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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 = 1.64 лв.

Сряда-четвъртък 23-24 юни 2021г., бр.71 /7071/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Св. мчца Агрипина(23)
Рождение на св.

Йоан Кръстител(24)

"Златен век"
или комунизъм

Строеният - недостроен небостъргач
"Златен век", около който се вдигна бая
шум напоследък, твърде много напомня на
строения - недостроен комунизъм. Прили-
ките са повече от разликите. Високата
сграда в столицата трябвало да бъде вит-
рина на икономическия просперитет на
България, казват архитектите. Комуниз-
мът също трябваше да е витрина на чо-
вешката цивилизация, казваха марксист-ле-
нинистите. "Златен век" се строеше с раз-
решение и по график от Столична община и
под надзора на съответните държавни
контролни органи. Комунизмът също се
строеше с разрешение и по график от Мос-
ква и се контролираше от съответните
служби. На "Златен век" по едно време раз-
решението му изтече и го спряха. На кому-
низмът - също. Последваха протести и кон-
трапротести около спирането на строежа.
Спирането на комунизма бе последвано от
същото. "Златен век" е замислен да позла-
ти всички - собствениците му реално, наро-
да - символично. Комунизмът също трябва-
ше да позлати наред - номенклатурата
реално, народа - словесно. И "Златен век" и
комунизмът навяват тъжни размисли, в
смисъл какво бе станало, ако...

Комунистическата носталгия е велика
сила. Златна като века, в който живеем. И
преди, и сега...

СЪПЕРНИК
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД
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Ñúáðàíè ñà âå÷å 400 000 ëåâà çà Öâåòè!
Инициативите в помощ на златното момиче на Перник продължават
Любомира ПЕЛОВА

400 000 лева е стиг-
нала сумата, събрана
в помощ на Цвета
Страхилова. 17-го-
дишното момиче, кое-
то чака всеки момент
да отпътува за
трансплантация в
Германия, обедини
стотици около кауза-
та да помогнат. Кой с
каквото може. В бла-
городната инициати-
ва се включиха и бъл-
гари от различни
краища на България.

Снощи на стадион
"Миньор" се състоя
безспорно най-голяма-
та благотворителна
проява организирана
в нейна помощ досега.

Ники Кънчев бе водещ
на концерта, който
събра на едно място
танцяьори и певци
от различни жанрове.
А перничани не
помнят от кога ста-
дионът не е бил така
пълен! Над 4000 души
аплодираха участни-
ците във великолеп-
ния концерт. А кога-
то прозвуча изпълне-
нието на златното
момиче на песента
"Елено черко", публи-
ката пощуря. Хиляди
телефони грейнаха в
мрака, разнесоха са
скандирания "Цвети,
Цвети!"

Повече от четири
часа продължи мащаб-

ният благотворите-
лен концерт, събрал
над 40 звездни изпъл-
нители, които пяха
без хонорар в подкре-
па на каузата да бъде
спасен живота на
злагното пернишко
момиче, както нари-
чат всички Цвета
Страхилова.

Добрата новина е,
че тя има донор - ней-
ната по-малка сестра
Деси. Разноските по
самата операция ще
се поемат от НЗОК,
но събраните средс-
тва ще се използват
за престоя и възста-
новяването на Цвета
в Германия.

Инициативите в по-

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

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

Разрешиха ваксиниране
на деца срещу COVID-19

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с множество постъпили за-

питвания, Министерството на здравеопаз-
ването изпрати информация до медиите. В
нея се посочва, че считано от 3 юни т.г., де-
цата над 12-годишна възраст могат да бъ-
дат ваксинирани срещу COVID-19 с вакси-
ната на производителя Pfizer/BioNTech.

Родителите, които искат децата им да бъ-
дат имунизирани срещу COVID-19, могат
да го направят при общопрактикуващия
лекар или във ваксинационен център. Иму-
низирането се осъществява по общия ред,
като е необходимо единият от родителите
да попълни формуляра за информирано
съгласие.

мощ на златното пер-
нишко момиче битка-

та му за живот про-
дължават!
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Ïðåêúñâàò âîäàòà íà ãîëåìè áîð÷ëèè êúì ÂèÊ
Нередовни платци на дружеството "висят" с по 5 000 лева!

Силвия ГРИГОРОВА
Скоба и спирате-

лен кран ще прекъс-
ват водоснабдяване-

Близо три пъти са намалели
заболелите от варицела

Силвия ГРИГОРОВА
Леко увеличение на заболелите от остри

респираторни т остри респираторни забол-
явания в региона, през изминалата седми-
ца, установи Регионалната здравна ин-
спекция в Перник. Регистрираните заболе-
ли са 28, при 31 за изминалата седмица.
Заболеваемостта в региона,  през този пе-
риод, е била 38,75%oo, при средна за стра-
ната 25,88%oo към 21.06.2021 г.

Добрата новина е, че има, макар и леко,
намаляване на болните от заразни забол-
явания. Констатираните през изминалата
седмица заболели са 22-ма, при 27 за
предходната.

Буди тревога информацията за леко по-
качване на заболелите от коронавирус в
региона за изминалата седмица. Констати-
рани са 16 заразени с COVID-19, при 11 за
предходната седмица. Потвърдените слу-
чаи са на възраст от 22 до 88 години. Забо-
лелите са от Перник, Радомир и селата:
Кралев дол,  Драгичево,  Мещица и  Яро-
славци. През седмицата са направени  26
антигенни теста и 22 за антитела.

Радостната новина е, че за този период
близо три пъти са намалели заболелите от
варицела в областта. Регистрираните бол-
ни са 5, при 14 за предходната седмица.
Болните са регистрирани в  Перник и село
Дивотино. От РЗИ информират, че са засег-
нати колективите на три детски градини:
ДГ №3 "Пролетен цвят",ДГ №1 "Миньорче"
и ДГ с. Дивотино. Всички заболели се ле-
куват амбулаторно от личните си лекари.

Още 1 болен от жиардиаза/ламблиоза е
регистриран в Перник през изминалата
седмица. Става въпрос за дете на 2 г., кое-
то се лекува в домашни условия.

От РЗИ уверяват, че  за всички случаи на
заболели от заразни заболявания са из-
вършени епидемиологични проучвания,
взети са противоепидемични мерки
спрямо болните и контактните лица.

През седмицата инспекторите на РЗИ -
Перник са извършили 115 проверки. 42 от
тях са свързани със спазването на забра-
ната за тютюнопушенето.

В резултат на упражнения контрол през
седмицата от здравните инспектори, са из-
дадени заповеди за спиране експлоата-
цията или дейността на 4 обекта.

През периода са издадени 35 предписа-
ния.

И през изминалата седмица РЗИ продъл-
жи да извършва ежедневен мониторинг на
питейните водоизточници. Взети са 40 про-
би от различни населени места, за да се
установи дали подаваната им вода за пи-
тейно-битови цели отговаря на изисква-
нията на Наредба №9 на МЗ.

ФК "Виктория" помага
на болната Цвети

Любомира ПЕЛОВА
По инициатива на аматьорския футболен

отбор  "Виктория" - Перник и организаторите
на турнира "Албена Къп 2021 г.", се дарява
сумата в размер на 800 лева за лечението
на Цвета Страхилова, съобщиха от клуба.

"Перник отново е обединен в името на
една цел - Цвети да се излекува колкото
се може по-бързо, затова решихме да да-
рим средствата за лечението й. Благода-
рим и на отбора на "DXC Технолоджи" , че
също откликнаха и даряват сумата от
600лв. ,за лечението на Цвети", казаха
футболистите на "Виктория".

Те от сърце пожелават успех на Цвети и
скорошно оздравяване!

то на нередовните
платци на "ВиК" Пер-
ник! Две години след
водната криза в Пер-

ник и околните села,
засегнала близо 100
000 души, местното
ВиК дружество об-

яви, че ще прекрати
водоподаването на
абонатите, които не
плащат за услугата.
С разрешение на Ре-
гионалната здравна
инспекция ВиК-Пер-
ник е започнало про-
верки по домовете и
офисите и спира во-
дата на нередовни
абонати, съобщи уп-
равителят на дру-
жеството Борислав
Иванов. До тези дей-
ствия се стигна,
след като преди дни
Националната аге-
нция за приходите
(НАП) запорира
сметки на ВиК-Пер-
ник. Фирмата не е
погасявала задълже-
нията си към бюдже-
та - данъци и осигу-
ровки, от 2018 г. и
те вече възлизат на
3 млн. лв. Същевре-

В Брезник откриват първото
Западно фермерско тържище

Любомира ПЕЛОВА
В събота, на 26 юни, Брезник ще бъде

домакин на Първо Западно фермерско
тържище.

Мащабното събитие е първото по рода
си събитие в Област Перник, което цели
да събере на едно място малки и сред-
ни местни земеделци, животновъди и
занаятчии, които да предложат своите
продукти и услуги на гостите от околни-
те градове и села.

Инциативата ще стартира с открива-
нето на изложба със снимки на забеле-
жителности от региона. В нея ще бъдат
представени финалистите в конкурса
на тема: "Моята любима забележител-
ност в Област Перник.

