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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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товарни
  превози
скални
  материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.61 лв.
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† Свети Дух(21)
Св. свщмчк Евсевий,

еп. Самосатски(22)

След 10
години...

С теб ще се срещнем след 10 години, се
пееше в една суперхитова песен на ФСБ от
преди няколко десетилетия. Времето ми-
нава, споменът остава, пък беше рефре-
нът на една не по-малко хитова стара
градска песничка. И така от песен на песен
нещата отидоха към следствието. Вът-
решният министър Бойко Рашков явно си
припомни младините, когато като сту-
дент е припявал за 10-те години и реши да
подкара на разпит самият експремиер Бо-
рисов и няколко души от обкръжението
му да разкажат какви са ги вършили преди
10 години. Според други това са претопле-
ни манджи, ама на служебното правител-
ство му се услаждат. На народа - също.

10 години са миг от историята, но цял
век за нетърпеливите да видят политико-
криминално зрелище. Давността не е по-
рок. До изборите остана малко време и
опашката пред следствието трябва да
върви регулярно. Няма мандати, няма бив-
ши управници. Сякаш всичко е станало вче-
ра. По тая логика и днешните властници
могат да чакат призовка след 10 години.
Стига ГЕРБ тогава да са се върнали на
власт, което не е толкова чудно.

Въпросът е дали на народа му липсват
първите 10 години от управлението на
Борисов. А песента на ФСБ безспорно ни
липсва.
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Ðåìîíòèòå ãàðàíòèðàò ïî-äîáðî òîïëî ïðåç çèìàòà
Това заяви ръководството на “Топлофикация Перник”
Силвия ГРИГОРОВА

"Топлофикация Пер-
ник" продължава из-
пълнението на ремон-
тната и инвести-
ционна програма. Цел-
та е да се подобри на-
деждността на топ-
лоподаването през зи-
мата", съобщава Ясен
Кацаров, директор на
дружеството.

"През летните месе-
ци ще се извършват
планови ремонти на
тръбопроводите в
различни участъци в
Перник. Това ще нало-
жи временно преуста-
новяване на топлопо-
даването в отделни
квартали. Необходимо
е да бъде извършван
регулярен монито-
ринг и рехабилитация
на участъци, с пови-
шена аварийност на
топлопроводите в
Перник", каза Кацаров.

По думите му инвес-
тициите в топлопре-
носната мрежа и мощ-
ностите на топло-
централата водят до
намаляване на разхо-
дите при преноса на
топлинна енергия.

"Целта на ремон-
тите е да се гаран-
тира по-качествено
топлоподаване през
отоплителния сезон.
По този начин ще се
намали опасността
от възникването на
големи аварии през
зимата, чието от-
страняване да изи-
сква спиране на топ-
лоподаването за по-
дълго време. Екипите
ни са добре обучени
и ще положат всички
усилия да приключат
по-бързо и да се въз-
станови топлата во-
да в предварително
обявените срокове.

На помощ сме
извикали и ава-
рийни екипи
от други топ-
лофикационни
дружества, за-
щото заложе-
ните в програ-
мата ремон-
тни дейности
са много по
обем. Имаме в
наличност дос-
татъчно теж-
ка механиза-
ция: багери,
булдозери и
кранове за ре-
монтите", поясни Ка-
царов. Той напомни,
че за времето на ре-
монтите,  на клиен-
тите без топла вода
няма да бъдат на-
числявани сметки и
това ще бъде отра-
зено на отделен ред
в месечните им съоб-
щения.

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg
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Директорът на
"Топлофикация Пер-
ник" обясни, че в мо-
мента се изготвят
графиците за профи-
лактиката и ремонти-
те. След като бъдат
готови, ще информи-
рат 14 дни по-рано
клиентите, които жи-
веят в конкретните

"На мегдано у Драгичево" събра стотици гости
Любомира ПЕЛОВА

За трети път  мег-
данът на село Драги-
чево посрещна само-
дейци от три бъл-
гарски области на
фолклорен фести-
вал. На откритата
сцена на НЧ "Пробу-
да - 1922г." в 10 часа
в неделя бе дадено
началото на феста,

който е наречен "На
мегдано у Драгиче-
во". Празникът има
за цел да поддържа
народните обичаи и
да съхранява нацио-
налното културно
богатство и мно-
гообразия, каза кме-
тът на селото Вик-
тор Викторов.

Според предвари-

телните прогнози, в
неделния ден в Дра-
гичево се очакваше
да се съберат около
635 участника от
три области - Кюс-
тендилска, София и
Перник, 12 общини -
Невестино, Бобоше-
во, Сапарева баня,
Ковачевци, Брезник,
Радомир, Трън, Зе-

мен, Столична, Со-
фия, Витша и Перник
участваха със свои
представители на
фолклорния форум.

Домакини и гости
имаха възможнос-
тта да се насладят
на изпълненията на
певци и танцьори от
28 народни читали-
ща, 7 училища, 2 дет-

ски градини, 6 непра-
вителствени органи-
зации и 4 клуба. Об-
що 49 формации и
индивидуални изпъл-
нители радваха вче-
ра почитателите на
родния фолклор,
пристигнали в най-
голямото пернишко
село специално за
фестивала.

квартали, за периода
за извършване на ре-
хабилитацията на
т о п л о п р о в о д и т е .
"Ще поместим инфор-
мацията за графици-
те на входовете на
сградите, както и на
нашия интернет
сайт ", уточни Ясен
Кацаров.
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Äåñåòêè äðàãè÷åâöè ñ èñêàíå çà íîðìàëåí æèâîò!
Те настояват за сигурност и безопасност на улица "Кракра" в селото

Любомира ПЕЛОВА
Десетки жители на

най-голямото перниш-
ко село - Драгичево,
чиито имоти са раз-
положени по протеже-
нието на улица "Крак-
ра" създадоха Инициа-
тивен комитет , кой-
то да успее да защи-
ти правото им на
нормален живот и си-
гурност и безопас-
ност на пътя в Рудар-
ска махала. Петчленна-
та работна група още
през октомври мина-
лата година е предос-
тавила в писмен вид
исканията на местни-
те хора на областния
управител, кмета на
община Перник, дирек-
тора на Областната
дирекция на МВР, кме-
та на Драгичево, Ин-
ститут за пътна бе-
зопасност - София.

"Проблемът е, че

Фестивал за детско
творчество "Видовденчета"

Любомира ПЕЛОВА
45-метрова черга разпънаха на пол-

яната край откритата сцена на Бърдото.
Чергата е непрекъсната и е в автенти-
чен вид. Тя е поставена за удобство на
зрителите на второто издание на Фести-
вала за детско творчество "Видовден-
чета", който се проведе вчера. Органи-
заторите бяха поставили шатри и още
черги на поляната, но всеки който има-
ше възможност и желаеше, можеша да
си донесе постелка или одеяло за пик-
ник.

За удобство на зрители или участници
две автобусчета се движеха при запъл-
ване на местата от площад "Чорни" (при
храм "Света Петка") до района преди
сцената на Бърдото. Те ще се движиха
до края на фестивала. Моторни превоз-
ни средства не бяха  допускани да пре-
минават пред сцената.

Фестивалът стартира в 11:00 часа, а в
него се включиха около 250 участници.
Събитието се организира с подкрепата
на Община Брезник и "Асарел-Инвес-
тмънт".

МЗ обяви обществено
обсъждане за изменения

в медицинските стандарти
Силвия ГРИГОРОВА

С което се намаляват въведени преди
това ненужни изисквания към дейнос-
тта на лечебните заведения, свързани с
броя лекари, необходими за осъщест-
вяването на дейността.

Много от тези изисквания бяха въвеж-
дани през годините в резултат на ло-
бистки натиск, целящ административно
ограничаване на предлагането на един
или друг вид медицински дейности,
което доведе до ограничаване на въз-
можностите за избор на пациентите къ-
де да се лекуват и до свръхразходи на
болниците за покриване на необоснова-
ните административни изисквания.

Повечето от медицинските стандарти
бяха отменяни, някои по два пъти от
Върховния административен съд, зара-
ди липсата на ясни цели, очаквани ре-
зултати и оценка на въздействието вър-
ху дейността на лечебните заведения.

Голяма част от стандартите са прила-
гани вече повече от десетилетие. Макар
приети с добри намерения - да се по-
добри качеството на медицинската по-
мощ, няма обективни данни за постига-
нето на тази цел. Вместо това, видим
резултат от прилагането им е сключва-
нето на фиктивни трудови договори и
търговия с дипломи.

Възможността да се извърши една
или друга медицинска дейност зависи
от уменията и квалификацията на отдел-
ните специалисти, а не от техния брой.
Броят на специалистите трябва да зави-
си не от наредба, а от обема и интензив-
ността на работата в болничните отделе-
ния.

С намаляването на ненужните адми-
нистративни изисквания, лечебните за-
ведения ще получат повече оперативна
самостоятелност, възможност да на-
малят ненужни разходи и да увеличат
възнагражденията на работещите лека-
ри и медицински сестри.

Изменението на стандартите ще даде
и по-голяма свобода и възможности в
преговорите между БЛС и НЗОК за на-
ционални рамкови договори. Те получа-
ват свобода да договарят специфични
изисквания за всяка една дейност, без
това да налага изменения в издадени
вече наредби.

