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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.68лв.

Петък 24 юли 2020 г.,  бр. 103 /6936/ год. XXVIЦена: 1,00 лева

Св. вмчца
Христина

Хлад в
жегите

Малко хладинка повя от думите на пре-
миера, заповядал дистанционно на енер-
гийната министърка  студеният резерв
на държавата да се дава само на държавни-
те тецове. Тоя хлад беше крайно необхо-
дим с оглед климатично-политическите
маньоври, с които е зарината държавата.
Освежаването може да се окаже част от
така необходимия летен комфорт на ня-
кои българи.

Обаче само на някои. Студеният резерв
вече не топли никого. Него няма да го ви-
дим по самоделните лозунги на жълтите
павета. А и Доган едва ли ще обеднее до-
толкова, че лично да оглави протестите
пред Министерския съвет. Просто игра на
криеница с "порциите", дето едно време ги
раздаваше сегашният почетен председа-
тел на ДПС, а сега това прави Борисов. Ка-
тегорично и безцеремонно с няколко прос-
ти думички последният рече и отсече на
Теменужка:"Сваляй студения резерв и го
давай на Мариците!" Ама това решения на
Министерския съвет, ама енергийна стра-
тегия, ама подписани договори, ама ек-
спертни мнения - бошлаф работа. Малко
на юруш хладинка да се пусне, че ония под
прозорците както са напънали, знае ли чо-
век... Така сигурно е разсъждавал премие-
рът, отнел студеното златно кюлче на
Сокола и оставил го на топло в Росенец.

СЪПЕРНИК

150 / 300

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

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

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

www.vento-k.com

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

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

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

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

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

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ
ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. Мошино

тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009тел. 076/588 009
факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008факс: 076/588 008
www.toplo-pernik.bg

ЧЕЗ
БЪЛГАРИЯ

0700 100 10

www.cez.bg

10 íîâè ñëó÷àÿ ñ ïîëîæèòåëíè òåñòîâå çà COVID-19
Още един заразен от областта загуби битката за живота си
Силвия ГРИГОРОВА

На територията
но област Перник са
регистрирани 10 но-
ви положителни слу-
чая на коронавирус,
по данни на Нацио-
налната информа-
ционна система за
борба с COVID-19 за
22 и 23.07.2020г.

На 22 юли с положи-
телни тестове за ко-
ронавирус са били:
две жени- 19 годишна
абитуриентка от с.
Ярджиловци и 56 го-
дишна жена, която е
контактна на сина си
от Перник. Сред те-
зи с положителна
проба са и мъж на 29
г. от Перник, поли-
цай, изследван в МИ

на МВР, мъж на 29 г.
от  София, каранти-
ниран в с. Долна Ди-
каня, един мъж  на 36
г., който се лекува в
СБАЛББ - Перник и
мъж на 27 г. от Пер-
ник. Това информи-
рат от Регионалната
здравна инспекция в
Перник.

По данни от Нацио-
налната информа-
ционна система за
борба с COVID-19, на
23.07.2020 г. на тери-
торията на област
Перник са регистри-
рани 4 нови положи-
телни случая на ко-
ронавирус. Става
въпрос за семейство
от Перник- жена на
57 г. и мъж на 55 г., и

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

√ √ √ √ √  дезинфектанти, гелове, маски
√ √ √ √ √  бързи тестове за корона вирус
√ √ √ √ √  лекарства и консумативи
√ √ √ √ √  ортопедични материали

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10
Тел. : 02 862 0192

СТР.3
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СТР. 11
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Над 10 аварии отстранява вчера в региона "В и К"
Силвия ГРИГОРОВА

Заради извършване-
то на ремонтни дей-

ности по водопровод-
ната мрежа в кв."Цър-
ква" вчера, част от

жителите останаха
без вода, до отстран-
яването на повреди-
те.

Пробиви по водоп-
роводната мрежа ста-
наха причина за прину-
дително спиране на
водоснабдяването и
на жителите на ули-
ците:  "Беласица" и "9-
ти май" в кв."Калкас"
и на "Арчар". На ули-
ците "Ален мак"  и "Ви-
тоша" също бе
спряно водоподаване-
то поради присъедин-

яванe на нов водопро-
вод и изграждане на
връзки на външна
фирма.

Неотложни ремон-
тни дейности по от-
страняването на пов-
реди бяха извършвани
вчера и в района на  кв
."Тева", бл.№17,
ул."Търново",№20, ",
ул."Созопол", ул."Мър-
квичка", кв."Твърди
ливади.  Заради из-
граждането на отсеч-
ка от новия водопро-
вод, без вода остана-

ха вчера и част от жи-
телите на ул. "Благой
Гебрев" и ул. "Плов-
див".

По информация на
водоснабдителното
дружество, вчера обе-
мът на язовир "Сту-
дена" е бил 21 705 200
куб.м. Притокът във
водоема вчера е бил
491 л/сек., а разходът
- 582 л/сек. Това озна-
чава, че притокът в
язовира е по-малък от
разхода и обемът му
започва да спада.

28-годишен брезничанин
отива на съд

Любомира Пелова
Инцидентът е станал в края на миналата

година в гр. Брезник. Мъже на 28 и 34 годи-
ни били в заведение и след употреба на ал-
кохол се скарали. Разправията прераснала
в побой извън заведението. Пострадал е по-
възрастният, който получил фрактура в об-
ластта на носната кухина. След проведено
разследване 28-годишният е привлечен ка-
то обвиняем по чл. 129, ал. 2 от Наказател-
ния кодекс и му е наложена мярка за неот-
клонение "подписка". Работата продължава
съвместно с прокуратурата.

двама мъже на 25 г. и
60 г. също от Пер-
ник.

 Излекуваните бол-
ни с COVID-19,  са 4.
Активни към момен-

та са 40 лица /35 ли-
ца на домашна изола-
ция и 5 хоспитализи-
рани в ЛЗБП/.

Поставените под
карантина са общо

90 лица. От  тях 68
са в община Перник,
15 в община Радомир,
4 в община Брезник, 2
в община Земен и 1 в
община Ковачевци.
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Той презентира спецификата на дуалната система на обучение

Светла ЙОРДАНОВА
Четири професио-

нални гимназии от
пернишки регион
взеха участие в ин-
формационното съ-
битие по проект
,,Подкрепа за дуална-
та система на обу-
чение", което се про-
веде в Правец.