От 11 часа в храм "Свети Георги По-
бедоносец" ще се проведе церемония
по награждаване на трите най-добри
снимки. Събитието е част от първото За-
падно фермерско тържище, което Ре-
гионалния младежки център организи-
ра в Брезник.

Броят на участниците във фермер-
ския пазар се увеличава от 9 на 12.
Към заявилите интерес брезнишки
производители се присъединява "Агри-
ва" със своите млечни продукти, както
и майстори на грънчарски изделия от
Трънско. От народно читалище "Иво
Войвода-1928" в брезнишкото село
Долна Секирна ще приготвят автентич-
ни ястия за Граовския край.

Гимназията по селско стопанство ве-
че е част от историята на града, но ней-
ния двор ще бъде възроден чрез фер-
мерско тържище, което цели да събере
на едно място малки и средни местни
земеделци, животновъди и занаятчии,
които да предложат своите продукти и
услуги на гостите от околните градове
и села.

Събитието се организира от Регионал-
ния младежки център RAISE Youth в
Брезник. Чрез "Подкрепа за младежта
в област Перник" се организира среща
със занаятчии и земеделски произво-
дители, без да се уточнява каква е въз-
растта на предприемачите и дали тър-
жището ще е с примери за младежи,
които са избрали дългосрочно основно
препитание в тази сфера или е по-скоро
тип: "От златните ръце на баба и дядо".

В Брезник прехвърлят 49 000 лева от
бюджета за ремонт на школото в Ноевци
Любомира ПЕЛОВА

Ремонт на основно
училище "Христо
Смирненски" в брез-
нишкото село Ноевци
се предвижда да стар-
тира през лятната
ваканция, става ясно
от докладна до Об-
щински съвет-Брез-
ник.

На 24 юни общин-
ските съветници на
Брезник трябва да ре-
шат за прехвърляне
на 49 000 лева на учи-
лището в Ноевци. В
общинския бюджет за
тази година е вклю-
чен основен ремонт
на училищната сгра-
да. С цел ремонта да
се извърши при от-
съствие на ученици-
те през летния пе-

риод и сключване на
договор за строител-
но-монтажни работи
от страна на дирек-
тора на училището,
кметът на община
Брезник Васил Узунов
предлага на Общин-
ския съвет да приеме
прехвърлянето на 49
000 лева към учебно-
то заведение. В пред-
ложението към об-
щинските съветници

е допълнено, че с ре-
шението трябва да се
упълномощи директо-
рът на училището в
Ноевци да сключи до-
говор за основния ре-
монт. Посочено е
още, че се допуска
предварително изпъл-
нение на решениет с
мотив неотложен ре-
монт в период на
лятна ваканция и от-
съствие на ученици.

Светла ЙОРДАНОВА
"Снишават се звез-

дите"- това е загла-
вието на новия роман
на Румяна Пелова, кой-
то ще бъде предста-
вен пред публика на
24-ти юни от 17, 30
часа в Малкия салон
на Двореца на култу-
рата. Милена Станис-
лавова е рецензент на
книгата, а водещ на
литературното съби-
тие ще бъде Цвета
Бакарска.

Румяна Пелова е ро-

Представят новата книга на Румяна
Пелова - "Снишават се звездите"

дена през 1967 година
в Перник, където жи-
вее и досега.

"Твърдят, че една
жена, която спокойно
обявява годините си
е опасна и не се спира
пред нищо. Животът
ми доказа, че имат
право. Имам мечти и
правя всичко възмож-
но да ги реализирам.
Една от тях е да съм
успешен автор"- казва
авторката за себе си.

Румяна Пелова пише
от детските си годи-

ни. Поезия пише от
16- годишна и не е спи-
рала да пише стихове
до този момент. Има
издадени 5 стихосбир-
ки- "Еднорози се
любят насън", "Луна-
та вместо тебе ме це-
луна", "Шепот на маг-
нолия", "Живей си жи-
вота, момиче!" и
"Светлина в раните".

Шеста й книга е с
проза и съдържа две
новели под обединено-
то заглавие "В окото
на миналото".

менно дружеството
има несъбрани взема-
ния в размер на 13
млн. лева от гражда-
ни и фирми, съобщи
управителят Борис-
лав Иванов. Някои
от абонатите имали
задължения по 2000,
3000, дори 5000 лева.
В присъствието на
полиция със скоба и
спирателен кран се
прекъсва водоснабд-
яването и на живу-
щи в апартаменти,
които не са изплати-
ли задълженията си,
посочиха от дружес-
твото. Все пак е до-
говорено намаляване
на размера на ежеме-
сечната погасителна
вноска на ВиК-Перник
към НАП, което ще
позволи на дружес-
твото да съществу-
ва.
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В Перник вече разполагат новите съдове за отпадъци

Любомира ПЕЛОВА
Започна разполага-

нето на новите съдо-
ве за смет в Перник.
Първите 50 контейне-
ра са поставени в
квартал "Изток", а до
няколко месеца новата
система за сметосъ-
биране ще заработи
във всички населени
места от общината.
"ЗМБГ"АД,  която из-
вършва дейностите
по сметосъбиране и
сметоизвозване на
територията на Об-

щина Перник, ползва
опита на италианска-
та  фирма "NORD Engi-
neering" -световен ли-
дер в сметопочиства-
нето. Системи като
тази, която ще се въ-
веде Перник са прило-
жени в градове като
Буенос Айрес, Барсело-
на и Флоренция, у нас
тя се използва в Бур-
гас, Русе и столичния
район "Дружба".

Няколко са предимс-
твата на новата сис-
тема на сметосъбира-

Важно! И в събота общината ще
приема заявления за изборите

Любомира ПЕЛОВА
Във връзка с произвеждането на избо-

ри за Народно събрание на 11.07.2021 г.
и необходимостта от изпълнение на про-
цедури и действия от хронограма, прие-
та с Решение на ЦИК, Ви уведомяваме,
че и на 26.06.2021 г. /събота/ от 08.00 ч.
до 17.30 ч. общинската администрация
ще приема заявления:

- За гласуване на друго място само на
кандидатите, членовете на ЦИК, члено-
вете на РИК и на наблюдателите. Такива
заявления се приемат не по-късно от 14
дни преди изборния ден (Чл. 34, ал. 1 - 3
от ИК).

- За избиратели с трайни увреждания,
които не им позволяват да упражнят из-
бирателното си право в изборното поме-
щение, но желаят да гласуват с подвиж-
на избирателна кутия. Те трябва да
заявят желанието си в писмена форма
чрез заявление по образец или еле-
ктронно заявление през интернет страни-
цата на Община Перник, в случаите, ко-
гато своевременно е направено искане
по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ
адрес. Краен срок за подаване на зая-
вленията за вписване на избирател за
гласуване по настоящ адрес не по-късно
от 14 дни преди изборния ден (Чл. 37, ал.
1 от ИК).

- Избирател, чийто постоянен и нас-
тоящ адрес са в различни населени мес-
та, може да поиска да бъде вписан в из-
бирателния списък по настоящ адрес не
по-късно от 14 дни преди изборния ден
(Чл. 36, ал. 1 и ал.4 от ИК).

-След като е образувана секция за
гласуване с подвижна избирателна ку-
тия и е назначена СИК, избирател с трай-
ни увреждания, които не му позволяват
да гласува в изборно помещение и же-
лае да гласува, но не е подал заявление
за това в срок не по-късно от 14 дни пре-
ди изборния ден, може да подаде зая-
вление до кмета на общината/кметство-
то/кметския наместник не по-късно от
05.07.2021 (5 дни преди изборния ден), и
се включва в избирателния списък за
гласуване с подвижната избирателна ку-
тия.

Пернишки ловци се грижат
за пернатия дивеч в района

Любомира ПЕЛОВА
Ловците в пернишкото ловно-рибарско

сдружение отглеждат 380 фазана, съобщи
председателят на сдружението Виктор
Вучков пред БТА. Птиците са взети на 45
дни и ще растат под грижите на ловците
във волиера в град Батановци до есента.
Тогава те ще бъдат пуснати в природата.
Сто и осемдесет от фазаните са предоста-
вени безплатно по Националната програма
за разселване на дивеч.

Досега традиционно фазан е отглеждан
единствено в дружинката в село Витанов-
ци. Само през последните две години там
са разселени 90 ловни фазана. Този вид е
с изключително важно ловностопанско
значение, подчертават от сдружението.

Пернишките ловци са разселили и 320
яребици и 38 диви зайци през последните
два сезона.

Съд за дрогиран
пернишки шофьор

Любомира ПЕЛОВА
34-годишен отива на съд за шофиране на

автомобил след употреба на амфетамин.
На 30 април тази година, в пернишкия кв.

"Изток" бил проверен лек автомобил
"Фолксваген пасат", управляван от 34-го-
дишен перничанин. Установено е, че уп-
равлява след употреба на амфетамин.
След проведено разследване е привлечен
като обвиняем по чл. 343 "б", ал. 3 от Нака-
зателния кодекс и работата продължава
съвместно с прокуратурата.

IV-ти лекоатлетически
турнир "Децата на Перник"
Светла ЙОРДАНОВА

IV-ти лекоатлети-
чески турнир "Децата
на Перник " се проведе
пред Кметство Из-
ток. В него се включи-
ха 300 участници на
възраст от 5 до 13 г.
и свободен старт -
над 13 г.