след частичното
приключване на раз-
лични ремонтни дей-
ности по улицата, е
факт неспазването
на правилата за дви-
жение на МПС - шо-
фьорите не спазват
ограничението за ско-
рост от 30 км в час,
въпреки забраната, се
извършват непрекъс-
нати надбягвания с
МПС-та, не се спазва
и дистанцията между
возилата, спира се
неправилно на пътно-
то платно, като се
отнема предимство-
то на пешеходците на
пешеходната пътека
тип "зебра". Всичко
това създава пред-
поставки за възниква-
не на ПТП и застраша-
ва живота на жители-
те от Рударска маха-
ла, пътуващи за рабо-
та, посещаващи мага-

зините, застрашава и
живота на майки, раз-
хождащи малки деца",
се казва в искането на
местните хора, изпра-
тено до различни ин-
станции. Според тях
липсата на изкустве-
ни неравности от ти-
па "легнал полицай",
на камери за следене
на скоростта на мо-
торните превозни
средства, както и от-
съствието на екипи
на Пътна полиция в
района води до драс-
тични нарушения на
правилата за движе-
ние. Затова те нас-
тояват да се възста-
новят трите изкус-
твени неравности на
пътя там, където са
се намирали преди на-
чалото на ремонта,
на подходящи места
да се поставят каме-
ри за следене на ско-

ростта и да се нала-
гат законови глоби на
нарушителите и поне
два пъти седмично да
провежда акции в ра-
йона за спазване на
правилата за движе-
ние.

"Предлагаме всички
тези мерки, защото
сме сериозно обезпо-
коени и загрижени от
пътната обстановка,
създаваща условия за
ПТП, както и да пред-
пазим гражданите от
бъдещи наранявания",
се казва в писменото
искане, подписано от
над 70 обитатели на
имоти на улица "Крак-
ра" в махала Рударска.

В края на миналата
година от общинска-
та администрация ги
уведомили, че пробле-
мът с безопасността
на пътя е грижа и на
общинската админис-
трация.

Представител на
община Перник е пред-
ставил проблема на
Драгичево и на улица
"Черни връх" в село
Рударци на заседание
на Областната коми-
сия по безопасност на
движението. Постав-
янето на исканите из-
куствени неравности
е нецелесъобразно до
окончателното прик-
лючване на ремонта
на ул."Кракра" в Драги-
чево. "Относно кон-

Хитови филми в Лятното кино в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Прожекции на най-
хитовите и актуал-
ни филми се завръ-
щат на екрана в
лятно кино CineLand
Перник.

Още в петък люби-
телите на седмото
изкуство съпрежив-
яха емоцията и вдиг-
наха адреналина си с
героите от девета-
та част на хитовата
екшън поредица
"Бързи и яростни"
Световният фено-
мен "Бързи и ярос-
тни" се завръща на
големия екран с най-
мащабното, експло-
зивно и вълнуващо
приключение в поре-
дицата до момента -
"Бързи и яростни 9".
20 години след дебю-
та на първата част,
семейството на До-
миник Торето се съ-
бира отново, за да се
изправи пред най-
страховития си про-
тивник до момента -
братът на Дом
Джейкъб (Джон Сина,
Бъмбълби). Експлози-
вен екшън, емоцио-
нална история и мно-

го забавление, "Бър-
зи и яростни 9"
предлага на зрители-
те изживяване, кое-
то не бива да про-
пускат на голям ек-
ран.

"Повече от 100 го-
дини съществува ед-
но място, където се
събираме, за да се за-
бавляваме заедно, да
избягаме и да отиде-
м на нови места. Све-
тът на киното.

Несравнимото усе-
щане, когато свет-
лините угасват. Ек-
ранът светва. И ние
започваме да вярва-
ме." В специално ви-
деообръщение Вин
Дизел ни приветс-
тва обратно в кино-
салоните и ни кани
отново да бъдем
заедно - да повярва-
ме и да споделим нес-
равнимата магия на
киното.

Другото ново заг-
лавие, което перни-
чани могат да гле-
дат е компютърно-
анимационен фентъ-
зи комедиен филм
"Лятното приключе-
ние на Лука", проду-

ц и р а н
от Pixar
A n i m a -
tion Stu-
dios. Дей-
ствието
се разви-
ва в жи-
вописно
г р а д ч е
на Ита-
лианска-
та Ри-
виера и
разказва
и с т о -
рията за
п о р а с -
тването
на едно
м а л к о
м о м ч е ,
к о е т о
и з ж и в -
ява не-
забрави-
мо лято,
изпълнено със сладо-
лед, паста и безкрай-
ни разходки със ску-
тер. Лука споделя
тези приключения с
новооткрития си
най-добър приятел,
но безгрижните дни
са заплашени от ед-
на дълбоко пазена
тайна: тe са морски

трола на скоростта
ще бъде изпратено
писмо до ОД на поли-
цията и МВР с молба
за закупуване и мон-
тиране на стационар-
на камера", се казва
още в отговора от
общинската управа,
изпратен в края на
ноември миналата го-
дина.

От Областната ди-
рекция на полицията
също са отговорили,
уточнявайки и петте
точки, подходящи за
поставяне на "легнали
полицаи" по улица
"Кракра". Това би мог-
ло да се реализира,
след като се изготви
и предостави в сек-
тор "Пътна полиция"
към отдел "Охрани-
телна полиция" при
ОДМВР за съгласува-
не проект за изкус-
твените неравности.

До днес обаче нищо
съществено не се е
променило в селото,
твърдят местните
жители, чиито имоти
са разположени по
протежението на ули-
ца "Кракра" в Рударска
махала. Тяхното тър-
пение вече е на изчер-
пване, защото имат
право на спокоен и си-
гурен живот. И ако в
кратки срокове кар-
тината не се проме-
ни, те са готови и на
следващи стъпки!

чудовища от друг
свят, скрит точно
под повърхността
на водата.

За комфорта на
всички зрители тази
година Община Пер-
ник обнови лятното
кино с 600 нови сед-
ящи места, както и
ново LED осветле-

ние. Възстановява-
нето на киното в
Перник, което започ-
на през миналата го-
дина, е съвместна
инициатива между
Община Перник и
CineLand. Билети се
продават на място
два часа преди всяка
прожекция.
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От няколко години дружеството дава рамо на дуалното обучение

Силвия ГРИГОРОВА
От няколко години

"Топлофикация Перник"
подкрепя дуалното обу-
чение в Перник. За цел-
та, дружеството оси-
гурява платен стаж на
ученици от ТП Г"Мария
Кюри". В тази връзка,
изпълнителният дирек-

тор на дружеството
Ясен Кацаров заяви: "И
през новата учебна го-
дина ръководството
на "Топлофикация Пер-
ник" взе решение да
приема на платен стаж
ученици от специал-
ност "Електротехника
и електрообзавеждане".

Годишна изложба на
децата от "Ателието"

Светла ЙОРДАНОВА

Годишната изложба на децата от "Ате-
лието" към Художествена галерия- Перник
с ръководител Снежана Велинова беше от-
крита в галерия "Арт салон". Изложбата
включва 27 картини на възпитаници на
Школата, рисувани с различна техника. На
откриването на изложбата дойдоха много
родители и гости на малките художници.

През учебната година участниците в
"Ателието" имат практически занимания и
две изложби в края на сроковете - януари
и юни. Отделно имат и образователна прог-
рама за деца и младежи - срещи с перниш-
ки творци, лекции по история на изкуство-
то, запознаване с различни художествени
техники, беседи по текущите изложби. Ате-
лието работи с деца на възраст от 5 до 19
години и техните родители. В работата си
включва образователна и практическа
дейност в областта на изобразителните из-
куства.

Бюрото по труда още
търси анкетьори

Силвия ГРИГОРОВА
След като месец и половина предлаганите

от Бюрото по труда в Перник свободни ра-
ботни места се увеличаваха, то през измина-
лата седмица те намаляха с 8 и станаха 258.
Добрата новина е, че  предлаганите свобод-
ни работни места за безработни висшисти се
увеличиха, макар и само с 1 и станаха 25.

Продължават да са актуални офертите за
работа на 10 работници- животновъди, 30
анкетьори за Перник, Рударци и Кладница,
25 социални асистенти за Радомир. През
миналата седмица се появиха предложе-
ния за работа на 15 охранители, 10 касие-
ри, 10 продавач-консултанти топла точка

Ако анализираме трудовия пазар в Пер-
ник, то се налага изводът, че с преодолява-
нето на пандемията от коронавиус, трудо-
вият пазар в региона се съживява и то бър-
зо. Въпреки, че след месец и половина
предлаганите свободни места намаляха с
8, предложенията от Бюрото по труда са
твърде много.  Сред най- търсените кадри в
момента са: социални асистенти, анкетьо-
ри,  животновъди,  работници в сладкар-
ското производство, охранители, касиери,
продавач-консултанти и други.

На трудовия  пазар в региона през изми-
налата седмица преобладаваше търсенето
на кадри за обслужващите дейности, а
след тях за производството.

И през миналата седмица се запазва
тенденцията  хората със средно и по-ниско
образование да имат по-големи шансове
да си намерят работа. На тях Бюрото по
труда предлага 233 свободни места и 25 за
безработни висшисти.