Това са - Профе-
сионална гимназия
по икономика град
Перник, ПГТС "Арх.
Й. Миланов", ПГЕМП
"Христо Ботев"
град Перник и Техни-
ческа професионал-

55 студенти ще учат задочно
"Право" на държавна издръжка

Светла ЙОРДАНОВА

Министерският съвет утвърди промяна
във формата на обучение и броя на прие-
маните студенти по специалността "Пра-
во", която е от регулираните професии.

Определените с Решение № 332 на Ми-
нистерския съвет от 14 май 2020 година
850 места за редовна форма, за които дър-
жавата осигурява средства за издръжка
на обучението, се трансформират в 905
места и се разпределят на 850 места в ре-
довна форма и 55 места в задочна форма
на обучение.

Утвърдените 421 места за редовна фор-
ма за обучение срещу заплащане в дър-
жавни висши училища се трансформират в
416 места и се разпределят на 391 места в
редовна форма и 25 места в задочна фор-
ма на обучение.

Предлаганата промяна е в следствие на
отмяната на Наредбата за единните дър-
жавни изисквания за придобиване на вис-
ше образование по специалността "Пра-
во" и професионална квалификация "юри-
ст". В резултат през учебната 2020-2021
година висшите училища ще имат право
да провеждат обучение по специалността
"Право" и в задочна форма на обучение.

Силвия ГРИГОРОВА
За улеснение на тра-

фика в пиковите часо-
ве от 21 юли е въве-
дено реверсивно дви-
жение в платното за
Перник на АМ "Стру-
ма" в района на Мало
Бучино.

За довършване на
укрепителни дейнос-
ти на откосите в бли-
зост до пътното
платно при 9-ти км е
ограничено движение-
то в платното за Со-
фия от 10-ти км, след
тунел "Люлин", до 9-
ти км на АМ "Стру-
ма", в района на Мало

Бучино и преминава-
нето се осъществява
двупосочно в платно-
то за Перник.

От вторник до пе-
тък включително, в
периода от 6 ч. до 14
ч., ще има две ленти в
посока София и една
за Перник.

От понеделник до
четвъртък включи-
телно, от 14 ч. до 20
ч,. трафикът в посо-
ка Перник е в две лен-
ти, а за София - в ед-
на.

В края на работна-
та седмица, когато
много хора тръгват

Въвеждат реверсивно
движение при Мало Бучино

Нито един болен от остри
респираторни заболявания

не е установен от РЗИ
Силвия ГРИГОРОВА

За пръв път от началото на тази годи-
на нито един заразен от остри респира-
торни заболявания не е констатиран от
Регионалната здравна инспекция през
изминалата седмица.

Чувствително намаление е установено
при заболелите от заразни заболява-
ния. През изминалата седмица те са 19,
при 29 за предходната.

За периода от 13.07.2020 г. до
19.07.2020 г. на територията на област
Перник са регистрирани 15 положител-
ни проби на SARS-CoV 2. В сравнение с
предходната седмица те са с 2 по-мал-
ко. Екипи на Дирекция "Надзор на за-
разните заболявания" към РЗИ-Перник
изследват съмнителните за COVID-19 и
контактните на всички положителни ли-
ца.

Наблюдава се рязко спадане на бол-
ните от варицела в региона. През сед-
мицата е констатиран само 1 болен, при
6 за предходната седмица. Става въп-
рос за дете от Перник, което се лекува
амбулаторно от личния си лекар.

След като три седмици нямаше нито
един болен от туберкулоза, през изми-
налата седмица са регистрирани 2 слу-
чая. Болните са от Брезник и Радомир и
се лекуват в СБАЛББ - Перник.

Има намаление и при заболелите от
ентероколит. През седмицата е устано-
вен само 1 болен, при 3 за предходната.
Болният е от Перник и се лекува ста-
ционарно в инфекциозно отделение на
МБАЛ "Рахила Ангелова" -Перник.

Добрата новина е, че през изминалата
седмица не е констатиран нито един бо-
лен от хепатит, за разлика от предход-
ната, когато бяха регистрирани 3.

От здравната инспекция уверяват, че
за всички случаи са извършени епиде-

миологични проучвания, обработени са
огнищата и са взети противоепидемич-
ни мерки спрямо контактните лица.

 През седмицата инспекторите на РЗИ
- Перник са извършили 51 проверки. От
тях 23 са свързани със забраната за тю-
тюнопушене в заведенията за общес-
твено хранене, а 2 са по сигнали и жал-
би от институции и граждани.

В резултат от упражнения контрол от
страна на здравните инспектори, са из-
дадени 61 предписания и са съставени
2 акта за констатирани нарушения.

И през миналата седмица РЗИ про-
дължи с ежедневния мониторинг на пи-
тейните водоизточници в областта. Взе-
ти са 94 проби от различни населени
места, за да се установи дали подава-
ната от тях вода за питейно-битови цели
отговаря на изискванията на Наредба
№9.

на гимназия "Н. Й.
Вапцаров" град Радо-
мир, както и пред-
ставители на рабо-
тодателите от АК
"Електрик" град Ра-
домир и СИГМА - ИС
АД град Перник като
фирми - партньори
в дуалното обуче-
ние на учениците.

Основната цел на
събитието бе да за-
познае представи-
тели на професио-
налните училища и
р а б о т о д а т е л и т е
със спецификата на
проект "Подкрепа за

дуалната система
на обучение".

Проектът е широ-
кообхватен, като
дейностите са насо-
чени към подобрява-
не компетентнос-
тта на преподава-
телите по профе-
сионална подготов-
ка и методическите
умения на работода-
телите, повишаване
привлекателността
на дуалната систе-
ма на обучение сред
учениците и роди-
телите и информи-
раността в пред-

приятията.
Проектът е на об-

ща стойност 24 425
618,58 лева и се фи-
нансира по Опера-
тивна програма
"Наука и образова-
ние за интелигентен
растеж", съфинанси-
рана от Европейския
социален фонд.

Продължителнос-
тта на проекта е 36
месеца, със срок на
изпълнение от
03.02.2020 г. и не по-
късно от 31.10.2023
година.

Изпълнението на

на път, всеки петък
от 14 ч. до 14 ч. в не-
деля ще има две ленти
за Перник и една за
София. В неделя от 14
ч. до 14 ч. в понедел-
ник, когато пътува-
щите се връщат към
столицата, ще има
две ленти в посока
София и една за Пер-
ник.

Необходимо е шо-
фьорите да се дви-
жат с повишено вни-
мание, като спазват
стриктно поставена-
та сигнализация и ог-
раничението на ско-
ростта -  50 км/ч.