Организатори на
състезанието бяха
Кметство Изток и ле-
гендата в леката ат-
летика Милка Михай-
лова, със съдействие-
то на Община Перник.
Младите спортисти
бяха наградени от
кмета на кметство
Изток инж. Десислава
Стоянова и кмета на
кметство Църква Ра-
дослав Динев с меда-
ли, грамоти и пред-
метни награди. Гости
на събитието бяха
Стефан Кръстев -
зам.- кмет на Община
Перник, Радослав Ди-
нев - кмет на Кметс-
тво Църква и Десис-
лава Стойова - главен
експерт "Спорт" в
Община Перник.

Целта на инициати-
вата е да се популяри-
зира леката атлетика
и спорта като здра-

вословен начин на жи-
вот.

"Ще използвам слу-
чая, за да изразя свое-
то уважение към Мил-
ка Михайлова и нейна-
та активна дейност в
областта на спорта и
като организатор на
турнира. Радвам се,
че младите спортис-
ти имат такъв инте-
рес към леката атле-
тика и хъс за победа!
Пожелавам на всички
успех в спорта! Със-
тезавайте се с жела-
ние и вярвайте в себе
си! Успех!", заяви кме-
тът на кметство Из-
ток инж. Десислава
Стоянова.

Участниците в тур-

нира пробягаха след-
ните разстояния:
100, 200, 300, 500 и
1000 метра. Класира-
лите се от първо до
трето място, получи-
ха медали, грамоти и
предметни награди, а
до шесто място - гра-
моти и предметни
награди. Класиралите
се училищни отбори
от първо до трето
място получиха купи.
А четвърто, пето и
шесто място - грамо-
ти.

Кметство Изток
благодари на всички
участници и добро-
волци за желанието и
участието в турни-
ра!

не, която ще бъде при-
ложена навсякъде, къ-
дето теренът позвол-
ява.

На първо място е
фактът, че старите
контейнери тип "Бо-
бър", които са добре
познати на перничани
са малки и нехигиенич-
ни, защото позвол-
яват капаците там,
където ги има да са
отворени денонощно
и отпадъците да се
разпиляват от вятъ-
ра и животните. Това

Пенсионери ще пеят и танцуват
на Еньовден в Ладовица

Светла ЙОРДАНОВА

Пенсионери ще покажат певчески и тан-
цови умения на открита сцена в местнос-
тта "Ладовица" в Перник.

Изявите са в рамките на деветото изда-
ние на Регионалния фестивал на любител-
ското творчество на възрастните хора от
Югозападна България "Еньовден", който
ще се проведе на 24 юни.

150 ще са участниците от областите Пер-
ник, Благоевград и Кюстендил. Фестива-
лът ще започне с ритуала "мълчана вода",
изпълняван традиционно срещу празника,
като в него ще се потопи Еньовска китка,
съдържаща 77 билки и половина.

Най-добре представилите се групи ще
бъдат удостоени с плакети, най-харесани-
те индивидуални изпълнители ще бъдат
наградени с медали. Всички участници ще
получат грамоти.

Фестивалът представя богатството и
разнообразието на българския фолклор,
съхранен от възрастните хора.

е първият проблем,
който Община Перник
решава с въвеждане-
то на нов тип контей-
нери и машини за
тяхното обслужване.

Освен това стари-
те съдове за смет
бяха с капацитет от
1.1 куб.м., новите са
повече от  два до три
пъти по-големи: 2.25
куб.м., 3 и 3,75 куб.м.
Те са конструирани из-
цяло от стомана, а из-
работката им не поз-
волява те бъдат от-
ворени за по-дълго от
времето, необходимо
човек да изхвърли от-
падъците си. Два са
начините, по които
те се отварят - ръчно
и с крак, чрез натиска-
не на специален педал.

Резултатът от то-
ва е нуждата от по-
малко на брой контей-
нери, които са значи-
телно по-хигиенични
от старите.

Старите контейне-
ри имат много недос-
татъци -  не са устой-
чиви, податливи са на
запалване, лесно може
в тях да влязат жи-
вотни, имат движещи
се части, които лесно
се повреждат, пълнят
се с вода при обилни

валежи.
Това води до втора-

та важна точка -  съ-
бирането на отпадъ-
ците. Въпреки, че
броят на контейнери-
те ще бъде намален, в
същото време обемъ-
т, който те могат да
съхраняват е по-голям
от преди. Това води до
улеснение на работа-
та на сметопочиства-
щата фирма и подобр-
ява качеството и бър-
зината на услугата.

Новите контейнери
ще имат и друг значи-
телен плюс - те се об-
служват между 3 и 4
пъти по-бързо от
старите тип "Бобър".
При извършването на
тази дейност всичко
е автоматизирано -
специален нов камион,
хваща контейнера и го
повдига на ремаркето
на машината, което е
напълно затворено и
се отваря единстве-
но, когато сензори за-
секат, че се налага.
При натискането на
бутон от шофьора на
камиона, дъното на
контейнера за отпа-
дъци се отваря и съ-
държанието му се из-
сипва в специализира-
ната машина.
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Предлага ги новото ръководство на Профилакториума

Любомира ПЕЛОВА
От 1 юли 2021 годи-

на Профилакториу-
мът в Перник предла-

га безплатна консул-
тация и преглед за па-
циенти, прекарали
COVID-19 (Sars COV2

инфекция), които се
нуждаят от лечебно-
в ъ з с т а н о в и т е л н и
процедури с цел да
преодолеят по-бързо
последствията от
болестта. Това съоб-
щават от болнично-
то заведение.

Акцентът на тази
програма е лечението
на заболявания на пе-
риферната нервна
система и болести на
опорно-двигателния
апарат.

Вирусът COVID 19
причинява неприятни
усещания като загуба
на тонус, обща сла-
бост на мускулатура-
та, непрестанна тре-
вожност и стрес, бол-
ки в гърба, ставите и
други части на тяло-
то.

Преизчислението на
пенсиите не е популизъм

ЗАЯВЛЕНИЕ
на Пернишката ор-

ганизация към Нов
съюз на пенсионери-
те в България

В условията на епи-
демична обстановка в
пернишките струк-
тури на Нов съюз на-
пенсионерите беше
обсъдена работата
на Народното събра-
ние, формирано в ре-
зултат на изборите
на 04. 04. 2021 г. Във
връзка с това

ЗАЯВЯВАМЕ:
1. Дневният ред на

това Народно събра-
ние не съвпадна с
потребностите на
обществото и с необ-
ходимостта от фор-
миране на политика за
развитие на държава-
та и добруване на хо-
рата.

2. Считаме за мани-
пулация, отвличаща
вниманието от ис-
тинските проблеми,
дебатите за мажори-

Общините искат 2
процента от подоходния

данък да остава в тях
Любомира ПЕЛОВА

Няма причина да се води дискусия за
рамката на местното самоуправление в
България. Такъв въпрос не стои. Счита-
ме за несериозно да се дебатира пре-
махването на единствения орган на мес-
тното самоуправление, какъвто са об-
щинските съвети. Нашето предложение
е 2% от подоходния данък да остава в
бюджетите на общините. Това са около
860 милиона лева годишно. Промяната
не изисква преструктуриране на цялата
данъчна система, нито пък води до уве-
личаване на данъчната тежест. Това ка-
за пред БНР Силвия Георгиева, изпъл-
нителен директор на Националното
сдружение на общините (НСОРБ) по по-
вод предложените от кметове на кметс-
тва промени в устройството на местното
самоуправление.

"В над 80 на сто от общините има доб-
ро разбирателство между градския и
селските кметове", посочи Георгиева.

Според нея действащата законодател-
на рамка дава достатъчно гъвкавост
според спецификата на дадена община
тя да отделя достатъчно ресурс и за
малките населени места. "Много общи-
ни го правят чрез различни модели.
Кметските съвети, които могат да се
създават според Закона за местното са-
моуправление, са изключително пра-
вилна философия", добави Георгиева.

"Ако в селото има създаден кметски
съвет и то има делегиран бюджет, тога-
ва и общината би била спокойна, че има
ниво на контрол, което не оставя кмета
на селото да се разпорежда самостоя-
телно с общите средства", сподели още
тя. - Разговорът за повече финансиране
на кметствата започва от по-голямата
финансова самостоятелност на общини-
те. Това е големият разговор за финан-
совата децентрализация."

Георгиева е на мнение, че админис-
трацията може да подготви законода-
телни промени в тази посока, така че
при структурирането на новия парла-
мент вече да има готови досиета.

Вчера на разговорите на НСОРБ със
служебния премиер Стефан Янев отново
беше поставена дългогодишната тема
за трансформирането на част от нацио-
налните данъци в местни. Срещата про-
тече в режим на закрито заседание.

Млад мъж пострада
при битов инцидент

Любомира ПЕЛОВА
24-годишен младеж е пострадал при

битов инцидент в гр. Брезник.
На 19 юни, около 19, 40 ч., на ул. "Бо-

рис Антов" в гр. Брезник възникнал
скандал, впоследствие прераснал в по-
бой. Брезничани на възраст 21, 24 и 34
години влезли в спор с 53-годишен, ка-
то по първоначална информация разпра-
вията била за неуредени финансови
взаимоотношения. Първо се скарали, а
впоследствие и сбили. Най-сериозно е
пострадал 24-годишен, който бил прег-
ледан последователно в безнишката и
пернишката болници и след това тран-
спортиран в столично лечебно заведени
със счупен таз и и други наранявания.
53-годишният мъж получил хематом на
око. Установени са всички участници в
разпрата и е образувано досъдебно
производство.