В Ковачевци отбелязаха 139 години
от рождението на Георги Димитров
Силвия ГРИГОРОВА

Вчера в Ковачевци
беше тържествено
отбелязана 139-го-
дишнината от рож-
дението на Георги Ди-
митров. Много гости
дойдоха, за да подне-
сат венци и цветя на
паметника на Георги
Димитров в знак на
почит и уважение
към приноса му в  ис-
торията на нашия на-
род. Сред тях бяха
председателят на На-
ционалния съвет на
БСП Корнелия Нино-
ва, заместник-облас-
тният управител на
Перник Ива Борисова,
заместник-кметът на
община Перник Сте-
фан Кръстев, Бриго
Аспарухов член на ИБ
на НС на БСП, внукът
на Георги Димитров,
водачът и членовете
на предизборната
листа на БСП за 14
МИР,  председатели-
те на общинските съ-
вети на БСП в облас-
тта, председателят
на областния съвет
на БСП в Перник, кме-
тове от община Пер-
ник, жители и гости
на Ковачевци.

Много венци и
цветя бяха поднесени
на паметника на Геор-
ги Димитров.

Поздравителен ад-
рес беше прочетен
от президента на Ре-
публика България Ру-
мен Радев, в който
той приветства жи-
телите на общината
с думите: "Приемете
сърдечните ми поз-
драви по повод праз-
ника на Ковачевци. Ва-

шият край е живопис-
но и благословено
място. Радвайте се
на традициите и оби-
чаите, достигнали до
нас и ги предавайте
на потомците.
Вярвам, че единни, с
мъдрост и общи уси-
лия ще превърнете
Ковачевци в място, в
което мечтите за
достоен живот се
сбъдват".

Поздравителни ад-
реси бяха получени
от  изпълнителния
директор на Нацио-
налното сдружение
на общините в Бълга-
рия; от кмета на
кметство "Изток" в
Перник.

Приветствие по
повод празника на Ко-
вачевци поднесе Кор-
нелия Нинова. "Нека
ни е честит празни-
ка. Пожелавам ви да
бъдете здрави, силни,
уверени, енергични,
обичани и уважавани.
Вие сте достойни
наследници на дос-
тойни българи. Об-
щина Ковачевци има
богата история- бо-
гата със своя герои-
зъм и достойни сино-
ве и дъщери. Днес чес-

тваме годишнината
от рождението на
един от тях- истори-
ческа, бележита лич-
ност не само за Бъл-
гария, а и за междуна-
родната общност.

Щастлива съм, че
днес съм ваш гост,
защото видях с очи-
те си как пазите тра-
дициите на българи-
те, как щадите и па-
зите българщината,
как образовате и обу-
чавате децата и вну-
ците си на български-
те традиции и духов-
ност. Позволете ми
да поздравя кмета Ва-
сил Станимиров и
екипа му затова, кое-
то правят в една мал-
ки, но китна и краси-
ва община. Искам оба-
че, най-вече да поз-
дравя вас, защото
всички постигнато
тук се дължи на ва-
шия труд и усилия.
Днес, в деня на общи-
ната, вие заслужава-
те най-големия поз-
драв", заяви Корнелия
Нинова.

За жителите и гос-
тите на Ковачевци,
Общината беше под-
готвила богата праз-
нична програма.

Всички младежи, които
ще се запознаят от бли-
зо с процеса по произ-
водство на електричес-
ка енергия, са възпита-
ници на технологична
професионална гимна-
зия "Мария Кюри" в
Перник. Имам удоволс-
твието да съобщя, че
продължаваме започна-
тата преди години
практика! Ще се радва-
ме и за в бъдеще повече
млади жители на ми-
ньорския град да
проявят желание за ра-
бота и кариерно разви-
тие в "Топлофикация
Перник".

Ясен Кацаров сподели,
че учениците, които до
момента са идвали на
стаж в "Топлофикация
Перник" са показали от-

Читалище "Съзнание-1922"
отбелязва годишнина с изложба

Светла ЙОРДАНОВА
С голяма сборна изложба на пернишки

художници, озаглавена "Прегръдка", чи-
талище "Съзнание-1922" отбелязва 99 го-
дини от съществуването си, съобщи чита-
лищният секретар Ани Савова. Културната
институция била създадена на доброволни
начала от 22-ма жители на тогавашното се-
ло Мошино, сега квартал на Перник. За
кратко е била преименувана в "Розова до-
лина", но от 1936 г. читалището върнало от-
ново името си "Съзнание-1922". Запазен е
печатът от 1922 г., който се ползва и днес,
каза Савова.

Сега читалището има 150 членове. Раз-
полага със зала с 248 места, която е най-
голямата в района, значителен библиоте-
чен фонд, богата колекция от картини на
художници. Читалището има две танцови
формации - "По мошински" и "Байракта-
ре", също и кръжок "Сръчни ръце", и дис-
кусионно студио "Родолюбие". Към инсти-
туцията функционира галерия "Марин Го-
гев". Тя е място за изложби, литературни
вечери, концерти и други културни изяви.

Читалището работи по проект за интер-
претиране на балканското фолклорно нас-
ледство по Програмата за трансгранично
сътрудничество България-Сърбия.

лична подготовка и де-
тайлно разбиране на
теорията. Опитът му
показва, че всички въз-
питаници на ТПГ "Ма-
рия Кюри", които са би-
ли на стаж в дружес-
твото,  са се оказали
много заинтересовани
и съвестни ученици.

"7 нови ученици ще
станат част от цех
"Електрически" от есе-
нта.  Не може да оста-
вим младежите без
поощрение за труда им,
за това и през тази го-
дина отделихме средс-
тва, за да заплащаме ра-
ботните часове", заяви
Ясен Кацаров. Съгласно
учебния план, обучава-
щите се единадесеток-
ласници по специалност
"Електротехника и еле-

ктрообзавеждане", въз-
питаници на ТПГ "Ма-
рия Кюри" трябва да ра-
ботят 2 дни от седми-
цата в производствено
предприятие на 7 часов
работен ден, за да се за-
познаят практически с
работата.

"По време на престоя
на бъдещите абиту-
риенти в цех "Електри-
чески" и наблюдавайки
работата на всички, мо-
жем да преценим потен-
циала на всеки ученик и
след завършването им
да ги привлечем на рабо-
та при нас. Какво по-ху-
баво от това  тран-
сформацията на "Топло-
фикация Перник" да се
осъществи от млади
хора?" подчерта Ясен
Кацаров.
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Рекорден брой звезди пристигат в Перник, включвайки се в благородната инициатива

Любомира ПЕЛОВА
Голям благотвори-

телен концерт с ре-
корден брой звезди -
участници предстои
в Перник. Събитието
ще се проведе на ста-
дион Миньор в Пер-
ник днес от 19 часа. и
е в подкрепа на болна-
та 17-годишна Цве-
та.

В концерта са поже-
лали да участват
много известни из-
пълнители, които ще
пеят без хонорар. В
благотворителната
изява ще участват
Преслава, Теди Але-
ксандрова, Ани Хоанг,
Лорена, Десита, Ада-

м, Денислав Димчев,
Маринофф, Ивета
Костова, Кирил Ата-
насов, Радко Петков,
Конкурент, Антонио,
Нелина, Илян Михов -
Баровеца, Валерия
Момчилова, Антонио
Симеонов, Сорина Бо-
гомилова, Ева и Ива
Валентинови, Ива Да-
видова, Боряна Васи-
лева и Диджей 89,
група "Гайдари", Май-
сторите на танца,
Dance Squad, Асти
Денс. Билетите бяха
пуснати в предвари-
телна продажба още
на 18 юни, а днес те
ще се продават на ка-
сите на стадиона от

17:00 часа. Цената е
10 лева!

Водещ на концерта
ще е Ники Кънчев. Те-
зи дни той излезе с
трогателен пост, в
който казва: "Пиша и
плача. Аз си знам за-
що. Имам особен сан-
тимент към близнач-
ките, към сестрите,
към сестринската са-
можертва. Поеми ти
удара, жертвай се за
да живее другата!

Господи, Господи!
Вижте ги тези две

прекрасни сестрички.
Десислава и Цвета

Страхилови.
От прекрасния Пер-

ник, даже от село Бог-
данов дол, до Перник.

Цвети е болна от
рак на кръвта, остра
лимфобна левкевмия.
В момента е в реми-
сия в ИСУЛ в детска-
та онкохематология
под грижите на док-
тор Надежда Юруко-
ва и под личното наб-
людение на моя голям
приятел професор
Добрин Константи-
нов, на когато имам
пълно доверие, защо-
то е спасил много
български деца.

Та, Цвети е болна-
та. А Деси е сестра й,
която е готова да й
дари костен мозък в
клиника в Дюселдорф.

С масово гласуване да заявим,
че пенсионерите не са излишни!

КНСБ се включи
във флашмоб на ЕКП

Любомира ПЕЛОВА
КНСБ се включи във флашмоб на Ев-

ропейската конфедерация на профсъю-
зите, целящ да привлече вниманието
към необходимите промени за по-силна
Директива за прозрачност на заплаща-
нето.

Символичният танц "Станете, изправе-
те се за равно заплащане", изпълнен и
от КНСБ, бе част от демонстрация в
Брюксел, на метри от Европейския пар-
ламент.

С акцията ЕКП призовава членовете
му да подкрепят жените работници и да
се ангажират чрез своя подпис с пости-
гането на равно заплащане.

Подписката "Equal pay needs trade
unions" е инициирана преди предстоя-
щите дебати в Европейския парламент
по директивата.

От Европейската конфедерация обяви-
ха, че евродепутати вече са се ангажи-
рали чрез своя подпис да подобрят Ди-
рективата за прозрачност на заплаща-
нето на половете.

Проектът й бе публикуван през март и
съдържа добри принципи, но поставя
редица пречки пред жените работници
за осигуряване на равностойно запла-
щане, подчертават от ЕКП.