проект "Подкрепа за
дуалната система
на обучение" ще спо-
могне за повишаване
на съответствието
на професионалното
образование и обу-
чение с пазара на
труда и ще създаде
възможности за по-
вишаване на квали-
фикацията на бъде-
щата работна сила
по професии, ключо-
ви за икономиката
на страната. Изпъл-
нението на планира-
ните дейности ще
спомогне за разви-
тието на дуалната
система на обучение
и ще даде

възможност за
тясна обвързаност
между образовател-
ната система и реал-
ните потребности
на пазара на труда.

Проектът ще пре-
достави на работо-
дателите възмож-
ност да наемат ква-
лифицирани кадри с
подходяща профе-
сионална подготов-
ка и опит, придоби-
ти по време на обу-
чението в реална ра-
ботна среда.

Тези дейности ще
улеснят прехода от
образование към ус-
тойчива заетост.
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Те са за общините Брезник, Земен и Трън

Светла ЙОРДАНОВА
Военни паметници в

общините Брезник,
Земен и Трън ще бъ-
дат възстановени с
отпуснати средства
от държавата. Допъл-
нителните трансфе-
ри по бюджетите на

Рязко падат продажбите
на автобуси

Продажбите на нови микробуси през
юни намаляха с 45% спрямо миналата го-
дина. През юни в страната са регистрирани
361 микробуса, при 658 година по-рано, об-
явиха от Европейската асоциация на
производителите на автомобили. България
е на второ място в ЕС по най-голям спад в
продажбите на микробуси. По-зле е ситуа-
цията само в Нидерландия, където намале-
нието е с 46,2%. През месец май намале-
нието в продажбите на микробуси в страна-
та беше с 53,7% на годишна база. През
юни този спад намаляна, но останалите
страни от ЕС излизат много по-бързо от нас
от кризата, като дори в някои от тях има
ръст в сделките с микробуси на годишна
база. Това са Белгия (+8,4%), Франция
(+7,8%), Румъния (+6,8%) и Люксембург
(+3,1%). В резултат общият спад на сделки-
те с нови микробуси в ЕС през юни е само
с 10% до 142,8 хил. броя. За първата поло-
вина на годината в целия ЕС са регистри-
рани 620 хил. нови микробуса, което е на-
маление с 31,8% на годишна база. Спадът
в България е значително по-малък – само с
20,8% до 2289 регистрации. Това се дължи
на по-доброто представяне на България в
началото на кризата, когато спадът у нас
беше по-малък, отколкото в другите дър-
жави от ЕС.

Полицията съветва как да предотвратите
проблеми с колата, тръгвайки на почивка
Любомира ПEЛОВА

 Често хората изби-
рат удобството да
пътуват със собстве-
ните си автомобили.
Точно затова трябва

общините за 2020 г.
са за ремонт, възста-
новяване, изграждане
и довършване на воен-
ни паметници. Средс-
твата, в размер на
300 000 лв., ще бъдат
разпределени между
общините Аврен, Бе-

лово, Ботевград, Бре-
гово, Брезник, Видин,
Враца, Георги Дамяно-
во, Гоце Делчев, Гурко-
во, Две могили, Доб-
рич, Долни Дъбник, Зе-
мен, Калояново, Куб-
рат, Левски, Любимец,
Ново село, Опан, Пана-
гюрище, Петрич, Пол-
ски Тръмбеш, Помо-
рие, Провадия, Първо-
май, Раднево, Разград,
Русе, Сандански, Сво-
ге, Ситово, Сливен,
Смолян, Средец, Стам-
болово, Стражица,
Трън, Тутракан, Чир-
пан.

Съгласно чл. 3, ал. 2
от Закона за военни-
те паметници (ЗВП)
военните паметници
са публична общинска
собственост с изклю-

да знаете някои по-
лезни и лесни съвета,
които ще ви спестят
проблеми с колата,
които биха развалили
почивката ви:

-  Проверете внима-
телно налягането на
гумите на колата,
маслото и водата
преди пътуването.
Помпайте летните
гуми с азот, за да ели-
минирате темпера-
турните разлики, кои-
то се получават
вследствие от висо-
ката температура на
асфалта и въздуха.
Проверете за малки
цепнатини, които
подсказват, че гума-
та трябва да се сме-
ни. Задължително е да
имате резервна гума.
Уверете се, че всяка
гума има достатъчно
налягане и за еве-
нтуално износване;

-  Сънят е от ключо-
во значение преди да
потеглите на път.
Трябва да се уверите,
че сте отпочинали и
готови да се фокуси-
рате върху шофира-
нето през следващи-
те часове. Заради
преумора и недоспива-
не стават много ка-
тастрофи с тежки
последици. При преу-
мора в лятната жега,
спирайте по-често за
почивка на безопасно,
сенчесто място край
пътя. На всеки 100 из-
минати километра е
препоръчително да се
почива поне 10 мину-
ти. Бъдете винаги
нащрек и бдителни,
когато шофирате
през лятото и сте в
състояние да се уне-
сете и изпаднете в
полусъзнание в следс-
твие на жегата;

-  Не потегляйте на
път непосредствено

ЧЕЗ ЕСКО България  изгражда
една от най-големите

фотоволтаични системи
Силвия ГРИГОРОВА

"ЧЕЗ ЕСКО България", в сътрудничес-
тво с "ЧЕЗ Трейд България", обсъди и
установи нуждите на фирма "ТрейсИпо-
ма" АД във връзка с изграждане и въ-
веждане в експлоатация на фотовол-
таична централа за собствено потребле-
ние. В резултат на преговорите,

"ЧЕЗ ЕСКО България" ЕООД сключи
договор с "ТрейсИпома" АД за цялос-
тното изпълнение на проектиране, из-
граждане и въвеждане в експлоатация
на фотоволтаична централа за собстве-
но потребление, монтирана на покрив на
съществуваща сграда на "ТрейсИпома"
в София.

Строително монтажните дейности по
изграждането приключиха и до края на
месеца фотоволтаичната система ще бъ-
де пусната в действие.

След въвеждане на системата в ек-
сплоатация компанията ще оптимизира
потреблението на електроенергия с око-
ло 900 MWh на година, намалявайки съ-
ществено енергийните си разходи.

"ТрейсИпома" АД е сред водещите
производители на твърди опаковки и
опаковъчни решения в Югоизточна Ев-
ропа с приложение на продукцията в
сектори като хранително-вкусова про-
мишленост, строителство, селско сто-
панство, медицина, автомобилостроене
и др.