Действията по разследването продъл-
жават под ръководството на прокурату-
рата.

43 процента от българите са
се срещали с коронавируса

Силвия ГРИГОРОВА
Около 43% от населението в страната се

е срещало с коронавируса. Това показва
национално изследване на една от голе-
мите вериги лаборатории у нас. Изследва-
ни са 2 665 проби, взети в различни дни и
градове на случаен принцип.

Това е моментна снимка, не може да се
вмести в правилата за национално пред-
ставително проучване, каза собственикът
на лабораторията д-р Недялко Калъчев
пред БНР.

Изследвани са били проби на хора, кои-
то са посетили по някакъв повод лабора-
ториите в последните дни на май и начало-
то на юни. Изследваните антитела касаят
само досег с вируса по естествен път.

"Логиката е била, че взимаме случайни
лабораторни проби. Ние не знаем предва-
рително. Колегите в края на работния ден
са подбирали проби на чисто случаен
принцип, без да се интересува кой е па-
циентът, стоящ зад тях", подчерта Калъ-
чев.

Д-р Недялко Калъчев поясни, че голяма
част от хората, които са се срещнали с ви-
руса по време на първата вълна, имат при-
лично ниво на антитела. "Те не са малко.
Това е един много приличен отговор".

Слабо положителните резултати са едва
4% от пробите, отбеляза Калъчев.

Данните за Ямбол сочат 56-57% преми-
нали през вируса, Пазарджик оглавява
класацията с 62%, а за столицата около
една трета от пробите са положителни за
наличие на антитела.

Ако получените от лабораторното проуч-
ване данни се екстраполират върху общия
брой на населението в страната, се полу-
чават около 2 милиона души и отгоре, ко-
ментира Калъчев. По думите му това озна-
чава, че официалната статистика може да
се умножи по 6.

"Не сме си свършили работата с вакси-
ните. Имаме да наваксваме", посочи още
Недялко Калъчев.

Има хора, които са ваксинирани, но не
образуват антитела. Това се случва в мал-
ка част от случаите при определени групи
пациенти, които развиват нисък имунен
отговор, допълни той.

Част от ваксинираните с векторна вак-
сина имат много силен имунен отговор, но
при малка група отговорът е много вял, от-
беляза д-р Калъчев.

ПЪРВАТА СТЪПКА,
която трябва да
предприемете - Без-
платна  консултация
с наш лекуващ лекар и
избор на терапия.

ВТОРА СТЪПКА (при
необходимост)  - ЛЕЧЕ-
НИЕ/ направление № 3
от личен лекар или
платен вариант по це-
норазписа на Лечебно-
то заведение/.

Високоинтензивна
магнитотерапия -
Магнитната терапия
е популярна модал-
ност във физикална-
та медицина, която
се използва за облек-
чаване на болката и
ускоряване на възста-
новителните процеси
в човешкото тяло.

Физиотерапия с ви-
сокочестотен ток -

Високочестотните
токове действат
силно противовъзпа-
лително и имат бак-
терициден ефект. Те
оказват релаксиращ
ефект върху нервна-
та система, както и
върху гладката мус-
кулатура на бронхи-
те.

Индивидуална ле-
чебна гимнастика -
Получавате индиви-
дуален курс с движе-
ния и насоки от обу-
чен кинезитерапевт
за подобряване фун-
кциите на дихателна-
та система, постига-
не на силна мускула-
тура и тонус.

Предварително за-
писване на  GSM 0897
09 40 72 от  08.00 ч.-
14.00 ч.

тарната избирателна
система и гласуване-
то на новия избира-
телен закон. Създа-
ват се условия голяма
част от избиратели-
те да гласуват емо-
ционално, без да
мислят, с мантали-
тет на футболни за-
палянковци. За да има
държавата успех, на

избори трябва да се
гласува за политика, а
не просто за партии
и личности.

3. Категорично осъ-
ждаме поведението
на тези депутати,
които нанесоха най-
голямата обида на
възрастните хора, на-
ричайки преизчисле-
нието на пенсиите
със средния осигури-
телен доход от пред-
ходната година - попу-
лизъм. В една съвре-
менна демократична
държава не може да
има такъв народ, кой-
то да приема дискри-
минацията и живота
в бедност и отчая-

ние, за справедли-
вост. Не може да има
такъв народ, който
да не създава условия
за спокойни старини
на възрастните хора.

Не може да има та-
къв народ, който да
не зачита човешките
права, регламентира-
ни в Конституцията,
в Европейската со-
циална харта и в дру-
гите подобни доку-
менти на ЕС.

Призоваваме, с ак-
тивно участие в из-
борите, да дадем урок
на подобни кандидати
за народни предста-
вители.

От името на орга-
низацията:

1. Катя Христова-
Председател на ОблС
на НСП и член на

ЦС на НСП
2. Златка Василева -

Председател на
Общ.С на МПС

3. Тодорка Кирилова
- Координатор

4. Зоя Иванова - Ор-
ганизатор

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

Само 1 новозаразен с коронавирус
Силвия ГРИГОРОВА

Само 1 новозаразен
с коронавирус е регис-
триран на терито-
рията на област Пер-
ник за 21.06.2021 г. по
данни на Национална-
та информационна
система за борба с
COVID-19. По инфор-
мация на Регионална-
та здравна инспекция

в Перник, към момен-
та са активни 54 за-
разени с коронавирус.
От тях 24 са на до-
машно лечение.  30 са
хоспитализирани, от
които 8 в МБАЛ "Рахи-
ла Ангелова", 3 в
СБАЛББ Перник и 19 в
други болници.

Карантинираните с
положителни тесто-

ве са  24 лица  и 30 са
хоспитализирани.

Карантинираните,
които са били в кон-
такт със заразени с
COVID-19,  в това чис-
ло и  пристигнали от
рискова зона са 91

От началото на пан-
демията в областта
са излекувани  7591 за-
разени с коронавирус.



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, Център, 37 м2, ет. 1, PVC, с обзавеждане, ремонтиран - 58 500 лв.
2. Едностаен, Център, 37 м2, т, за осн. ремонт, ет. 1 - 45 000 лв.
3. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
4. Едностаен, Тева, ет.2, панел, ТЕЦ, обзаведен, с изолация, поддържан вход - 49 500 лв.
5. Двустаен, Център, 68 м2, т, ет. 3, поддържан, добър вход,
    раб. асансьор, ТЕЦ, обзаведен - 83 710 лв.
6. Двустаен, Център, 65 м2, ЕПК, среден, южно изл., PVC, паркинг
    пред блока, ет. 8(9), ТЕЦ, обзаведен - 89 900 лв.
7. Двустаен, Център, 69 м2, т, до парка, готов за живеене, ет. 5(5) - 84 000 лв.
8. Двустаен, Изток, 66 м2, п, ет. 2, лукс, с обз., до детска градина и училище - 107 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, 60 м2, ЕПК, ет. 12 - 62 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
11. Двустаен, Център, ет: 4/4, тх - 54 800 евро
12. Тристаен, Ид. Център, 95 м2, т, ет. 5(5), лукс, обз., закрит к-кс, с гараж, ТЕЦ - 108 000 евро
13. Тристаен, Център, 76 м2, т, ет. 4(4), PVC, ТЕЦ - 47 000 евро
14. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
15. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 000 евро
16. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
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.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сряда-четвъртък, 23-24 юни 2021 г., брой 71 /7071/ 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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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
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Лятото дойде и заедно с него
подходящото време да заведете
децата на морето или на басейн.
Как да съхраните безопасността да
децата си и да им позволите да се
насладят максимално на водните
игри? Ето 10 съвета, които всеки
добър родител трябва да следва:

1. Създайте у децата си добри
водни навици и умения, от пър-
вите бани до първото влизане в
морето. Ако не знаете как да се
справите безопасно във водната
среда, информирайте се.

2. Не забравяйте, че всяко дете
се нуждае от различно време, за
да свикне с водата. Стимулирай-
те интереса към плуването, като
същевременно зачитате време-
то, от което се нуждаят, за да
свикнат. Комуникацията, играта
и предпазливостта са в основа-
та на всичко.

3. Не забравяйте, че увере-
ността във водата трябва да се
стимулира и че правилното ди-
шане във вода е в основата на
всичко.

4. Винаги дръжте децата в по-
лезрението си в басейни, водни
паркове и на плажа, дори ако се
наблюдават от спасители. Дръж-

10 златни правила за детската безопасност и морето

те ги на видно място, дори кога-
то имат подлакътници, пояси
или други предпазни средства!

5. Не сваляйте надуваемите
подлакътниците рязко, дей-
ствайте постепенно и проверете
динамичността на движенията и

готовността на самото дете.
6. Във водата с децата си иг-

райте, забавлявайте се, но вина-
ги оценявайте своите умения и
способности по плуване. Също
така спазвайте и прилагайте заб-
раните за къпане на децата си.

