните
административни ус-
луги и да подадат до-
кументи онлайн на ад-
рес: https//e-
uslugi.mvr.bg, където
могат да се информи-
рат подробно за усло-
вията на услугата по
електронен път.

Крайният срок за
подаване на заявление
за подновяване на
лична карта е 30 дни
след датата на изти-
чане на нейната ва-
лидност. При неспаз-
ване на срока за изда-
ване на лична карта
или подмяна на вече
издадена, но с изте-
къл срок на валид-
ност, се налага глоба
в размер от 20 лв. до
150 лв.

Работното време
на сектор "БДС" при
ОДМВР - Перник е от
08, 30 до 17, 30 ч. без
обедна почивка. Пра-
ви се единично пре-
късване на работа в
интервалите 10, 30 -
10, 45 ч. и 15, 00 - 15,
15 ч. за дезинфекция с
оглед спазване на про-
тивоепидемичните
мерки. В районните
управления звената
"БДС" са с работно
време от 08, 30 до 17,
30 ч. с един час обедна
почивка - от 12,00 до
13,00 ч.

В Дивотино откриха и иззеха
над 400 литра незаконен алкохол
Любомира ПЕЛОВА

Голямо количество
нелегален алкохол е
иззет при акция на
полицията, съобщи-
ха от пресцентъра
на Областната ди-
рекция на МВР.

Във вторник слу-
жители от сектор
"Противодействие

на икономическата
престъпност" при
ОДМВР в Перник из-
вършили проверка
на търговски обект
в пернишкото село
Дивотино. Намерени
и иззети са туби с
около 400 литра ал-
кохол без акцизен
бандерол. Управител

на обекта е 46-го-
дишна жена.

Образувано е до-
съдебно производс-
тво по чл. 234 от
Наказателния кодекс
и действията по
разследването про-
дължават под надзо-
ра на прокуратура-
та.
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