Компанията, която е клиент на ЧЕЗ
Трейд България на свободен пазар, раз-
шири сътрудничеството си с ЧЕЗ Груп
като възложи цялостното изпълнение на
енергийно-ефективния проект на ЧЕЗ
ЕСКО България.

ЧЕЗ ЕСКО България се утвърждава
успешно на българския пазар и успя да
натрупа портфолио от 55 проекта, част
от които в процес на реализация.

Компанията предлага индивидуални
решения до ключ в областта на отопле-
нието, вентилацията, климатизацията,
осветлението, ВЕИ и индустриални сис-
теми.

Внимателният подбор на партньорите
и професионалният избор на оборудва-
не гарантират както незабавно намал-
яване на разходите за електроенергия
на клиентите на ЧЕЗ ЕСКО, така и устой-
чиви положителни резултати по отноше-
ние на енергийната ефективност.

В сътрудничество с другите компании
в групата на ЧЕЗ в България,  ЧЕЗ
Трейд и ЧЕЗ Електро, ЧЕЗ ЕСКО Бълга-
рия реализира общо 21 проекта за из-
граждане на фотоволтаични централи с
обща мощност 3.4 МWp - от тях 2,5 МWp
са вече в експлоатация.

Информация за услугите и реализира-
ните от компанията проекти е публику-
вана на сайта на дружеството www.cez-
esco.bg.

след обилно хранене -
ще Ви споходи опасна
сънливост. Заредете
се с дори повечко пи-
тейна вода отколко-
то мислите, че ще ви
бъде необходима;

-  Убедете се, че мо-
билният ви телефон
е добре зареден и че
сте записани в някоя
фирма за пътна по-
мощ. Ако колата се
счупи насред нищото,
ще можете да разчи-
тате единствено на
телефона си и на та-
зи пътна помощ;

-  По време на само-
то пътуване безопас-
ността е от първос-
тепенно значение.
Поставяйте винаги
предпазните колани, а
децата да пътуват в
детски столчета и се-
далки. Много шофьо-
ри и спътниците им
загиват при пътни
катастрофи заради
непоставен предпазен
колан. Това животос-
пасяващо средство
намалява смъртните
случаи и тежките
травми с близо 30
процента. Ако имате
малко дете, непремен-
но се сдобийте със
специална детска се-
далка с колани, която
се закрепва на обле-
галката отзад. Зако-
нът задължава път-
ниците и на задните
седалки в автомоби-
лите да поставят ко-
ланите при всяко пъ-
туване. Изисквайте
пътуващите във Ва-
шия автомобил да
поставят коланите в
интерес на собстве-
ната сигурност;

-  Домашните лю-
бимци не трябва да се
движат свободно в
колата. Всички път-
ници в колата са зас-
трашени при неочак-
вано спиране или ма-
невра. Ето защо до-
машните любимци
трябва да бъдат под-
сигурени със специа-
лен колан или добре
вентилирана седалка
за кола;

-  За да не отклони-
те вниманието си, не
се колебайте и помо-
лете спътниците си
по време на пътуване-
то по възможност да
не Ви говорят и раз-
сейват;

-  В случай на потен-
циална "пътна ярост"
запазете хладнокръ-
вие. В лятно време,
когато повече хора са
на път и жегата пре-
дизвиква възбуда, та-
кива случаи преобла-
дават доста. Из-
бягвайте ненужни
проблеми по пътя, за
да се осигури безопас-
но и щастливо пъту-
ване;

 - Винаги когато
тръгвате на път с
автомобила си, шофи-
райте отговорно.
Съобразявайте ско-
ростта с интензив-
ността на движение-
то и не се амбицирай-
те и не се впускайте
в безсмислено състе-
зание с онези, които
Ви изпреварват. Бъде-
те особено предпазли-
ви към деца, юноши,
възрастни на велоси-
педи, каруцари, мото-
циклетисти и мото-
педисти.

чение на паметници-
те, определени от ми-
нистъра на отбрана-
та, съгласувано с ми-
нистъра на култура-
та за публична дър-
жавна собственост.
Задължение на държа-
вата и общините е да
полагат грижи за
военните паметници
на територията на
страната и в чужби-
на, а съгласно чл. 11
от ЗВП органите на
и з п ъ л н и т е л н а т а
власт и органите на
местното самоуправ-
ление са длъжни да
опазват предоставе-
ните им военни па-
метници.

В изпълнение на раз-
поредбите на закона
ежегодно десетки об-

щини изпращат до
Областните комисии
"Военни паметници"
или до Министерс-
твото на отбраната
своите предложения
за ремонт и възста-
новяване на военни
паметници в лошо
състояние, както и за
изграждане на нови.
След разглеждане на
многобройните пред-
ложения от компе-
тентната дирекция в
Министерството на
отбраната беше из-
готвен списък по об-
щини с военни памет-
ници, които се нуж-
даят от спешен ре-
монт и възстанов-
яване или предстои
да бъдат изградени
или завършени.
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Намалението за първите шест месеца е малко над 2 процента

Силвия ГРИГОРОВА
Задължителната

застраховка "Граж-
данска отговор-
ност" е поевтиняла
едва с 2,6% за първо-
то полугодие на
2020 г., въпреки че
по време на извън-
редното положение
у нас, заради COVID-
19, трафикът по пъ-
тищата ни бе в пъ-
ти по-нисък, а ка-
тастрофите с над
500 броя по-малко в
сравнение с 2019 го-
дина, информира
"Труд".

  През януари сред-
ната цена на полица-
та е 328,87 лв., а
през юни е 320,64
лв., показват данни
на онлайн платфор-
ма за сключване на
застраховки, която
работи с над 10 зас-
трахователни ком-
пании. Най-голямо
намаление от над
3,6% обаче има за
шофьорите на въз-

раст над 45 години,
които така или ина-
че плащат най-малко
за полицата. Причи-
ната за това е, че
те имат най-голям
опит зад волана.
Средната цена на
"Гражданска отго-
ворност" за водачи-
те над 45 години е
275,69 лв., за тези
между 25 г. и 45 г. е
281,25 лв., а за шо-
фьорите на възраст
под 25 г. е 425,56
лв., или със 150 лв.
повече, отколкото
за най-опитните зад
волана.

 През първата по-
ловина на годината
намаление с над 3%
има и при цените на
застраховките за
коли с двигател над
2500 куб. см.

 За най-малките ко-
ли с мощност до
1300 кубика средна-
та цена на "Граждан-
ска отговорност" е
281,69 лв.