7. Повечето езера и реки не са
подходящи за плуване. Във
водни басейни без надзор из-
бягвайте да се къпете, дори ако
сте опитен плувец. Всяко дей-
ствие има последствие: не се
дръжте безотговорно и бъдете
благоразумни родители.

8. Не забравяйте, че гмуркане-
то може да е опасно дори в
плитчините! Оставете децата си
да се възхищават на морското
дъно, но при първата нужда да
вземане на въздух, им кажете,
че имат възможността да изля-
зат на повърхността.

9. Внимавайте къде се гмурка-
те! Дъното трябва да е чисто и
дълбочината трябва да е подхо-
дяща, за да се избегнат инци-
денти. Също така зачитайте мор-
ската водна среда: гледайте и не
докосвайте. Някои видове могат
да бъдат опасни!

10. Когато сте на лодка, четете
правилата. Обличайте и нака-
райте децата да носят спасител-
ни жилетки. Ако забележите ша-
мандура със знаме, стойте на по-
не 100 метра разстояние, това
означава, че в региона има
гмуркач.

С какво да комбинирате изварата
Павел Исанбаев, специалист по отслабване в клиниката Bormen-

tal в Челябинск, каза пред РИА Новости с какви продукти е полез-
но да се смесва изварата и с кои това не е препоръчително.

"Изварата може да се комбинира с почти всяка храна. Въпреки
това, голямото количество протеин предизвиква изразена инсу-
линова реакция (инсулинът е хормон, който регулира метаболизма
на въглехидратите)

Това означава, че тялото по-бързо ще усвоява хранителните ве-
щества. Ако добавите мазнини към протеините това ще доведе до
намаляване на инсулиновия отговор (следователно извара със
съдържание на мазнини около 9% или извара, смесена със заква-
сена сметана е по-здравословна от нискомаслената).

Тези, които имат проблеми с високите нива на захарта не трябва
да комбинират изварата с прости въглехидрати като мед или бана-
ни", съветва Исанбаев.

Вижте защо изварата е толкова полезна и как да я включим в
хранителния си режим, за да се вталим.

Според експерта е по-добре към изварата да добавите зеленчуци
– препоръчително
червени чушки и да
изберете извара с
по-високо съдържа-
ние на мазнини - по-
не 5%. Друг здравос-
ловен вариант, ако
харесвате извара е
да хапнете порция
зеленчуци преди на
си намажете филия с
деликатеса.

Съветът на дието-
лога е да изберете
зеле и моркови – та-
ка фибрите в тях ще
намалят инсулино-
вия отговор

Изобретиха сламка срещу хълцане
От задържане на дъха до то-

ва някой до вас да ви стресне
- има безброй различни пред-
полагаеми лекарства срещу
хълцане. Учените казват, че
имат по-добро решение, спе-
циална сламка за пиене.

Когато се разхълцате, диаф-
рагмата и мускулите около
ребрата изведнъж се стягат.
Бързото поемане на въздух и
контракцията на диафрагмата
водят до затваряне на гласо-
вите връзки в ларинкса, на което се дължи и специфичния звук,
който се чува при хълцане.

Срещу това има колкото искате народни средства: задържане на
въздух, пиене на вода на малки глътки, внезапна уплаха ...

Учените, обаче, са измислили нещо малко по-практично. Патенто-
ван под името "HiccAway", пластмасовият инструмент е с формата
на буквата Г. Специалната сламка в края, която влиза в чашата, има
клапан, който осигурява малко съпротивление при всмукване.

Идеята е, че увеличените усилия, необходими за изсмукване на
течността през сламката, активират диафрагмалния нерв и свива-
нето на диафрагмата, а последвалото преглъщане активира пнев-
могастралния нерв.

Тъй като и двата нерва са отговорни за хълцането, учените са из-
мислили начин да ги използват, за да предотвратят нежеланото
явление.

„Действа веднага“, твърди д-р Али Сейфи - доцент в Тексаския
университет.

За да се тества устройството, е проведено изследване, в което в
продължение на няколко месеца са участвали 249 доброволци.

Резултатите, публикувани в Jama Network Open, показват, че ус-
тройството спира хълцането в 92 % от случаите. Девет от десет рес-
понденти споделят, че новата „сламка“ им харесва повече от дру-
гите начини за спиране на хълцането.
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Евровинетка сваля цените
на българските стикери

Цената на дневната, седмичната и месечната винетка ще стане по-
ниска, ако директивата Евровинетка влезе в сила. Това съобщи пред
БНР евродепутатът Петър Витанов. Той беше единственият българ-
ски депутат, който участва в преговорите за директивата Еврови-
нетка. А тя трябва да реши проблемите с емисиите на парникови га-
зове, задръстванията и финансирането на пътната инфраструктура.

 Витанов даде пример какво ще е отражението върху българските
автомобилисти. „Ако цената на годишната винетка остане непроме-
нена, то тогава дневната, седмичната и месечната винетка ще стане
значително по-евтини. Това процентно съотношение ще гарантира
и по-справедлива цена за потребителите съобразно времето, в кое-
то те ползват пътната инфраструктура“, коментира Петър Витанов.

Предвижда се размерът на винетните такси да бъде фиксиран про-
цент от този на годишната винетка, съответно не повече от 9% за
еднодневна винетка, 11% за седмична винетка, 12% за десетдневна
винетка, 19% за месечната винетка и 30% за двумесечната винетка.

Цената на винетките ще се решава, както и досега, от съответните
компетентни национални институции, тоест няма да е еднаква за 27-
те държави от Съюза. Вече няколко години унифицирането на пра-
вилата на Европейския съюз е обект на преговори.

„Имаме 27 различни подхода, колкото са страните от ЕС. Идеята е
да се върви към един много по-справедилив принцип, а именно –
ползвателят или замърсителят да плащат повече от тези, които пол-
зват по-рядко пътищата или имат екологично чисти коли“, каза още
Витанов. В следващите осем години всички държави от Европей-
ския съюз ще трябва да въведат тол системи за тежкотоварните ав-
томобили и да се откажат от винетките.

„Тази стъпка се прави, защото Европейският съюз смята, че тол
системата е по-справедлива“, каза още Витанов и добави, че цените
на пътните такси ще зависят от два компонента – от изминатото раз-
стояние и от въглеродния отпечатък върху околната среда.

„Ако споразумението бъде препотвърдено на равнище Европей-
ски съвет и Европейски парламент, то ще гарантира прозрачност за
това, за какво се харчат парите от пътните такси“, каза още Витанов
и даде пример с налог, който съществува в други европейски дър-
жави.

„Ако има такса за задръстване например, то държавата, която я е
въвела, трябва да похарчи парите от нея целенасочено за решаване
на конкретния проблем. А това в случая е инвестиция в инфраструк-
тура и мерки за пречистване на въздуха“, добави Петър Витанов.

Жилищата у нас ще поскъпват още, прогнозира БНБ
Индексът на цените на жилищата ще продължи да нараства през

второто и третото тримесечие на 2021 г.  на годишна база. Причината
е засиленото търсене на жилища в съответствие с подобряването
на склонността на домакинствата за тяхната покупка според прове-
деното от НСИ. Това се казва в прогноза на Българска народна бан-
ка, публикувана в периодичното й издание „Икономически преглед“.

Натрупани-те спестявания в икономиката и липсата на достатъчно
алтернативи за тяхното инвестиране в среда на ниски лихвени про-
центи представлява друг възможен фактор с проинфлационно влия-
ние върху цените на жилищата, пише още в анализа.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. цените на жилищата общо
за страната бяха с 8.2% по-ниски спрямо отчетените максимални стой-
ности през третото тримесечие на 2008 г. Оценките, направени с мак-
роиконометричен модел на БНБ, показват, че през четвъртото три-
месечие на 2020 г. се запазва слабо положителното отклонение на
текущите цени на жилищата в България от дългосрочното им рав-
новесно ниво, което се определя от фундаментални фактори, като
доходите, лихвените проценти по жилищни кредити и притока на
преки чуждестранни инвестиции.

Въпреки предизвиканото от COVID-19 влошаване на икономичес-
ката ситуация в страната, през четвъртото тримесечие на 2020 г. ин-
дексът на цените на жилищата (ИЦЖ) се повиши с 5.4% на годишна
база, като средно за годината беше отчетен растеж от 4.6% (при 6.0%
през 2019 г.), посочват от БНБ. Нарастване на цените на жилищата
през четвъртото тримесечие на 2020 г. беше отчетено във всички
големи градове, като по-голямо поскъпване се наблюдаваше при
съществуващите спрямо новите жилища.

Фактори, които подкрепиха търсенето на жилища и с това допри-
несоха за повишаването на техните цени, бяха растежът на кредит-
ната активност в условията на продължаващо понижение на годиш-
ния процент на разходите по нови жилищни кредити, се казва в ана-
лиза.

Нова заповед на Кацаров за
мерките срещу COVID-19

О т 22 юни се разрешават свижданията при пациенти с болничен
престой над 5 дни, по преценка на лекуващия лекар относно здра-
вословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-
19. Това разпореди министърът на здравеопазването д-р Стойчо Ка-
царов със своя заповед, издадена на 22.06.2021г. Забраната за посе-
щения на външни лица/свиждания в лечебни заведения не се отна-
ся и за свижданията при пациенти в терминален стадий, информи-
рат от Министерство на здравеопазването.

При посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведе-
ния се спазват всички противоепидемични мерки, включително но-
сенето на защитни маски, като не се допуска едновременно повече
от един посетител на пациент.

С пълния текст на Заповед № РД-01-515 можете да се запознаете
ТУК: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2021/06/21/rd-01-
515_zapoved_merki_izm_16_06_2021izm_na_rd-01-375.pdf.

Какво е нивото на колективния
имунитет у нас става ясно до месец
До месец ще стане ясно какво е нивото на колективния имунитет у

нас.
За целта ще бъде стартирана процедура за събиране на цялата ин-

формация, налична в здравната мрежа. Това съобщи министърът на
здравеопазването д-р Стойчо Кацаров.

Вече е проведена среща с компаниите, които разработват и под-
държат медицински софтуер в страната, те ще съдействат на едно
място да бъдат събрани данните колко граждани са били хоспитали-
зирани с COVID-19, при колко лица коронавирусната инфекция е би-
ла доказана чрез антигенен или чрез PCR тест, при колко граждани
има данни за антитела и колко са ваксинираните.

След изчистване на дублиращите ЕГН-та ще има реална представа
за нивото на колективния имунитет, обясни здравният министър и
заяви, че до момента толкова задълбочено изследване не е праве-
но и никъде няма данни каква част от населението има антитела.

„Това ще бъде еднократен процес на събиране на информация, а
всеки следващ нов случай ще се добавя към базата данни, за да има
в реално време картина за нивото на колективния имунитет.“

Националният ваксинационен щаб ще се преструктурира в Кон-
султативен съвет по ваксинация към Министерството на здравео-
пазването, заяви още Кацаров.

Непредставително проучване, направено на принципа „случайна
лабораторна извадка в различни дни“, реализирано в периода 25
май – 11 юни, на база измерване на анти N антитела, показва, че 43%
от българите са били инфектирани с COVID-19.

Изследвани са 2 665 проби от 38 населени места в страната, съоб-
щи д-р Недялко Калъчев, управител на веригата лаборатории, про-
вели изследването. Показателни са резултатите за София-град, къ-
дето положителни са 31% от изследваните проби, за Пловдив - 44%,
в Пазарджик е отчетен най-високият процент – 62 на сто.

Масово тестване на българите за наличие на антитела няма да има,
тъй като това щяло да даде само момента снимка на ситуацията, зая-
ви д-р Кацаров.

„При антителата има следния въпрос - те намаляват след известно
време след срещата с вируса, но това не означава, че нямаме иму-
нитет. Така ние ще установим само наскоро срещалите се, а не всич-
ки”, обясни министър Кацаров.

Как ще се почива на къмпинг у нас
"Условията, които налага тази наредба, са неизпълними и през нея

прозира желанието да се закрие този сектор - туризмът, вместо да
се развива". Това коментира в "Денят започва" Йордан Ибришимов
от Българското кемперско общество по повод предложените изме-
нения в правилата за кемпери.

Документът се нарича Проект на Наредба за условията и реда за
определяне на местата за временно разполагане на палатки, кемпе-
ри или каравани в зона "А" и в зона "Б" извън територията на мор-
ските плажове, пясъчните дюни и категоризираните къмпинги.

Трябва да се извадят редица документи, които са много трудни.
Такова едно изваждане всъщност ще коства много време на човек,
който желае да притежава парцел за кемпиране и в същото време,
той ще може да го ползва само 3 години, обясни Ибришимов.

Няма нищо лошо в свободното кемпиране, то е регулирано в мно-
го страни, каза още Ибришимов. По думите му обаче, инфраструкту-
рата в България е нулева. Новата наредба с проект на местата за
диво къмпингуване коментира и кметът на Царево инж. Георги Лап-
чев. Истината е, че тази наредба не е пълна. Но дори и да беше, тя
нямаше да има смисъл. Докато не се регламентира точно дивото към-
пиране, всеки следващ нормативен акт няма да има смисъл, катего-
ричен е Лапчев. Над 70% от приходите в този туризъм са не просто
от нощувките, а от интересите на хората, които ходят по местни заве-
дения, ресторанти, допълни Ибришимов.

Според него, наредбата с предложените нови правила няма да вле-
зе в сила в скоро време. Хората ще ходят, където могат - това е. Ако
има къмпинги, ние с караваните и кемперите ще ходим там, каза в
заключение Ибришимов.

РЕМОНТ ПО ЕЛЕКТРОПРОВОД НА ЕСО НАЛАГА
ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО В
ОБЩИНА РАДОМИР

Ремонтни работи по електропровод 110 kV, който е
собственост на държавния Електроенергиен системен

оператор (ЕСО), налагат промяна в схемата на електрозахранване
от подстанция „Радомир“. В резултат на това на 28 юни, в периода
от 08.00 ч. до 18.00 ч., без електрозахранване ще останат следните
населени места: с. Червена могила, с. Стефаново, мах. Егреците и
с. Друган.
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Днес ще покажете преданост към работата си,
дори ще се откажете от печелившо партньор-
ство. Е, ако вашата интуиция ви подтиква, напра-
вете го. Въпреки че някои от нюансите на сът-
рудничеството могат да бъдат обмислени. В лич-
ния си живот, ще трябва да вземете решение,

което ще засегне отношенията с вашият партньор.

Очаква ви, добър и топъл ден, когато мнозина
ще се съгласяват с вашите решения безмълвно.
Само че, такова отношение отвън невинаги е ис-
крено, не се заблуждавайте. Задавайки си далечна
цел, се подлагате на риск. Първо, направете това,
което е близко и лесно и след това правете пла-

нове за бъдещето.

Днес, може да решите да прекарате времето си
с приятели и роднини. Зад хоризонта, ще останат
проблемите, които е било трудно да решите са-
ми. Обличайте се според времето, в противен слу-
чай, са възможни простуди. От физическо нато-
варване и фитнес, е по-добре да се откажете, за

да не застрашите общото си здраве.

Очаква ви красив ден, в който ще имате възмож-
ност да помечтаете. Всичко ще се развива - без
пречки и недоразумения. Да се освободите от фи-
лософските си възгледи за любовта, ще ви по-
могне приятел, който с личен пример, ще ви пока-
же, че реализмът тук е по-уместен. Оптимизъм

няма да ви е излишен, ако ситуацията стане напрегната.

Очаква ви щастлив ден в работата. Ще може да
реализирате дори тези проекти, които от много
време лежат, забравени в документите. Във фи-
нансовата сфера, ще трябва да се справите с
проблемите, останали от минали години. Има въз-
можност да създадете печелившо сътрудничес-

тво по ваши условия, което вече води до успех.

Препоръчително е да бъдете по-внимателни,
при общуване с околните. Възможно е да станете
жертва на манипулация, при това, от познати ви
личности. Последователните действия в личния
ви живот, ще доведат до правилни решения и
обективни изводи. Прекалената ревност от ваша

страна, е вредна за връзката ви.

Днес е по-добре да работите в екип, за да полу-
чите бърз и качествен резултат. Чрез обединява-
не на силите, може да завършите плановете си за
няколко месеца напред. Преди да се захванете с
нещо ново, завършете първо старите дела. Добро-
то финансово положение, ще ви позволи да си ку-

пите това, за което отдавна мечтаете.

Бъдете по-мили и учтиви към хората, които до
голяма степен са ви помагали в кариерата. Дори
настроението ви, да не е на висота, трябва да
контролирате емоциите си. Спестяването, ще
ви помогне да отделите известна сума за нужди-
те на дома или за бъдеща ваканция. Здравето ви,

не е застрашено, ако се обличате според времето и се пазите.

Трябва да работите в "екип", за да изпълните
всички задачи, възложени ви от началниците. Са-
ми едва ли ще достигнете тези висоти, които
сте си поставили. Денят е добър, за кардинални
промени в любовната сфера. Ако вече имате чо-
век до себе си, е време да поемете инициатива и

да му направите официално предложение.

Очаква ви един истински празничен ден. Разбира
се, много от мечтите, ще си останат само меч-
ти, но дори и мисълта за тяхното реализиране ще
ви дава вдъхновение. Обстоятелствата във фи-
нансовата сфера, няма да оправдаят надеждите
ви, затова пък любимия човек, ще ви зарадва с

много изненади. Вечерта се погрижете за здравето си.

Може да загубите подкрепата на близки хора.
Но това ще се случи поради ваша вина и прекомер-
на самоувереност. Ентусиазмът в личния живот,
ще ви доведе до желаните промени. Може да за-
воювате човек, който наистина харесвате. Ве-
черта не мечтайте за неща, които може да се

окажат химера.

Възможно е днес да се чувствате унили и депре-
сирани. Ако ситуацията стигне много далеч, е по-
добре да си останете у дома и да се лекувате. Но-
вите ви планове, ще изискват огромна енергия,
която все още нямате. Така че, правете нещо ти-
хо, приятно и интересно. Добре ще е, да си припом-

ните хоби, към което сте се увлекли като дете.
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10 ваучера за полет с
делтапланер на стой-
ност 100 лв. всеки.