Проблемите с настоящото предложе-
ние включват:

- Включване в директивата на "пред-
ставители на работниците" вместо на
синдикатите, което би отворило вратата
за фалшиви синдикати, създадени от
шефове и дори "работници

представители", избрани от тях;
- Одити и планове за действие само на

организации с над 250 служители;
- Работодателите имат право да опре-

делят кои работни места могат да се
сравняват, когато става въпрос за равно
заплащане за работа с еднаква стой-
ност;

- Ограничения, които пречат на работ-
ниците свободно да обсъждат заплаща-
нето си.

В обещанието, подписано от евроде-
путатите, се казва:

"Ангажирам се да използвам мандата
си като член на Европейски парламент
да гарантира, че всички работници мо-
гат да се присъединят към синдикати и
да се договорят за равно заплащане и
че от работодателите ще се изисква да
спазват това основно право."

ЕКП ще продължи да събира подписи
преди парламентарните дебати по ди-
рективата.

Без инструментите, необходими за
равно заплащане на работното място,
тенденцията е, че жените в Европа ще
трябва да чакат до следващия век за
постигането му.

Заместник-генералният секретар на
ЕКП Естер Линч отбеляза: "Ковид кри-
зата направи по-видимо подценяването
на работните места, доминирани от же-
ни. Най-добрият начин за постигане на
реални резултати на работното място би
бил да се даде възможност на жените
да се присъединят към синдикати и да
се договарят колективно за равно зап-
лащане.

Радваме се на подкрепата от евроде-
путати и очакваме с нетърпение да се
направят реални подобрения на дирек-
тивата в Европейския парламент. "

От ЕКП цитират евродепутата Марк
Ангел: "Обхватът на настоящото пред-
ложение за директива за прозрачност
на заплащането рискува около 67% от
всички работници в ЕС да бъдат изклю-
чени от процеса.

Притеснявам се, че настоящият текст
не се отнася до дискриминация по пол и
междусекторна дискриминация и има
риск да не се осигури равно третиране
на всички работници. Това е недопусти-
мо. Директивата за прозрачност трябва
да се прилага за всички работници без
изключения! "

Слава Богу, оплювана-
та от мнозина Здрав-
на каса ще поеме опе-
рациите. Браво!

Трябват обаче още
парички, защото Цве-
ти и майка й Мира,
най-обикновена бъл-
гарка от Пернишко
ще трябва да живеят
в Германия от 6 месе-
ца до 1 година докато
траят манипулации-
те.

Ето банковата
сметка, на която мо-
жете да преведете
каквото решите за
Цвети Страхилова.

Обединена Българ-
ска банка

Цвета Бойкова
Страхилова

BG50UBBS80021018910250
BIC код UBBSBGSF

Та така, Деси и Цве-
ти Страхилови.

Всъщност забравих
да ви кажа най-важно-
то. Деси е малката
сестричка, ей този
фъстък на 13 години
е готова да се ЖЕР-
ТВА за сестра си Цве-
ти, която я е гушна-
ла.

Господи, Господи и
ние си мислим, че има-
ме проблеми.

Не, хора, имаме Ге-
рои! Като Деси Стра-
хилова.

Затова пращайте
пари и идвайте в Пер-

ник на 21 юни на
голям благотворите-
лен концерт от 19 ча-
са на "Стадиона на
мира" в града. Аз ще
водя!

И нещо важно към
моите приятели от
поп и рок музиката:
Готини, знаете колко
ви обичам и под-
крепям, колко съм ви
канил по интервюта.
В плаката за концер-
та обаче има само та-
ка наречените поп
фолк звезди: Пресла-
ва, Лорена, Теди Але-
ксандрова, Ани Хоанг,
Антония и още куп
техни колеги. Днес се
чух с Преслава и тя
плачеше!

Така че скъпи мои
поп и рок изпълните-
ли, идвайте в Перник
в понеделник да нап-
равим най-якия кон-
церт, ако трябва
цяла нощ ще свирим и
пеем за Цвети.

Перник, с теб сме!"
А входната такса

от 10 лв., както и
поставените на мно-
го места на стадиона
дарителски кутии ще
отидат в помощ на
лечението на Цвета -
златното момиче от
ансамбъл "Граовче",
което страда от лев-
кимия и се нуждае от
трансплантация.

Пандемия, избори
след избори, а отно-
шението към възрас-
тните хора не се про-
меня към по-добро.
Добавката от 50 лв.
заради Ковид-19 - кри-
зата е несправедлива
и обидна. Още по-нес-
праведливо е лишава-
нето на няколко сто-
тин хиляди пенсионе-
ри, "възнаградени"
преди това с минимал-
на пенсия от 300 лв.
от еднократната до-
бавка от

120 лв. Тя беше даде-
на на тези с доход от
300.01 лв. до 369 лв.,
така най-бедните, жи-
веещи в недоимък,
бяха обречени на още
по-голяма нищета.

В епидемичната об-
становка в страни от
вниманието останаха
хронично болните и
самотните възрас-
тни хора. А техните
проблеми с достъпа
до здравни грижи и ле-
карства, до калорична

и здравословна храна
се увеличиха многок-
ратно. Нито една ин-
ституция не направи
изследване, какви са
реалните последици
от липсата на общу-
ване на хората от
третата възраст.

Сега сме свидетели,
че голяма част от по-
литиците се ръко-
водят от лични цели,
а не от развитие на
държавата и създава-
не на условия за спо-
койни старини на бъл-
гарските граждани.
Този извод се потвър-
ди и от дневния ред
на Народното събра-
ние, избрано на
04.04.2021 г.

В резултат на това
отношение, много от
възрастните хора из-
губиха вяра и надеж-
да, че може нещо да се
промени. Страхът от
заразяване оказва до-
пълнително влияние
върху тях. По тези
причини повече от

800 хиляди пенсионе-
ри не отидоха да гла-
суват.

Що се отнася до
гласувалите избира-
тели над 60-годишна
възраст, според изне-
сените данни, техни-
те гласове се разпре-
делят приблизително
както следва: За БСП -
260 хиляди, за ГЕРБ -
230 хиляди, за ДПС -
85 хиляди, за ИТН - 79
хиляди, ца ДБ - 49 хил-
яди, за ИМВ - 40 хил-
яди и за партиите из-
вън парламента - 160
хиляди.

Интересно е, че око-
ло 280 хиляди избира-
тели от 18 до 39 го-
дини дадоха принос за
успеха на ИТН, което
доказва, колко е важно
да се гласува.

На 11.07.2021 г.
предстоят нови избо-
ри. Ние, пенсионери-
те, нямаме сили да
участваме в продъл-
жителни улични про-
тести, но ние имаме

изключително силно
оръжие - нашият из-
бирателен глас. От
нас зависи да подкре-
пим тези, които се ан-
гажират с реализация
на нашето право на
достоен живот, рег-
ламентирано в Кон-
ституцията, Евро-
пейската социална
харта и в други доку-
менти на ЕС. От на-
шето

гласуване зависи да
покажем, че не може
да има такъв народ,
който да нарича иска-
нето за преизчисле-
ние на пенсиите, като
мярка срещу дискри-
минацията и ниските
доходи, за популизъм.

С нашият глас
тябва да потвърдим,
че искаме справедливо
решаване на трите
важни проблеми пред
пенсионерите - ниски-
те доходи, влошено-
то здраве и социална-
та изолация. Че иска-
ме ежегодно преизчис-

ление на пенсиите със
средния осигурителе-
н доход от предходна-
та година, за да няма
дискриминация на по-
старите пенсионери.
Че не може повече ми-
нималната пенсия за
трудов стаж и въз-
раст да бъде по-малка
от официалния праг
на бедност. Че крайно
време е вдовишката
добавка да стане 40%
, както беше обещано
през 2010 г.

Това , което искаме,
не е популизъм, а ха-
рактерен признак на
съвременната демок-
ратична държава.На-
шата съдба е в наши-
те ръце. Нека да наме-
рим сили и с масово
участие в изборите
да заявим, че пенсио-
нерите не са излишни
и настояват за свои-
те права.

Стефан Стефанов -
Член на ИБ на

Нов съюз на пенсио-
нерите в България

ПОЩА “СЪПЕРНИК”



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
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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
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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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Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820

636

Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.

Добро възнаграждение. Тел.: 0887

122 124

"Менпауър Груп" търси

машинни оператори за

международна производствена

компания. Предлагаме ви

атрактивно стартово

възнаграждение между 1000-1200

лв. и осигурен транспорт.

Позвънете на 0879 958 620 -

Герасим Найденов

Печатница търси монтажистка,

може и пенсионерка. Тел.: 0898

704 678

Фирма “ДЛВ” набира шофьори

от категории С и С + Е - с надница

70 лева, автомонтьори, машинисти

пътно - строителна техника, ел.

монтьори. Тел.: 076/ 67 1000, 0889

338 388 или на адрес “Кралевски

път” №1

“АСФ Сървис” ЕООД търси да

назначи ел. инженер и ел.

монтьор. Тел.: 0885 525 211 или гр.

Перник, ул. "Пирин" 12А

Фирма спешно набира шофьори

за работа с категория D, трудов

договор, добро заплащане. Тел.:

0889 279 727

"АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи

настройчици на абканти с ЦПУ,

електрозаварчици, оператори на

машини, монтажници метални

конструкции. Тел.: 077 78 22 02,

email:  filip.vitanov@aqg.se или на

адрес град Радомир, ул. "Райко

Даскалов" № 68 - отдел "Човешки

ресурси".