Манолова: Борисов ще се
опита да постигне "Борисов-4"

с нечестни избори

Борисов превърна държавата в софра за
приятелския си кръг, каза Манолова

Борисов ще се опита да постигне "Бори-
сов-4" с нечестни избори. Изборите без ма-
шини няма да са честни избори и това е ед-
на от допирните точки между партийни и
безпартийни, между леви и десни - осигур-
яването на честни избори.

Това заяви председателят на Граждан-
ската платформа "Изправи се.БГ" Мая Ма-
нолова в интервю пред actualno.com.

Задължително трябва да се въведе ма-
шинно гласуване за следващите парла-
ментарни избори. Обществените поръчки
за машините на евроизборите през 2019 г.
и на последните президентски избори отне-
ха около месец. Ако организаторите на из-
борите искат да спазят закона могат да го
направят, допълни Манолова.

Тя подчерта, че през февруари тази годи-
на Борисов обяви, че ще има машинно гла-
суване за следващите избори, но вицепре-
миерът Томислав Дончев, който отговаря
за провеждане на изборите и ЦИК все още
не са извършили никакви действия.

Това е цинично поведение към българ-
ските граждани. Машинното гласуване бе-
ше махнато за местните избори, за да мо-
гат да откраднат гласовете, но сега маши-
ните са в кодекса. Не трябва да правят ни-
що повече, освен да спазват закона - да
обявят незабавно обществена поръчка и
да бъдат въведени машини. Това е гаран-
ция, че гласът на хората ще е отчетен ко-
ректно, категорична е Манолова.

Тя заяви, че истинското решение е остав-
ка на Борисов и незабавни предсрочни из-
бори.

Наесен ще стане още по-страшно, защо-
то социалните проблеми, безработицата и
бизнесът, поставен на колене ще изкарат
още повече граждани на улицата, обясни
председателят на Гражданската платфор-
ма.

От "Изправи се БГ" ще участваме на
следващите парламентарни избори, когато
и да са те. Ние категорично няма да влиза-
ме в коалиция с Борисов. При никакви ус-
ловия и на никаква цена. Призовавам оста-
налите политически формации, които ще се
включат в надпреварата, да декларират, че
няма да участват в коалиция с Борисов и
ГЕРБ, каза Манолова.

Борисов превърна управлението на дър-
жавата в софра и там са неговите приятели
- там са Домусчиев, там е Пеевски, там са
котараците, орлетата, там е Ковачки. Пари-
те от Европейския съюз в размер на 29
млрд. евро отново няма да стигнат до бъл-
гарските граждани и Борисов ще нахрани
приятелския си кръг. Освен това, те ще бъ-
дат получени само срещу реформи, които
това правителство не иска да направи и ве-
че не е легитимно да ги прави, заяви Мано-
лова.

Тя поиска нито едно евро от тези пари да
не бъде похарчено без санкция на българ-
ския парламент.

Тези пари са огромна възможност за
българската икономика. С тях могат да се
повишат доходите, да дадат тласък, да се
спасят работни места, ако, разбира се, се
проведат реформи. Тези пари са безценни
за излизане от кризата с коронавируса. От
"Изправи се.БГ" настояваме за граждан-
ски бордове към всяка една програма и
всеки един фонд как се изразходват пари-
те на европейските и българските данъкоп-
латци, допълни Манолова.

За тези до 1600
кубика цената нарас-
тва до 288 лв., а за
по-мощните до 2000
кубика средната це-
на е 312 лв. За най-
мощите автомобили
с двигатели над
2500 кубика полица-
та струва средно
418,72 лв.

Цената на застра-
ховката за фирмени-
те коли също намал-
ява от началото на
годината като през
юни е в границите
между 231,10 лв. и
562,27 лв.

 До 1021,78 лв.
стига цената на за-
дължителната зас-
траховка "Граждан-
ска отговорност" за
младеж до 25 години
с мощна кола с обем
на двигателя над
2500 куб. см., показ-
ват още разчети.
Най-ниската цена на
полицата пък е
194,95 лв.

Стойността на

полицата зависи от
критерии като въз-
раст на водача, мощ-
ност на автомобила
и област от страна-
та, в която е регис-
триран. Цената на
з а с т р а х о в к а т а
"Гражданска отго-
ворност" е най-нис-
ка в областите Бур-
гас, Стара Загора,
София област, Ям-
бол, Хасково, Кър-
джали и Смолян. Тук
влиза по-голямата
част от Южна Бъл-
гария, а средната
цена на полицата е
300,59 лв., показват
данни на онлайн
платформа за зас-
траховки. На второ
място по най-ниски
цени са Пазарджик и
областите в Север-
ната Централна
част на България -
Плевен, Ловеч, Русе,
Велико Търново, Габ-
рово, Разград, Търго-
вище, Сливен и Шу-
мен. Средната цена
на "Гражданска от-
говорност" в тези
области е 310,10 лв.
На трето място са
Пловдив и Варна, къ-
дето шофьорите
плащат за полицата
средно по 327,47 лв.
Столицата е в са-
мостоятелна група
от отношение на це-
ните на застрахов-
ката и заема чет-
върто място в кла-
сацията. Средната
цена на "Гражданска
отговорност" в Со-
фия е 341,72 лв.

 Най-високи са це-
ните в Западна Бъл-
гария и част от об-

ластите по река Ду-
нав. В Перник, Кюс-
тендил, Благоев-
град, Видин, Монта-
на, Враца, Силистра
и Добрич средната
цена е 345,65 лв.
Влиянието на криза-
та с COVID-19 ще
усетим в цените до-
година "Застрахов-
ката "Гражданска
отговорност" след-
ва да продължи да се
определя на пазарен
принцип - спрямо
търсенето и предла-
гането, а не да бъде
налагана админис-
тративно. В момен-
та имаме спад на
потреблението, кое-
то води  до понижа-
ване на цената на
полиците, коменти-
ра  Богдан Милчев,
шеф на Института
за пътна безопас-
ност. На въпрос да-
ли спадът на цените
се дължи на по-нис-
кия трафик, но по-
малкото катастро-
фи с пострадали и
щети за последните
месеци заради криза-
та с COVID-19, Мил-
чев отговори така:
"Безспорно, че има
такова влияние, но
всъщност истинска-
та картина на тази
криза ще видим в це-
ните през 2021 го-
дина, когато компа-
ниите изчислят
своите приходи и
разходи и направят
новите си разчети.
От Института оча-
кваме "Гражданска
отговорност" да на-
малее още", добави
той.