Спортът в Перник
се обединява в благо-
родна кауза по време
на честването на
М е ж д у н а р о д н и я
олимпийски ден на
23.06.2021 г. /сряда/
стана ясно по време
на техническата сре-
ща за провеждането
на празника.

Спортните клубо-
ве от града ще пока-
жат своята съпри-
частност към Цвета
Страхилова, като по
време на мащабните
демонстрации пред
Двореца на култура-
та и велопохода ще
бъдат поставени да-
рителски кутии.

Освен това спор-
тния клуб по делта и
парапланеризъм заед-
но с техни партньо-
ри ще предоставят

Страницата подготви Яне Анестиев

Äíåñ ùå ñå ÷åñòâà Îëèìïèéñêèÿ äåí
110 деца от 10 училища ще участват във велопохода

Продадоха Момчил Цветанов
Локомотив (Пловдив) продаде крилото

Момчил Цветанов. Сделката е финализирана
вчера в късния следобед, пише „Тема Спорт“.
Снощи националът е събрал съотборницитe
cu, за да им съобщи новината след трениров-
ката.Според запознати изненадващо Цвета-
нов ще продължи кapиерата си в Южна Ко-
рея, а не в Турция, кaктo се очакваше. Името
на клуба засега се пази в тайна, като играчът
очаква издаването на работна виза.За крило-
то имаше оферта от втородивизионния турcки
Коджаелиспор, като се очакваше именно там
дa премине Чико. В последния момент обаче
е пристигнало по-добро предложение от Юж-
на Корея както за клуба, тaкa и за самия със-
тезател като лични условия. Според запозна-
ти сделката е за 150 000 долара.

Изтеглиха жребия за първи
кръг в Еfbet лигата

Днес в Национална футболна база „Боя-
на“ се проведе церемонията по теглене на
жребия за сезон 2021/2022 г. в професионал-
ния ни футбол. В присъствието на първия ви-
цепрезидент на БФС Емил Костадинов, ге-
нералния секретар на ПФЛ Атанас Караива-
нов, секретаря на СТК Неделчо Михайлов и
представители на клубовете от ППЛ и ВПЛ
бяха определени съперниците на старта на
новия шампионат. Страхотен първи кръг ще
наблюдават футболните фенове у нас в efbet
Лига.Както миналата година, така и тази на
старта един срещу друг ще се изправят
ЦСКА и ЦСКА 1948. Надпреварата за титла-
та у нас ще започне и с дерби между първия
и втория от изминалото първенство. Вице-
шампионът Локомотив (Пловдив) ще приеме
шампиона Лудогорец. Ще бъдем свидетели
и на най-старото столично дерби Левски -
Славия, което също е в първия кръг.Стартът
на новия сезон ще бъде даден на 24/25 юли.

Първият кръг на efbet Лига:
Ботев (Враца) - Арда
Левски - Славия
Царско село - Черно море
Ботев (Пловдив) - Пирин
Берое - Локомотив (София)
Локо Пловдив - Лудогорец
ЦСКА 1948 - ЦСКА

Антон Недялков стана
капитан на „Лудогорец“
Лудогорец официално има нов капитан

и това е Антон Недялков. Националът де-
бютира с лентата в контролата с ЧФР
Клуж, завършила 1:1. Той беше титуляр в
този мач, а като такива започнаха още
Вандерсон и Клаудиу Кешерю, които съ-
що носеха лентата през миналия сезон,
когато Светослав Дяков не беше на тере-
на.Въпреки това обаче капитан беше Не-
дялков. Той дойде в Разград през лятото
на 2018 г. и може да се каже, че в този пе-
риод няма по-постоянен футболист от не-
го. Бившият футболист на ЦСКА и ФК Да-
лас има общо 122 мача за „орлите“ във
всички турнири (83 в елита, 33 в Европа и 6
за купи и суперкупи).Пред него по стаж са
Вандерсон, Клаудиу Кешерю, Абел Анисе
и Георги Терзиев, но въпреки това именно
Недялков е наследникът на Светослав Дя-
ков. Докато халфът, спечелил 10 титли на
България, играеше в Лудогорец, негови
заместници бяха Марселиньо и Козмин
Моци, но бразилецът вече втора година е
в родината си, а румънецът стана техни-
чески директор на „орлите“.

Клуб „Риал“ (Ковачевци)
направи равен в Габрово

В  25-тия  кръг от
Държавното първен-
ство по футбол за
жени женският тим
на РИАЛ Ковачевци
взе точка от госту-
ването си в град Габ-
рово срещу отбора на
ФК Янтра Габро-
во.Проблеми в кадро-
вия състав създадоха
предпоставка за из-
ключително слабото
първо полувреме ка-
то домакините от
Габрово водеха на по-
чивката с 2 на 0.Вто-
рата част започна с
трети гол за Ян-

тра.Промяната в по-
ведението на основни
футболистки на
РИАЛ доведе до израв-
няване на резултата
като капитанката на
клуба Алисия Велино-
ва отново вкара този
път разписвайки се с
две попадения, а из-
равнителния гол бе
отбелязан от вратар-
ката на РИАЛ /играе-
ща в нападение/ Ване-
са Викторова. Ста-
билни изяви на врата-
та за РИАЛ и психи-
ческа устойчивост и
мотивация демон-

Средствата от
тях ще отидат ди-
ректно в дарителска-

та сметка на Цвети.
Велопоходът по

случай празника ще

започне от кмет-
ство Изток, и ще за-
върши при Двореца
на културата.

Стартът ще бъде
даден в 10:00 ч. и в
него ще се включат
110 деца от 10 пер-
нишки училища.

„Искаме да покажем
символично, че спор-
тът не прави изклю-
чение от хуманните
каузи, нито отстъп-
ва от своята същ-
ност като такава.

Олимпийските иг-
ри обединяват целия
свят веднъж на че-
тири години, а Пер-
ник за пореден път
показа, че може да
бъде единен“, каза
Десислава Стойова -
главен експерт
"Спорт" в общинска-
та администрация.

стрира вратарката
на "червените" Ива
Тодорова.До трите
точки ги лишиха из-
пускането на 4 сто
процентови положе-
ние /4 греди/.Дебют
за отбора на РИАЛ Ко-
вачевци направи 13
годишната девойка
от школата на РИАЛ
Елеонора Петрова. Ръ-
ководството на клу-
ба я поздравява за
добрата игра и пока-
заните футболни
умения в мача при же-
ните!

Пернишките отбори
започват като домакини

 Завчера  се изтегли жребият за първия
кръг на новия шампионат на Втора лига.
Вторият ни ешелон стартира с две много
люти дербита - морския сблъсък - Нефто-
химик - Спартак (Варна) и югозападния
двубой между Септември (Симитли) и Ма-
рек. Двата перники отбора започват с до-
макинства кампанията си. „Миньор“ ще
играе срещу „Лудогорец“2 , а „Струмска
слава“ приема отбора на неуспелия в опи-
та си за промоция в елита отбор на „Сеп-
тември“.Шампионатът започва уикенда на
24/25 юли, като есенният полусезон прик-
лючва на 13 декември. През пролетта ма-
човете се подновяват на 17 февруари и за-
вършва на 23/24 май.

Програма за първия кръг на Втора лига:
Септември (Симитли) - Марек
Янтра - Хебър
Миньор (Перник) - Лудогорец 2
Етър - Левски (Лом)
Созопол - Добруджа
Ботев (Пловдив) 2 - Литекс
Спортист (Своге) - Марица
Монтана - ЦСКА 1948 2
Нефтохимик - Спартак (Варна)
Струмска слава - Септември (София)



АПРОПО

12

АПРОПО

Ïåðíèøêà åêñäåïóòàòêà îñúäè ÊÏÊÎÍÏÈ
23-24 юни 2021 г.

Теодора Дренска и семейството й трябва да получат общо 37 000 лева

СПОМЕНЕ ЛИ СЕ ЗА
ПИЯН ИЛИ ДРОГИРАН
ШОФЬОР, обикновено свър-
зваме това с представител на

силния пол. Обаче това си е заключение
просто по инерция. Защото напоследък
все по-често негативното явление се
свързва и с дами. От полицията съобща-
ват, че поредната "героиня", при това ед-
ва 19-годишна, ще застане пред съда,
след като я пипнали да кара напушена с
канабис. Каквото и да реши Темида, все
ще е малко. Защото трябва ли да напомн-
яме, че един такъв безумен водач, натъп-
кал се с какви ли не наркотици, отне жи-
вота на Милен Цветков? Колко други пия-
ни - заляни шофьори осакатяват и дори
убиват невинни участници в движението.
Явно трябва вече да се пипа с твърда ръ-
ка, та ако не може да се спре, поне за да
се ограничи подобно престъпно поведе-
ние на пътя.