Хлебар с опит търсим за пекарна

в с. Кладница. Тел.: 0889 494 112

Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно

състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам картофи за посев, сорт

“Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

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

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vitara

Двигател Бензинов Скоростна ку-

тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса

база В отлично състояние. Разход

8лв/100км. Свалящ се таван. Тел.:

0895 725 609

Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на

Перник. Цената включва обзавеж-

дане, стока в наличност(обувки и

чанти) и депозит за един наем за

магазина.Тел.: 098 613 4789

Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен

етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-

пад.Частично обзаведена,обшир-

на панорамна гледка към града и

околните планини. Тел.: 0897 951

954

Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.

Ноевци, ремонтиран покрив. Цена

42 000 лв. Тел.: 0884 753 013

Продавам Еднофамилна къща с

три спални, разположена в луксоз-

ния и реномиран комплекс от зат-

ворен тип Делта Хил. Местополо-

жението е уникално, представлява

чудесно съчетание от панорамни

гледки, свеж въздух, спокойствие и

същевременно удобен достъп до

столицата посредством автомагис-

трала Люлин. Тел.: 0882 817 442

Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна, санирана,

ЗП: 52 м2, 1 етаж, цена по

договаряне. 0893 702 592

Продава място в кв. Драгановец

 850 м2, с ток. Цена 40 000 евро,

възможно споразумение. Тел.:

0878 853 799 - Василка Христова

Продавам УПИ, 700 кв.м., гара

"Ал. Димитров, на 10 км. след

Радомир, 5 000 лв. Тел.: 0892 774

899

Продавам помещение в центъра

за живеене и офис. Тел.: 0894 615

757

Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.

Смирненски и гараж в района на

печатницата. Тел.: 0888 137 885

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

Тристаен, Пригаров район,

ет:3(9), преходен, 3 тер.,

82 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

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

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

0887 090 662; 0888 37 00 71

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

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работаSiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване

  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални  по индивидуални

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

модна линиямодна линиямодна линиямодна линиямодна линия
     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи     за дрехи
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Преломната точка за необра-
тимо глобално затопляне може
вече да е факт, предупреди
ученият, ръководил най-голя-
мата досега експедиция в Ар-
ктика.

„Изчезването на летния мор-
ски лед в Арктика е една от пър-
вите пехотни мини в това минно
поле, една от повратните точки,
която задействаме"с увеличава-
не на глобалното затопляне,, ка-
за Маркус Рекс, цитиран от АФП.

"И човек може по същество да
попита дали вече не сме стъпи-
ли на тази мина и вече не сме
тръгнали към началото на ек-
сплозията."

Рекс ръководи най-голямата
мисия в света до Северния по-
люс, експедиция, включваща
300 учени от 20 страни.

Експедицията се завърна в
Германия през октомври, след
като 389 дни работи в Арктика,
носейки у дома опустошителни
доказателства за умиращия Ар-
ктически океан и предупрежде-
ния за лета без лед само след
десетилетия.

Експедицията, радзходите за
която бяха 140 милиона евро,
също върна 150 терабайта данни
и повече от 1000 проби лед.

Представяйки първите си от-
крития, Рекс каза, че учените са
открили, че арктическият мор-
ски лед се е оттеглил „по-бързо

Експерт бие тревога за положението с арктическия лед

през пролетта на 2020 г., откол-
кото от началото на воденето на
наблюдения“ и че „разпростра-
нението на морския лед през
лятото е било само наполовина
като големина в сравнение с
преди десетилетия".

Ледът е бил наполовина по-тъ-
нък и температурите са с 10 гра-
дуса по-високи, отколкото по
време на експедицията, пред-
приета от изследователите и
учените Фритьоф Нансен и Ял-

мар Йохансен в края на XIX век.
Поради по-малката повърхност

на морския лед, океанът успява
да поеме повече топлина през
лятото, което от своя страна оз-
начава, че образуването на ле-
дена покривка през есента е по-
бавно от обикновено.

„Само оценката през следва-
щите години ще ни позволи да
определим дали все още можем
да спасим целогодишния мор-
ски лед в Арктика чрез силна

защита на климата или дали ве-
че сме преминали през тази
важна точка в климатичната
система“, добави Рекс и призова
за бързи действия за спиране на
затоплянето.

Стефани Арндт, която се спе-
циализира в областта на физи-
ката на морския лед, заяви, че е
"болезнено да се знае, че ве-
роятно сме последното поколе-
ние, което може да изпита Ар-
ктика, която все още има бедена
покривка на морето през лято-
то". "Тази морска ледена пок-
ривка постепенно се свива и е
важно жизнено пространство за
полярните мечки", каза Арндт,
припомняйки наблюдения на
тюлени и други животни в по-
лярните местообитания.

Данните, събрани по време на
експедицията, включват показа-
ния за атмосферата, океана,
морския лед и екосистемите.

За извършване на изследване-
то бяха поставени четири наб-
людателни обекта на морския
лед в радиус до 40 километра
около кораба „Полярна звезда”
на мисията.

Сред събраните данни бяха
проби от водата под леда, за да
се проучи растителният план-
ктон и бактериите и да се разбе-
ре по-добре как функционира
морската екосистема при ек-
стремни условия.

Не комбинирайте пържолата със салата „Снежанка”
В комбинация с кои продукти месото няма да е полезно за орга-

низма.
Ендокринологът и диетолог Татяна Бочарова разказа пред РИА

Новости в комбинация с кои продукти месото няма да е полезно
за организма.

"Месото и млечните продукти не трябва да се консумират еднов-
ременно.

Факт е, че калцият, който се съдържа в сирената и киселото мля-
ко, влошава усвояването на желязото, което си набавяме с месото
средно с 60%. Особено важно е това да се има предвид, когато ста-
ва дума за менюто на децата и бременните жени, както и на страда-
щите от анемия”, категорична е Бочарова.

По препоръка на лекаря по-здравословно е след консумация на
месо да изпиете ча-
ша цитрусов сок, а
не кафе или чай.
Съдържащият се в
тези горещи напит-
ки полифенолен та-
нин също намалява
абсорбцията на же-
лязо.

„Освен това месо-
то става по-трудно
смилаемо с храни,
богати на нишесте
като хляб, картофи,
царевица и макаро-
ни“, заяви диетоло-
гът.

Царевицата качва килограми повече от месото
Първият съ-

вет, който по-
лучаваме, кога-
то се подлага-
ме на диета, е
да консумира-
ме колкото се
може повече
зеленчуци, но
това не винаги
е добро реше-
ние. А именно,
учени от Хар-
вард са устано-
вили, че някои
сортове зелен-
чуци могат да
причинят зат-
лъстяване.

В проучването, продължило 20 години, участват 130 000 души, а
учените проследяват техните хранителни навици, както и храната,
която ядат. Те потвърдиха с голяма сигурност, че зеленчуците, от
които се пълнее най-много, са царевица, картофи и грах.

Царевицата се оказва най-лошата в това отношение с 0,9 килог-
рама повече през последните две години след увеличаването на
консумацията на този зеленчук. Причината за това е високият гли-
кемичен индекс, интензивното повишаване на кръвната захар
след консумация, което увеличава чувството на глад.

Интересното е, че хората, които консумират богати на фибри зе-
ленчуци, като грах, отслабват след известно време.
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ЦИК пуска симулатор
за машинно гласуване

Централната избирателна комисия (ЦИК) ще качи на сайта си симу-
латор за машинно гласуване през следващата седмица. Новината
беше съобщена от говорителя на ЦИК Цветозар Томов в предаване-
то „Карай направо”.

Планира се и в Районните избирателни комисии да бъдат доставе-
ни по 3 устройства, за да се открият пунктове, в които всеки да може
да се пробва с машинното гласуване.

Опитите са показали, че хората, които през април са гласували на
машина, се справят с 24 секунди по-бързо от останалите. Затрудне-
ния пък могат да срещнат възрастни и нискообразовани хора, които
живеят на село и не са виждали преди машина.

Томов е категоричен, че ако някой не може да се оправи с маши-
ната, членовете на комисията няма да имат право да отидат и да му
помогнат. Нито ще има право и на придружител.

Няма да могат да гласуват и избирателите, които точно на 11 юли
ще са на почивка в хотел.

Янаки Стоилов: Има проблем с издаването на
фалшиви сертификати за български произход

"С направените про-
мени в законодател-
ството се намаляват
възможностите чрез
Агенцията за българи-
те в чужбина и различ-
ни организации да се
фаворизират опреде-
лени групи, да се
влияе в полза на ня-
кои партии или да се
издават фалшиви сер-
тификати за български
произход". Това каза
министърът на право-
съдието Янаки Стои-
лов в интервю за ин-
формационната аген-
ция на Република Се-
верна Македония МИА.

"В сферата на компе-
тенциите на Министер-
ството на правосъдието има три проблематични области - една от
тях е проблематиката с българското гражданство, след това дей-
ствията по регистрацията на търговските дружества и местата за ли-
шаване от свобода", заяви министърът и добави, че още с встъпва-
нето си в длъжност е наредил да се извършат проверки.

"При проверката на кандидатите за българско гражданство са вклю-
чени различни институции и тя не е само в кръга на правомощията
на Министерството на правосъдието. Процесът е изключително дъ-
лъг, но за този кратък период се опитахме да ускорим процеса, без
да снижаваме критериите за оценка", обясни Стоилов.