РЗИ установи 3 отклонения от качеството на водата
Силвия ГРИГОРОВА

Отклонения от ка-
чеството на питей-
ната вода, съгласно
изискванията запи-
сани в Наредба  №9,
установи Регионал-
ната здравна ин-
спекция в Перник за
периода 06.07.2020
г. - 19.07.2020 г на
територията на об-
ласт Перник.

 През този период
е изследвана  водата
в 8 населени места,
в областта. Това ин-
формираха от РЗИ.

От там поясниха,
че са изследвани 13
проби от питейна
вода при консумато-
рите от централно
водоснабдените на-
селени места по по-
казателите, включе-
ни в постоянния мо-
ниторинг (група А)
и други показатели

от приложение №1
от Наредба №9/2001
г. за качеството на
водата, предназна-
чена за питейно-би-
тови цели, за които
е установено, че са
от значение да бъ-
дат мониторирани.
От тях не отго-
варят на Наредба
№9/2001 г. на МЗ за
качеството на вода-
та, предназначена за
питейно-битови це-
ли - 3 проби. От РЗИ
не уточняват къде
точно са констати-
рани тези наруше-
ния, но уверяват, че

На "В и К"- Перник
е връчено предписа-
ние за провеждане
на задължителни хи-
гиенни и противое-
пидемични мерки.

От РЗИ уверяват,
че водата, предназ-
начена за питейно-

битови нужди от
язовир "Студена"
отговаря на всички
изисквания на На-
редба №9 и е напъл-
но годна за пиене.

От здравната ин-
спекция информи-
рат, че връчените
до сега предписания
са изпълнени.
Снабдяването с пи-

тейна вода на село
Забел, община Трън,
продължава да се
осъществява чрез
доставяне на бути-
лирана вода.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
2. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.
3. Търговски обект, Изток, 84 м2, ет. 1, ТЕЦ - 100 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ет. 7(8), ТЕЦ, ПВЦ, 2 тераси, преустр. - 70 000 лв.
5. Двустаен, Изток, нов, преустр. в тристаен, 73 м2, ет. 4 - 66 000 евро
6. Двустаен, Димова махала, ет. 8, ТЕЦ, 1 тер., ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
7. Тристаен, Ид.център, ет. 4, 98 м2, ТЕЦ, 4 тер., таван 28 м2

    над апартамента - 62 000 евро
8. Тристаен, Могиличе, 89 м2, ет. 7(8), след лукс. ремонт,
     обзав., климатик - 94 000 лева
9. Тристаен, Изток, ет. 1, 2 тер., ТЕЦ - 80 000 лв.
10. Тристаен Димова махала, ет. 6(8), ТЕЦ, асансьор, 78 м2 - 64 000 лв.
11. Къща, Варош, РЗП: 160 м2, двор: 495 м2, ПВЦ, гараж - 90 000 лв.
12. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП:89 м2, двор:520 м2, 2 гаража, лятна кухня - 80 000 лв.
13. Къща близнак, Клепало, 3 ет., ЗП:50м2, 2 гаража, двор 221 м2 - 72 000 лв.
14. Къща, Драгановец, близнак, сутерен и два етажа,
      ЗП: 75 м2, двор 1/2 от 552 м2 - 90 000 лв.
15. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
      РЗП: 106 м2, двор: 690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
16. Къща, Драгичево, сутерен и два етажа, груб строеж,
     РЗП: 129 м2, двор: 647 м2 - 120 000 лв.
17. Къща, Рударци, сутерен плюс 2 етажа, РЗП: 135 м2,
      двор: 630 м2, с обзавеждане - 155 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,
      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 140 000 евро
19. Къща, Рударци, топ-място, РЗП: 150 м2, сутерен+2 етажа,
      двор: 680 м2 - 53 000 евро
20. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
      РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 178 000 евро
21. Къща, Кладница, сутерен + 2 етажа, РЗП: 180 м2, двор: 470 м2- 83 000 евро
22. Къща,Радомир, близнак, сутерен и етаж, ЗП :70 м2,
      двор: 283 м2, два гаража по 18 м2 - 57 000 лв.
23. Парцел, Църква, 1128 м2, с къща гредоред, 2 ет., РЗП: 86 м2- 35 000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
2. Двустаен - Център, Изток, Мошино
3. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 80 000 лв.

ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 м2, ет: 1/2, ч. гредоред - 65 000 лв.
4. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
5. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 500 евро
6. Тристаен, Разш. център, ет: 5 - 60 000 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет: 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
9. 1/2 етаж от къща, с. Владая, 89 м2 - 30 500 евро
10. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
11. Къща, с. Расник, 165 м2, двор: 780 м2 - 50 000 лв.
12. Къща, с. Дрен, 130 м2, двор: 650 м2, ток, вода, канал - 56 000 лв.
13. Къща, кв. Църква, 64 м2, двор: 820 м2, ток, вода, септ. яма - 55 500 лв.
14. Къща, с. Гургулят, Софийско, 286 м2, двор: 355 м2, за бизнес, ток, вода - 54 700 евро
15. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл, за осн. ремонт, ток, вода

- 31 000 евро
НАЕМ

1. Тристаен, кв. Дараци, лукс, тх, ет. 5, обзаведен, 2 спални, хол с трапезария -  570 лв.

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Петък, 24 юли 2020 г., брой 103 /6936/ година XХVI

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00

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

26 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА

С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

2. Вила, Кошарево, 3 етажа, нова баня, чисто нов покрив,

   двор: 550 м2, канал, асфалт, бунар, ток, вода - 26 000 евро

3. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

4. УПИ, 700 М2 , НА ГАРА "АЛ. ДИМИТРОВ", НА 10 КМ. СЛЕД РАДОМИР   - 6 000 ЛВ.

5. УПИ, 900 М2 , НА ГЛАВНИЯ ПЪТ ЗА КЮСТЕНДИЛ - 12 000 ЛВ.

6. 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
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 дезинфектанти, гелове, маски
 бързи тестове за корона вирус
 лекарства и консумативи
 ортопедични материали

гр. София, кв. Горна баня, ул. Акад. Михаил Маджаров 10

Тел. : 02 862 0192, 0878 882 624, 0884 933 597

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

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

ЛИДЕР В ДОСТАВКАТА НА МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИАЛИ

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
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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 лв., ел. монтьори,
автомонтьори, машинисти пътно
- строителна техника. 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".