ХЛАПЕТА КАРАТ ЯКИ АВТОМОБИ-
ЛИ, ПЕРЧАТ СЕ НАЙ-ВЕЧЕ ПРЕД ПО-
МАЛКИТЕ СИ ПРИЯТЕЛЧЕТА и в
крайна сметка пращат невинни пътници в
болница с тежки травми, получени при
катастрофа. Какъвто е случаят, станал
преди няколко дни край Друган. Там ми-
налата седмица едва 18-годишен шо-
фьор загубил контрол над возилото и за-
бил колата в крайпътно дърво. Резултатът
е ясен - пострадали са пътувалите авто-
мобила тийнейджъри на 16 и 17 години. В
момента те се лекуват в пернишката бол-
ница с множество травматични уврежда-
ния. Полицаите работят по случая под
надзора на прокуратурата. Каквито и да
са заключенията им за причините, дове-
ли до сериозното ПТП, едно е ясно - шо-
фьорът ще си понесе заслуженото, ама
това не ще спести болките, които ще
трябва да изтърпят приятелчетата му, до-
като оздравеят. Човек се пита само как
родители поверяват автомобил на 18-го-
дишно хлапе? Не е ли време вече и у нас
да се промени Законът за движение по
пътищата, та както в много други държа-
ви деца, взели кажи - речи вчера шо-
фьорска книжка, да не могат да сядат са-
ми, без придружител, зад волана? Така
ще си спестят неприятности и родители, и
младите водачи на МПС, и пътниците, во-
зени от тях. И още нещо - когато решим
да се качим в автомобил с неопитен шо-
фьор, нека проявим чувство за самосъх-
ранение. Ако ние сами не се пазим, няма
кой друг да ни пази. А да викаме "Оле-
ле!" след като бедата стане няма ника-
къв смисъл.

18-годишен катастрофира,
ранени са двама пътници

Любомира ПЕЛОВА
Двама непълнолетни са пострадали

при пътнотранспортно произшествие.
Инцидентът е станал на 19 юни, около

13,30 часа на пътя от село Друган в по-
сока Радомир. Катастрофирал е ек авто-
мобил "Фолксваген Поло", управляван
от 18-годишен радомирец. Хлапакът за-
губил управлението на колата и се уда-
рил в крайпътно дърво. Пострадали са
двамата пасажери - 16 и 17-годишни
тийнейджъри.  Настанени са в перниш-
ката болница с множество травматични
увреждания. Извършен е оглед на мес-
топроизшествието и е образувано досъ-
дебно производство по чл. 343, ал. 3 от
Наказателния кодекс. Работата продъл-
жава под надзора на прокуратурата.

Радомирец карал без книжка
Любомира ПЕЛОВА

Радомирец ще отговаря за управле-
ние на автомобил без книжка.

На 16 април тази година, в Радомир
бил проверен лек автомобил "Фолксва-
ген голф" с водач 21-годишен местен
жител. Проверка установила, че младе-
жът шофира в едногодишният срок на
отнетото му по административен ред
свидетелство за правоуправление.
Привлечен е като обвиняем по чл. 343
"в", ал. 2 от Наказателния кодекс и ра-
ботата продължава съвместно с проку-
ратурата.

От днес се разрешават
свижданията при пациенти

с болничен престой над 5 дни
Силвия ГРИГОРОВА

От 22 юни се разрешават свижданията
при пациенти с болничен престой над 5
дни, по преценка на лекуващия лекар от-
носно здравословното състояние на па-
циента и риска от заразяване с COVID-
19. Това разпореди министърът на здра-
веопазването д-р Стойчо Кацаров със
своя заповед от 21.06л2021 г. Забраната
за посещения на външни лица /свижда-
ния в лечебни заведения/ не се отнася и
за свижданията при пациенти в термина-
лен стадий.

При посещенията на външни лица/
свижданията в лечебни заведения/ се
спазват всички противоепидемични мер-
ки, включително носенето на защитни
маски, като не се допуска едновременно
повече от един посетител на пациент.

Перничанин поломи
кола в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Д о с ъ д е б н о

производство
за унищожава-
не и поврежда-
не е започнато
от служители
на радомир-
ското Районно
управление на
МВР.

В понеделник, около 14,20 часа, в поли-
цейското управление е подаден сигнал от
34-годишев местен жител, че му е изпочу-
пен автомобила марка "Пежо". Органите на
реда реагирали незабавно и бил задържан
51-годишен перничанин. Колата била със
счупено странично огледало и подбити
преден капак и калници. Извършен е оглед
и е започнато бързо производство по чл.
325, ал. 1 от наказателния кодекс. 51-го-
дишният мъж е освободен поради лекар-
ска препоръка.

Любомира ПЕЛОВА
Комисията за про-

тиводействие на ко-
рупцията и отнемане
на незаконно придо-
бито имущество
(КПКОНПИ) е осъдена
да плаща солидни обе-
зщетения по Закона
за отговорността на
държавата, показват
съдебните регистри.
Антикорупицонната
комисия, ръководена
от Сотир Цацаров, е
осъден от хора, сре-
щу които е водила бе-
зуспешно дела за кон-
фискация.

Сред тях е Теодора
Дренска, която беше
депутат от НДСВ в
39-ото и 40-тото На-
родно събрание. Дело-
то е приключило на
първа инстанция с
осъждането на
КПКОНПИ за 37 хил.
лв. То е спечелено от
Цанко Дренски, съп-
ругата му Теодора
Дренска и майка му.
Тяхното имущество е
било блокирано в про-
дължение на 5 години
по искане на комисия-
та заради дело срещу
Дренски, по което в
крайна сметка той не
е осъден.

Най-голяма част от
обезщетението по
това дело срещу
КПКОНПИ е присъде-

но на Дренска - 20 000
лева, тъй като спо-
ред магистратите
обвиненията срещу
съпруга й и наложени-
те запори са й се от-
разили както в личен,
така и в професиона-
лен план. "При опреде-
лени професии (ма-
гистрати, адвокати,
военни и др.) очаква-
нията и изисквания-
та на обществото
към тях за почте-
ност и спазване на за-
коните са изключи-
телно завишени. За
Дренска като народен
представител и адво-
кат незаконното об-
винение спрямо съп-
руга й и наложените
обезпечения по късно
са имали по-силно не-
гативно отражение
върху неимуществе-
ната й сфера. Не без
значение е и фактът,
че запорите са били и
медийно отразени,
обяснява съдът.
Според градския съд
обвинението спрямо
съпруга й и наложени-
те обезпечителни
мерки са се отразили
върху личния, общес-
твения и професио-
налния живот, чувс-
твата, честа и дос-
тойнството й, върху
възможностите й за
професионални изяви

и развитие в служе-
бен план, авторите-
та и името на профе-
сионалист.

Припомняме, че
през 2009 година пър-
вият кабинет на Бой-
ко Борисов спира дип-
ломатически назначе-
ния на кабинета на
Сергей Станишев,
направени през пос-
ледните дни от ман-
дата му. Сред тях е
Теодора Дренска.

За делото срещу
Цанко Дренски Мъ-
жът на Теодора Дрен-
ска - Цанко Дренски, е
подведен под наказа-
телна отговорност в
Окръжен съд - Бла-
гоевград заедно с
петричките търгов-
ци Живко Карадалиев,
Лъчезар Петков-Маз-
ния и Георги Стоянов
за нелегален внос на
рапично масло от
Гърция и укриване на
ДДС в размер на 800
000 лева.

Аферата е разкри-
та от Регионалното
звено "Борба с орга-
низираната прес-
тъпност" в Благоев-
град през лятото на
2006 година. Самият
внос пък е извършен
през далечната 1998
година. През 2008 го-
дина делото е прек-
ратено.

Девойка седна напушена зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Три бързи произ-
водства са започна-
ти в Перник и Радо-
мир.

В неделя, около 01,
30 часа, на улица
"Средец" в облас-
тния център бил
проверен лек авто-
мобил "Тойота", уп-
равляван от 19-го-
дишна перничанка.
При изпробването й
с техническо средс-
тво бил отчете по-
ложителен резул-
тат за канабис. Де-

Задържаха шофьор, карал
след употреба на дрога
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е за-
държан за управле-
ние на автомобил
след употреба на
наркотични вещес-
тва.

15 минути преди
полунощ, в перниш-
кия квартал "Твърди

ливади" бил прове-
рен лек автомобил
"Ауди" с водач 20-го-
дишен жител на об-
ластния град.

При изпробването
му с техническо
средство бил отче-
тен положителен
резултат за кана-

бис.
Взета му е кръвна

проба за химичен
анализ и е задържан
за до 24 ч. полицей-
ска мярка.

Образувано е бър-
зо производство и
работата продължа-
ва.

войката отказала
кръвна проба за хи-
мичен анализ.

С 2,67 промила ал-
кохол в издишания
въздух е шофирал
лек автомобил "Ауд-
и" 43-годишен радо-
мирец. Мъжът бил
проверен вчера, око-
ло 22, 20 ч. на улица
"Пирин" в град Радо-
мир. Мъжът отка-
зал кръвна проба за
химичен анализ. Бил
задържан и след раз-
пит освободен.

На 19 юни, в радо-

мирския квартал
"Мечта", около
21,30 часа е бил про-
верен лек автомобил
"Фолксваген Голф" с
водач 30-годишен
перничанин. Тестът
му с дерегре се ока-
зал положителен - 1,
29 промила в изди-
шания въздух. Взета
му е кръвна проба за
химичен анализ и бил
задържан за до 24 ч.
с полицейска мярка.

Работата по доку-
ментиране на слу-
чаите продължава.
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