Гърция удължава ограниченията
за влизане в страната

Гърция удължава валидните в момента ограничения за влизане в
страната до 26 юни, съобщи АНА-МПА. Това става със съобщение до
екипажите, издадено от Службата за гражданска защита.

Удължават се и специалните изисквания за пътниците, които пъту-
ват по вътрешните полети до островите, предаде БТА.

В сравнение с предишния режим разликата е, че се допуска вли-
зане в страната и с отрицателен бърз антигенен тест за COVID-19, нап-
равен през последните 48 часа преди пътуването.

Както вече беше съобщено, изискването за представяне на доку-
мент за ваксинация, преболедуване или отрицателен тест вече ще
важи само за лица над 12-годишна възраст, а не както досега - над
6-годишна.

Откриха голямо количество
хероин при спецакция

Голямо количество хероин е иззет при спецакция. Операцията е
проведена в село Коняво от служителите на ТЗБОП и ОДМВР-Кюс-
тендил.

Специализирана полицейска операция е проведена в петък в къс-
ния следобед. В хода на полицейските действия в частен имот в се-
лото са открити 16 кг хероин, разпределени в 29 пакета. Видът на
наркотика е установен с полеви наркотест.

Трима мъже -  на 49, 51 и 61 години, съпричастни към престъпното
деяние, са задържани с полицейска мярка за срок до 24 часа. 51-
годишният е с криминалистически регистрации в полицията.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е про-
куратурата.

Старт на Конференцията
за бъдещето на Европа

В Страсбург се състоя учредителното пленарно заседание на Кон-
ференцията за бъдещето на Европа, съобщи пресслужбата на Евро-
пейски парламент.

Пленарното заседание бележи още един важен момент за Конфе-
ренцията - безпрецедентна, открита и приобщаваща проява на ев-
ропейска демокрация.

След встъпителните изявления на съпредседателите на Изпълни-
телния съвет, представителите на участващите страни, в т.ч. гражда-
ните, обсъдиха целта на Конференцията и очакванията, свързани с
нея, включително европейските граждански панели, националните
панели и прояви, както и многоезичната цифрова платформа. Съп-
редседателите приветстваха и "Лисабонското събитие на европей-
ските граждани", организирано на 17 юни в Португалия.

Втората част беше съсредоточена върху въпроси с предимно про-
цедурен характер, включително графика на пленарните заседания
на Конференцията, европейските граждански панели и европейската
гражданска проява.

Европейските граждански панели ще се срещнат през септември
и октомври, за да подготвят приноса си за бъдещите пленарни деба-
ти. Приносът ще включва препоръки, по които Съюзът да предприе-
ме действия, въз основа на предложенията на гражданите, събрани
чрез платформата. Конференцията се ангажира да предостави мак-
симална възможност за участие на младите хора. Част от тези уси-
лия е и подготвителната работа за Срещата на европейската мла-
деж (EYE), която Европейският парламент организира на 8-9 октом-
ври. Следващата пленарна сесия е насрочена за 22-23 октомври.

Пленарната сесия на Конференцията включва 108 представители
на Европейския парламент, 54 на Съвета (по двама от всяка държа-
ва членка), трима на Европейската комисия, както и 108 представи-
тели на всички национални парламенти, участващи на равни нача-
ла, и граждани. 108 европейци ще участват в обсъждането на идеи,
произтичащи от гражданските панели и многоезичната цифрова
платформа: 80 представители от европейските граждански панели,
от които най-малко една трета ще бъдат на възраст под 25 години, и
27 от национални граждански панели или от прояви на Конферен-
цията (по един на държава членка), както и председателят на Евро-
пейския младежки форум. Подборът на представители на гражда-
ните ще бъде завършен в най-скоро време.

 Ще вземат участие и по 18 представители от Комитета на региони-
те и от Европейския икономически и социален комитет, както и по 8
представители на социалните партньори и на гражданското общес-
тво. Върховният представител на Съюза по въпросите на външните
работи и политиката на сигурност ще бъде канен при обсъждането
на международната роля на ЕС. Могат да бъдат канени и представи-
тели на ключови заинтересовани страни. Пленарната сесия на Кон-
ференцията ще бъде балансирана в съотношението между мъже и
жени.

Гражданите в цяла Европа вече могат да участват в Конференция-
та чрез многоезичната цифрова платформа, достъпна на всички 24
официални езика на ЕС.

РЕМОНТ ПО ЕЛЕКТРОПРОВОД НА ЕСО НАЛАГА
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В
РАДОМИРСКИЯ КВ. ВЪРБА

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е
собственост на „Електроенергийния системен оператор“

(ЕСО),  налагат промяна в схемата на електрозахранване от
подстанция „Радомир“. В резултат на това прекъсвания на
електрозахранването за клиентите на ЧЕЗ Разпределение в
радомирския квартал Върба ще има на 22 и 23 юни в периода от
08.00 ч. до 18.00 ч.

Информация за планираните и непланираните изключвания на
електрозахранването, както и тяхната продължителност, може да
се намери на сайта на ЧЕЗ Разпределение, подсекция
„Прекъсвания“: https://www.cez-rp.bg/bg/prekusvaniya.
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Трябва да поддържате баланс между личния жи-
вот и работата. В противен случай, ще трябва
да се разкъсвате на няколко части или да се изпо-
карате с близките. Стабилността във финансо-
вата сфера е забележителна, така че, може да
подарите подаръци на себе си и близките. Вечер-

та, ще трябва да решавате проблеми свързани с децата.

Очакват ви много удоволствия, от които ще е
трудно да се откажете с вашата страстна при-
рода. Ако това не пречи на работата ви, не се от-
казвайте. В битовата сфера са възможни аварии,
ремонти и загуба на пари. Дори ще трябва да оти-
дете далеч, за да купите необходимите неща за

уреждане на проблемите. Но пък вечерта ви очаква романтика.

Очаква ви успех и в работата, и в учението. Вие
се захващате с всичко, с което може да помогне-
те. Но не трябва да се притеснявате за хора, кои-
то сами могат да решат проблемите си. Ако нав-
сякъде се проявявате като месия, тогава в замя-
на ще получите само усмивки. В преследването на

"лесни" пари, може да загубите това, което имате.

Разкривайте талантите си в творчеството и
също така се включвайте в големи проекти. Дос-
татъчно вече сте страдали и стеснявали, вие
заслужавате много повече. Приятни новини от
стар приятел, ще повдигнат настроението ви.
Дори ще забравите за лошото здраве и ще реши-

те драстично да промените плановете си за следващия месец.

Очаква ви благоприятен ден във всяко отноше-
ние. Дори пари ще получите толкова, колкото са
ви обещали да ви платят. Възможно е, да поже-
лаете да си починете? Пишете заявление за от-
пуск и се заемете да довършите започнатите за-
дачи. Да запазете позитивното си настроение,

ще ви помогне стар приятел.

Препоръчително е, да сте по-доверчиви, особено
ако и към вас, се отнасят така. На работното
място, може да имате сблъсъци с колеги, така че
не трябва да проявявате праволинейност. Пазе-
те емоциите и страстта си, за любовната сре-
ща, която е насрочена за вечерта. От вас зависи,

да вземете решение, което ще промени нещата към по-добро.

Очаква ви безоблачен ден, който ще ви донесе
много приятни новини. Само с финансовите проб-
леми, ще трябва да се справяте сами, но вечерта
може да получите аванс за работата си. Незави-
симостта е в кръвта ви, въпреки че това, може да
ви пречи в любовната сфера. Дайте възможност и

на партньора си, да се докаже.

Не се захващайте с нови и непознати неща,
защото няма да имате време да изпълните ста-
рите дела. Нека всичко върви, според установения
ред. Неуравновесеността ви е свойствена, зато-
ва не давайте воля на импулсивността и гнева.
Вечерта, ще общувате с роднини, ще им помага-

те в ежедневието и ще решавате здравословни проблеми.

Предстои ви в неофициална атмосфера, да под-
писвате някои договори и документи. Е, ако сте
обмислили всичко, рискувайте. В любовта, не
трябва да се заричате за нищо, така ще решите
и вие и ще се пуснете по течението. Ако сте се-
мейни, тогава се бойте от Всевишния. Флирт,

дори и невинен, може да стане "последната капка".

Поставете в ред личните и финансовите си въп-
роси, в противен случай, ще висят над вас като
Дамоклев меч. Това ще изисква не само ум и инте-
лигентност, но и мъдър подход. Възможни са сму-
щаващи новини от далеч - от възрастен роднина.
Вечерта, ще трябва да седите на компютъра дъл-

го време, за да завършите работата си.

Трябва да се заемете с полезни неща и посте-
пенно да изчиствате натрупалите се задачи. То-
ва се отнася до дома, живота и финансите. Ще
има толкова много ярки събития около вас , че до-
ри няма да искате да се занимавате с вашите
въпроси. Но имайте предвид, че ако сте твърде

мързеливи, тогава стотици пъти ще съжалявате.

Очаква ви, наситен работен ден изпълнен със съ-
бития , които ще започнат да се развиват по-бър-
зо към обяд. Не бива да поемате задължения, кои-
то шефът е разделил равномерно между служи-
телите. За постигане на финансови цели, все още
не сте готови след последния провал. Помислете

сто пъти, преди да влагате своите честно заработени пари.



Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Светла Йорданова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Любка Пешева

СЧЕТОВОДСТВО
Донка Вирянска

ДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ
ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
 БИЗНЕС-СГРАДА
 ул. “Миньор” 19 ет: 2, тф: 076 603129, 0888503237

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел. 076 60 13 72
2. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 076 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала си
Читателските писма се публикуват
без редакторска намесаПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Дежурен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Съперник 1121-22 юни 2021 г.СПОРТ

ние на Миньор. Пре-
ди около час футбо-
листът се е догово-
рил с изпълнител-

Бившият национал
на България Ивайло
Димитров е поред-
ното ново попълне-

Страницата подготви Яне Анестиев

„Ìèíüîð” ïðèâëå÷å Èâàéëî Äèìèòðîâ
Перничани считат селекцията за приключена

Венци Стефанов: Русата
Златка е по-богата от Диксън

Президентът на Славия Венцеслав
Стефанов направи коментар пред
Sportal TV относно кандидат-купувача
на Левски Джоузеф Диксън. Както е
известно, британецът е приближен на
юношата на "белите" Благой Георгиев
и дори обяви, че ако поеме управле-
нието на "Герена", ще иска Благо да
заеме ръководна роля при "сините".

"От футболистите на Славия мога да
изисквам само да се подготвят добре и
стартът на сезона да бъде по-успешен
от миналогодишния. Не желая фалит
нито на Берое, нито на Левски. Всяко
нещо обаче си има своя край. Някои
хора живееха в паралелен свят. Смята-
ха, че вечно ще имат "рога на изоби-
лието".

Не мислеха за бъдещето, не знам как
са си правили сметките. С толкова пари
и такива резултати, явно нещата са би-
ли трагични. Като малък четох книгата
"Барон Мюнхаузен". Това в Левски ми
прилича на някаква фантасмагория, ня-
ма връзка с действителността. Такива
безумни идеи и такива хора, дето из-
сипват милиони, защото Левски бил
страшна марка, ЦСКА ще прави ста-
дион в Борисовата градина, Берое и
скъпия ток... Явно идва времето, в кое-
то всеки ще си плати за гяволъка. Бе-
рое е падал, ставал, свикна ли са. За
Левски е по-кофти, но така е като раз-
читаш само на чужда помощ и не пра-
виш нищо. Батков се мъчеше, Томето
Лафчис също, тогава бяха истински не-
щата в Левски. През другото време -
щракане с пръсти и харчене на пари.
Иска ми се да се спасят, ама как ще се
случат такива неща... Диксън, Миксън...
Наско Сираков е като удавник за слам-
ка, търси вариант, но е опитен човек.
Като погледнеш Диксън и Благо, два-
мата са някъде около 1.40, говорим за
200-300 милиона, недейте. Русата Злат-
ка е по-богата от двамата", каза Венци
Стефанов след контролата на слависти-
те с Марек, спечелена с 3:0 на стадио-
на в квартал "Овча купел".

20 хиляди зрители ще има на
откриването на Олимпиадата
Организаторите на предстоящите лет-

ни олимпийски игри в Токио планират
да допуснат около 20 хиляди души на
церемонията по откриването, съобщава
агенция „Киодо“.Този брой включва
както обикновени зрители, така и хора,
свързани с организацията на игри-
те.Олимпийските игри в Токио трябва-
ше да се проведат от 24 юли до 9 ав-
густ 2020 г. Поради пандемията, състе-
занието беше отложено за една година
и сега ще се проведе от 23 юли до 8 ав-
густ. На 20 март организаторите реши-
ха да проведат Олимпиадата без чуж-
дестранни зрители.

Очаква се местните зрители да бъдат
допуснати до състезанието с определе-
ни резерви: броят им на стадионите ще
бъде ограничен и те ще трябва да носят
маски. Ще се забраняват скандирането
и крещенето на трибуните. В същото
време властите не изключват, че ще
забранят допускането на зрители в слу-
чай на ново влошаване на епидемична-
та ситуация в страната.

Джо Диксън потвърждава,че
ще вади „Левски” от блатото

Кандидатът за нов
собственик на ПФК
Левски Джоузеф Дик-
сън обяви, че сделката
по придобиването на
закъсалия футболен
клуб се бави, тъй като
все още не е получил
необходимия договор
от адвокатите на от-
бора от "Герена". Дик-
сън изпрати до БТА
писмо, с което се об-
ръща към феновете
на "сините" и обясня-
ва моментната ситуа-
ция, както и потвър-
ждава намеренията си
да инвестира над 240
милиона долара.

"До феновете на
Левски София,

На 8 юни предста-
вих на клуба (ПФК Лев-
ски София) докумен-
ти от базирана в
САЩ финансова ин-
ституция, които
включваха определени
срокове, цели и време-
ви рамки за предложе-
ните от мен инвести-
ции от над 240 милио-
на долара на ПФК Лев-
ски София.

За последния месец
чух местни бизнесме-
ни, политици, соб-
ственици на клубове,
журналисти и бивши
играчи да критику-
ват публично предло-
жения от мен проект
на Левски. Дълбоко
оценявам и уважавам
мнението и теориите
им, въпреки че тряб-

ва да призная, че ня-
кои бяха доста комич-
ни, но все още очак-
вам някой от тях да
предложи алтерна-
тивна опция или съ-
ществена финансова
подкрепа за клуба, или
да излезе със страте-
гия, с която да извади
клуба от ситуацията,
в която е попаднал в
последната малко по-
вече от година. Пре-
дизвиквам тези хора,
които твърдят, че са
силно загрижени за
бъдещето на клуба,
но които са стояли и
са гледали как той из-
пада във финансов ко-
лапс пред очите им,
да предложат алтер-
нативна стратегия
на този, която аз да-
дох.

Също така предиз-
виквам критиците с
техните скептични
предположения логич-
но и рационално да
обяснят как точно
чуждестранен инвес-
титор ще успее да
"измъкне" нещо в
краткосрочен план от
организация с отри-
цателни финансови
потоци, сериозни дъл-
гове и никакви сред-
ства. Докато чакам
критиците да събе-
рат "идеите" си и да
дадат на феновете на
Левски техните "ре-
шения", бих искал през
тази седмица да ви

Хокей на трева
сe игра в кв.”Изток”
На територията на кметство Изток беше

проведен Пети турнир по хокей на трева
за юноши и девойки до 16 г. и до 18 г.

Класиране при 16 г.:
1. ХК"Пловдив"Пд
2. ХК"Ен Джи Ес"Пк
3. ХК"Петър Берон"Пд
4. ХК"Академик+"Сф
Класиране при 18 г.:
1. ХК"Петър Берон"Пд
2. ХК"Ен Джи Ес"Пк
3. ХК"Пловдив"Пд
4. ХК"Академик+"Сф
Участниците бяха наградени с медали и

купи.
Гости от БФХТ бяха: доц. Антонио Анто-

нов - изпълнителен директор на БФХТ и
Калоян Христов - регионален координатор
към БФХТНа турнира присъстваха инж.
Десислава Стоянова- Кмет на Кметство
Изток; Мартин Жлябинков - Секретар на
Община Перник; Десислава Стойова- Гла-
вен експерт "Спорт" в Община Перник;
Руслан Стефанов - треньор по хокей на
трева; Милка Михайлова - треньор по лека
атлетика."Желая на всички участници
още повече хъс за победа и успехи. Мла-
дите хора трябва да се развиват в спорта,
който са избрали. С пожелание все така
да бъдете гордост за всички нас!", поже-
ла инж. Стоянова.

ния директор Вели-
зар Димитров и ут-
ре ще се присъедини
към тима в Етропо-

ле. С привличането
на 32-годишния на-
падател селекцията
в пернишкия клуб
може да се счита за
приключена.

От вчера Миньор
е на лагер в етропол-
ския Балкан, където
ще проведе голяма
част от подготов-
ката си за новото
първенство. Перни-
чани са изключител-
но доволни от пре-
доставените им ус-
ловия. В Етрополе
„чуковете“ ще изиг-
раят и три контрол-
ни срещи – с Марек,
Ботев (Ихтиман) и
местния Чав-

дар.Междувременно
стана ясно, че жре-
бият за определяне
на програмата за но-
вото първенство
ще се тегли на 22-ри
юни в националната
футболна база в
Бояна. През тази го-
дина се очаква Вто-
ра лига да е от два-
десет отбора, кое-
то е поредното бе-
зумно решение на
БФС, имайки пред-
вид факта,че през
миналата година се
отказаха три отбо-
ра и мачовете на ня-
кой тимове бяха ту
през седмица, ту
през две.

представя нашия
план за Левски, който
ще ви бъде предоста-
вен, с огромната на-
дежда, че местната
бюрокрация и дълбо-
ко вкоренения вътре-
шен скептицизъм ня-
ма да блокира, а с то-
ва и да попречи тази
сделка да бъде осъ-
ществена и клубът да
получи надежда и со-
лиден инвестиционен
план, който заслужава
и от който отчаяно
се нуждае. Може би
общата реакция през
последния около ме-
сец към предложени-
те от нас инвести-
ции в Левски София
показват на всички
много ясно и точно
защо директните
чуждестранни инвес-
тиции в България,
уникална и много кра-
сива страна с безгра-
ничен потенциал, със-
тавляват толкова
малка част от Брут-
ния вътрешен про-
дукт.
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Експертите вече започват работа по него

СЪСЕДИТЕ МОЖЕМ ДА
СИ ИЗБЕРЕМ, РОДНИНИ-
ТЕ - НЕ. Случва се да се
скараш с комшия и ситуа-

цията да ескалира. Разбираемо е, жи-
вотът не винаги върви по мед и масло.
И понякога може да се стигне да раз-
при, а за съжаление в отделни случаи -
и до насилие. Агресията, физическа и
вербална, в днешното изнервено време
се среща все по-често. Но когато тя е
проявена от роднини, е повече от при-
теснително. И е тревожно, когато сре-
щу теб застане близък и не само те ру-
гае, не само троши имуществото ти, а и
те заплашва с убийство. Какъвто е слу-
чаят, станал в Радомир миналото лято.
Там 37-годишен мъж първо потрошил
колата на свой роднина, но явно това
не укротило гнева му, та заплашил
собственика на пострадалото возило и
брат му, че ще им отнеме живота.