Вестник “Съперник” търси
компютърен оператор (4-часов
работен ден. Справки всеки ден
до 17.00 ч. на ул. ”Св. св. Кирил
и Методий” 2А, ап. 2 или на тел.
60 13 72, 0887 884 095

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам обективи за
смартфон с щипка
(широкоъгълен, макро и обектив
рибешко око, и телеобектив
HD12X Zoom). Тел. : 0885 949
293

Продавам картофи за посев,
сорт Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ПРОДАВА

ВИЛА, С.КОНСКА, ЗП:45

КВ.М., ДВОР:800 М2

- 27 000 ЕВРО

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН,

РАЗШИРЕН ЦЕНТЪР,
ЕТ:5

60 000 ЛВ.

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

ТОП-ОФЕРТА:
Малка къща, с. Слаковци, 2 стаи

и веранда, двор: 550 м2,
на улица, беседка, бунар, ток, вода

16 000 лв.

0888 503 237 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
кутия Ръчна 160000 км 2 000г
Къса база В отлично състояние.
Разход 8лв/100км. Свалящ се
таван. Тел.: 0895 725 609ажна,

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки 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/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна 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
луксозния и реномиран ком-
плекс от затворен тип Делта
Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съ-
четание от панорамни гледки,
свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до
столицата посредством автома-
гистрала 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

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

Давам под наем търговски
обект на ул. “Кирил и Методий”
№56 (на територията на бившия
Минен гараж). Тел: 0896 820 638

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

Тристаен, Могиличе, 89 м2,
ет. 7(8), след лукс. ремонт,

обзав., климатик
- 94 000 лева

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
“ДЖИП НИСАН”
XTREL - 2002г., 4х4,

ел. огледала, нови
гуми, ел. седалки,

кожен салон,
гражданска, винетки,

каско - 6 000 лв.

Тел.: 0888 222 656

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работа
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След навършването на 30 г.
организмът произвежда все по-
малко колаген и еластин, осигу-
ряващи гладкост на кожата. Об-
разоват се първите бръчки. Те
свидетелстват за проблеми със
здравето.

Сърдечни проблеми
През 1998 г. френски кардио-

лози набират група от 3200 доб-
роволци на възраст от 32 до 62
години. Учените внимателно
проверили здравето на всички
участници в изследването и ре-
гистрирали броя и дълбочината
на бръчките на челата. Състоя-
нието на кожата е оценено по
три-степенна скала: ако челото е
гладко - нула точки, много дъл-
боки бръчки - две или три точки.
Специалистите се интересуват
само от хоризонталните кожни
гънки - те искали да тестват хи-
потеза, свързваща такива бръч-

На челото ти е написано – диагноза по бръчките

ки с повишен риск от смърт от
сърдечно-съдови заболявания.

Животът и здравето на добро-
волците се наблюдават в про-
дължение на 20 години. През го-
дините 233 от тях починали по
различни причини. Сред тези,
чиято смърт е била причинена
от инфаркт или инсулт, по-голя-
мата част са имали изразени
бръчки - с две или три точки.
Смята се, че при такива хора
има десет пъти по-голяма ве-
роятност да умрат от сърдечни и
съдови проблеми, отколкото ос-
таналите.

Авторите на изследването
предполагат, че хоризонталните
бръчки на челото са маркер за
атеросклероза, заболяване, при
което холестеролните плаки се
образуват по вътрешните стени
на артериите. Кръвоносните съ-
дове стават подобни на ръждя-

сали тръби, и човек страда често
от сърдечни удари и в крайна
сметка получава инфаркт или
инсулт.

Според учените, атеросклеро-
зата е придружена от намалява-
не на производството на колаген
в организма - оттам и бръчките.
Кръвоносните съдове на челото
поради малкия им размер са по-
чувствителни към образуването
на плаки. Ето защо бръчките на
кожата на челото са знак, че не
всички са добре свързани с ар-
териите и съдовете.

Чернодробна атака
Според учени от Университета

на Вирджиния (САЩ) бръчките
по лицето показват възможно
неалкохолно затлъстяване на
черния дроб (мастна хепатоза).

В САЩ до четиридесет процен-
та от възрастното население
страда от това заболяване. Спо-
ред изследователите от Държав-
ния университет в Санкт Петер-
бург, мастната хепатоза е откри-
та в около 37% от пациентите,
които са постъпили в клиниката
по някаква причина.

Факт е, че натрупването на
мазнини в черния дроб е свър-
зано с недостатъчно производ-
ство на протеина ламин, който е
свързан с процеса на стареене.
Ако откриете начин да компен-
сирате липсата на това вещес-
тво, можете да забавите разви-
тието на мастна хепатоза и съот-
ветно образуването на ранни
бръчки по лицето.

Изследователите предлагат из-
ползването на вируси, за да
принудят гените да произвеж-
дат повече ламин. Засега този
метод се тества с променлив ус-
пех на мишки, и експертите съ-
ветват да се защити черният
дроб със здравословна диета,

включително ябълки, авокадо и
грейпфрути.

Ремонт и подмладяване
Учените от Университета в

Алабама в Бирмингам (САЩ) в
експерименти върху мишки уста-
новиха, че бръчките и загубата
на коса са свързани с генната
активност в митохондриалната
ДНК. Без тези миниатюрни елек-
троцентрали, клетките не могат
да живеят и функционират. Най-
малкото смущение в работата им
създава проблеми с производ-
ството на клетъчно гориво и в
резултат на това води до старее-
не. И това не е само бръчки и
плешивост, но и сърдечно-съдо-
ви заболявания, диабет, невро-
логични заболявания и дори
рак.

Американски биолози са от-
глеждали мишки с мутантен ген
в митохондриалната ДНК, който
в присъствието на антибиотик
доксициклин започва да работи
периодично. Поради това клет-
ките не могат ефективно да съх-
раняват енергия. За четири сед-
мици хранене с такъв препарат
животните са оплешивявали,
козината им падала, кожата им
се сбръчквала. След премахва-
нето на антибиотика, процесът
на стареене се обръща и гриза-
чите се връщат към възрастова-
та норма. Според авторите на
изследването, този експеримент
показва посоката, в която да се
движат, за да се разработят но-
ви лекарства за стареене, загуба
на коса и бръчки.

Дълбоките бръчки на челото
не трябва да се бъркат с мими-
ческите бръчки, които не са
свързани с болести. Според ка-
надски изследователи, хората с
бръчки около очите се смятат за
по-искрени от другите.

Учени: Защо не понасяме някои
от колегите си в работата

Някои служители в компании и офиси мразят колегите си. Учени-
те обясняват това с факта, че много хора възприемат работата си
като второ семейство. Подобно възприятие не винаги има положи-
телен ефект върху човека. Според американскаият психотерапевт
Мария Барата, досадните хора в екипа напомнят за близките ни.