Сега се изправя пред съда за унищо-
жаване и повреждане и закани за
убийство. Каквито и да са причините за
разправата, Темида няма да прости по-
добна саморазправа. А след като уда-
ри чукчето на правораздаването, 37-го-
дишният мъж ще трябва добре да си
помисли струвало ли си е да се решава
спор, каквито и да са причините за не-
го, по подобен безобразен начин.

НА ПЪТНИТЕ ПОЛИЦАИ ИМ СЕ
ИЗТЪРКАХА ЕЗИЦИТЕ ДА ПОВТА-
РЯТ, че на пътя трябва да се внимава.
Особено когато става дума за млади
шофьори. Щото още взели - не взели
книжки, те решават, че са богове на
пътя и си карат смело и безразсъдно. А
в много случаи подобно самочувствие
води до фатални резултати.

Така е станало в Дивотино, където 20-
годишен момчурляк ударил с колата
си старица и я убил на място. Младият
мъж вече е обвиняем и правосъдието
ще изяснява подробностите и причини-
те за трагичния случай, станал през
януари тази година. Каквито и да са те,
каквато и да е присъдата, това няма да
върне живота на 72-годишната жена.
Та когато хванем волана, нека не заб-
равяме, че носим отговорност не само
за своя живот, но и за този на другите
участници в движението.

Те също имат право на живот. А роди-
телите, преди да дадат ключовете на
автомобила на чедото си, нека му на-
помнят, че носи отговорност. Като шо-
фьор. А ако не внимава - и като подсъ-
дим.

Наказание чака надрусан шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Столичанин се изправя пред Темида за уп-
равление на автомобил под въздействието на
наркотични вещества. На 3 април тази годи-
на, малко преди светофара в село Драгичево
в посока Перник, бил проверен товарен авто-
мобил "Мерцедес", управляван от 29-годи-
шен столичанин. При изпробването му с тех-
ническо средство бил отчетен положителен
резултат за амфетамин. Мъжът отказал кръв-
на проба за химичен анализ. След проведено
разследване е привлечен като обвиняем по
чл. 343 "б", ал. 3 от Наказателния кодекс.

По 165 ученика от училище на
безплатна почивка през лятото

Светла ЙОРДАНОВА
Програмата "Отново заедно" ще бъде реа-

лизирана в периода 1 юли-14 септември, реши
правителството, което одобри програмата.

С нея ще бъдат подпомогнати както туристи-
ческият сектор, така и образователният, на-
помни министърът на туризма Стела Балтова.

Гласувано по какъв ред туроператорите ще
подготвят пакетите, как ще бъдат извършвани
плащанията и др. Средствата от държавния
бюджет ще бъдат използвани с цялата отго-
ворност, увери Балтова. Държавното финанси-
ране по програмата е 15 млн. лева, а на уча-
стник ще бъдат заплащани 500 лева за период
от 6 дни. Родителите не трябва да доплащат ни-
що. Задължително трябва да се спазва Наред-
бата за туристическите пътувания.

Към програмата има много голям интерес от
ученици, родители и учители, каза просветният
министър Николай Денков. При подбора на
участниците, които са 30 хил., ще бъдат зало-
жени примерни критерии като продължител-
ност на дистанционното обучение, социален и
здравен статус, успех от обучението. Те ще се
избират от педагогическия състав.

Според министъра ще има интерес от туро-
ператори. Максималната бройка е 165 участни-
ци от всяко училище. Програмата ще се про-
веде на два етапа, като вторият започва от 1
август, ако останат средства.

Министерството на образованието и науката
ще приема заявки за участие до 31 юли 2021
г. Ако след тази дата предвиденият бюджет не
е изразходван, училищата могат да канди-
датстват отново до 1 септември т.г. или до из-
черпване на финансовия лимит.

Училищата с под 150 ученици и преподава-
тели могат да заявят група от до 12 участници.
За втория етап тези ограничения отпадат, стига
общият брой включени участници от едно уче-
бно заведение да не надхвърля 165 за всички
етапи на програмата.

На всеки 10 ученици има не по-малко от еди-
н придружител - учител или друг педагогичес-
ки специалист от училището или от Център за
специална образователна подкрепа.

Радомирец заплашвал
роднини с убийство

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец се изправя пред съда за

унищожаване и повреждане и закани за
убийство.

През месец юли миналата годи, на
улица "Хайдут Миленко" в Радомир бил
изпочупен лек автомобил "Сеат Толе-
до", собственост на 37-годишен радо-
мирец.

След подаден сигнал в полицията за-
почнало разследване.

В хода на процесуално-следствените
действия е установен извършителят -
45-годишен местен жител. Мъжът е в
роднинска връзка с 37-годишният мъж.
Той отправил закана за убийство към
него и брат му.

Сега той е привлечен като обвиняем
по чл. 216, ал. 1 и 144, ал. 3 от Наказа-
телния кодекс.

Наложена му е мярка за неотклонение
"подписка" и работата продължава съв-
местно с прокуратурата.

Силвия ГРИГОРОВА
Работна група с

участието на пред-
ставители от ек-
спертни медицински
съвети към министъ-
ра на здравеопазване-
то, водещи специа-
листи в сферата на
онкологичните и хе-
матологични забол-
явания, представите-
ли на пациентски ор-
ганизации и на фарма-
цевтичната индус-
трия започна работа
по изготвянето на
Национален антира-
ков план.

Експертите в ра-

ботната група са
единодушни, че едно
от най-важните не-
ща, което трябва да
е водещо в национал-
ния антираков план, е
ранното откриване
на онкологичните за-
болявания. За целта е
необходимо да има
добри скринингови
програми, в които да
са включени медицин-
ските специалисти и
от извънболничната
медицинска помощ.

Националният ан-
тираков план ще е
съобразен и с доказа-
но работещи вече

програми в други
страни и най-вече с
Eвропейския план за
борба с рака, в който
е отбелязано, че
всяка година 3,5 ми-
лиона души в ЕС са
диагностицирани с
рак, като смъртните
случаи, предизвикани
от това заболяване,
са 1,3 милиона.

До две седмици ек-
спертите от работ-
ната група ще из-
готвят своите пред-
ложения, които да бъ-
дат разгледани на
следващото им засе-
дание.

Любимият актьор Мариан
Бачев подаде ръка на Цвети
Любомира ПЕЛОВА

Един любим българ-
ски актьор - Мариан
Бачев, също подаде
ръка на семейството
на слънчевата Цвети,
която се бори за жи-
вота си. В социалната
мрежа той написа:
"Скъпи приятели, как-
то вероятно добре си
спомняте, в края на
2020 година събирах-
ме пари за веноскоп.
Закупихме го и го да-
рихме на Педиатрия-
та в София. Останаха
пари и с тях закупих-
ме електролитен ана-
лизатор за детската
онкохематология в
София. От сумата в

Съд за неправоспособен шофьор
Любомира ПЕЛОВА

Радомирец на съд
за управление на мо-
топед без регистра-
ционни номера.

На 29 май, в радо-
мирското село Дол-
на Диканя бил прове-
рен мотопед "Джиле-

ра", управляван от
59-годишен радоми-
рец. Органите на ре-
да установили, че
моторното превоз-
но средство не е ре-
гистрирано по над-
лежния ред в
Република България.

След проведено раз-
следване мъжът е
привлечен като об-
виняем по чл. 345,
ал. 2 от Наказател-
ния кодекс и работа-
та продължава съв-
местно с прокурату-
рата.

сметката, която от-
крих специално за слу-
чая, останаха 1715.68
лева. Преди 2 дни про-
четох статуса на Niki
Kunchev за 2 деца-сес-
три. Малката е гото-
ва да дари костен мо-
зък на голямата и Ни-
ки се е заел с набира-

нето на средства. Ре-
ших, че това е кауза,
която изцяло отго-
варя на нашата ини-
циатива от зимата и
днес преведох цялата
сума от 1715.68 лв. за
подпомагане на тази
процедура. Благодаря
ви за подкрепата!"

Млад шофьор, убил старица
при ПТП, се изправя пред Темида
Любомира ПЕЛОВА

20-годишен пернича-
нин ще бъде съден за
причиняване на

смърт по непредпаз-
ливост, съобщиха от
полицията.

На 8 януари тази го-
дина, на улица "Ми-
ньор" в пернишкото
село Дивотино била
блъсната от лек ав-
томобил "Мерцедес"
72-годишна местна
жителка. В резултат
на удара жената почи-

нала на място. Зад во-
лана на автомобила
бил 20-годишен жител
на областния град.

След проведено раз-
следване, младежът е
привлечен като об-
виняем по чл. 343, ал.
1 от Наказателния ко-
декс и работата про-
дължава съвместно с
прокуратурата.
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