„В лицето на баща може да бъде нашият шеф, който непрекъсна-
то ни учи как да живеем, а сестра - момичето, което излива гнева
си върху нас”, казва експертът.

Психотерапевтът отбелязва, че неразрешените проблеми в се-
мейството преследват човек през целия му живот. Осъзнаването
на проблема може да реши проблема.

Мария Барата препоръчва да се анализира защо даден човек мо-
же да ни дразни или да предизвика неприязън. След това ще ста-
не по-лесно да контролираме поведението си. Този метод ще ни
помогне да се дистанцираме от проблема и да не позволим емо-
циите да вземат превес.

Теглото на всеки човек по
време на деня варира до 2,5 кг

Ако имате навик да се качвате на
кантара сутрин след ставане и вечер
преди лягане сигурно сте забеляза-
ли, че теглото ви е различно.

Това е така, защото теглото през
деня варира до 2,5 кг. в зависимост
от вкараните в организма храна и
течности и изхвърлените чрез поте-
не, посещение в тоалетната и др.

Важно е да се знае, че съдържа-
нието на теглото при жените се със-

тои от 52 до 55 на сто от вода, а при мъжете този процент е 60. И за
да се поддържа балансът на течности в нашия организъм е необ-
ходимо жените да пият дневно по 9, а мъжете - по 13 чаши вода.
Ежедневното вариране на теглото е нещо нормално и това не бива
да ни притеснява.
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Още 2 млн. лева за електронно здравеопазване
За доизграждането

на Националната
здравна информа-
ционна система пра-
вителството отпусна
допълнително 2 ми-
лиона лева.

Парите са предназ-
начени за Министер-
ство на здравеопаз-
ването, обясни ми-
нистър Кирил Ана-
ниев:

"Това са средства, които се предоставят в рамките на три години –
2020, 2021 и 2022 година, за пълното изграждане на Националната
здравно-информационна система, което означава, че в България
най-накрая ще имаме електронно здравеопазване".

Целта на здравната информационна система е да бъде подобрено
качеството на здравните грижи у нас.

Заловиха 17 000 фалшиви теста за COVID-19
Полицията е иззела 17 000 фалшиви комплекта за тестване за COVID-

19, открити при операции срещу незаконни храна и напитки в десетки
страни, съобщи Интерпол в сряда.

Длъжностните лица иззели фалшиви или нестандартни продукти
на стойност 34,5 милиона евро в 77 държави и арестували 407 души
в операцията, извършена от декември 2019 г. до юни 2020 г.

Продуктите включват млечни продукти, месо от незаконно заклани
животни и хранителни продукти, фалшиво етикетирани като
лекарства, съобщи Интерпол.

Полицията обаче също прихванала и хиляди фалшиви медицински
продукти, когато страните по целия свят се втурнаха да осигуряват
доставки при блокиране за ограничаване разпространението на
коронавируса.

„Докато страните по света продължават усилията си да овладеят
COVID-19, престъпните мрежи, разпространяващи тези потенциално
опасни продукти, показват само решимостта си да печелят“, гласи
изявление на генералния секретар на Интерпол Юрген Щок.

Освен фалшивите тестове за COVID-19, при акциите били открити
дезинфектанти и дори пратка от морски дарове в Южна Африка,
произхождащи от Азия, които бяха фалшиво декларирани като
лични предпазни средства.

„Други нелегални продукти, които бяха открити, включваха
козметика, обувки, дрехи, чанти, части за автомобили, електроника,
тютюн и лекарства, на стойност около 3,1 милиона долара“, казаха
от Интерпол.

Това беше деветата година на агенцията за координирани действия
в рамките операция Opson срещу фалшиви или нестандартни храни
и напитки, които редовно изземват хиляди тона фалшиви и
потенциално вредни продукти.

Искат полуфабрикатите да
се третират като цигарите
Британски ек-

сперти призо-
вават правител-
ството да трети-
ра полуготови-
те храни като
цигарите, за да
успее да се
справи с "ма-
щабното нацио-
нално предиз-
викателство" -
кризата със зат-
лъстяването на
британците, пи-
са британският
в. "Обзървър".

Специалисти-
те призовават да се наложат сериозни ограничения на промоциите
в супермаркетите на полуготови храни, да се забранят заведенията
за бързо хранене до училищата и тв рекламите на пици, бургери и
други подобни храни преди 21 часа.

Призивите идват на фона на съобщенията, че премиерът Борис
Джонсън ще обяви "война на затлъстяването" във Великобритания,
след като наднорменото тегло бе идентифицирано като ключов фак-
тор, допринасящ за смъртността от Ковид-19.

В Англия 64 на сто от възрастните са с наднормено тегло или зат-
лъстели. Премиерът Джонсън казва, че докато е лежал в болница с
Ковид-19 при тегло над сто килограма, е променил "либертариан-
ските" си възгледи по отношение на теглото и храненето.

Очаква се до края на месеца правителството да обяви серия от
мерки за борба със затлъстяването, преди евентуална втора вълна
на пандемията от новия коронавирус да удари Великобритания.

Край на вечния длъжник у нас
Въвежда се 10-годишна абсолютна погасителна давност по отно-

шение на частните задължения на физическите лица, решиха депу-
татите с одобрените на първо четене промени в Закона за задълже-
нията и договорите, предаде БГНЕС.

Автори на предложението са депутати от „Обединени патриоти“,
чийто мотив е фактът, че България е останала единствената държа-
ва в Европейския съюз, в която все още съществува т.нар. дългово
робство.

С новите текстове се дава възможност човек да се освободи от
своите изискуеми задължения след изтичане на определен период
от време, за да се премахне фигурата на вечния длъжник у нас.

„Често дългът се прехвърля върху децата, с което тази дългова
верига няма край“, мотивира предложението от парламентарната три-
буна депутатът Искрен Веселинов.

С въвеждането на 10-годишната абсолютна погасителна давност
няма да се промени действащият режим за 3 и 5-годишна давност и
длъжниците ще могат да се възползват от нея.

Защитени са в достатъчна степен и интересите на кредиторите пред-
вид дългия срок, в който могат да съберат вземанията си, смятат
вносителите.

Драстичен спад на пиенето
на бира в заведенията

"Пандемичната 2020 г. постави бизнеса и хората пред редица пре-
дизвикателства. Не е изненада, че за първото шестмесечие на 2020
г. продажбите на бира през заведенията намаляха с около 60 на сто,
докато обемите, реализирани през магазинната мрежа, са почти на
нивата от миналата година", коментира Ивана Радомирова, изпъл-
нителен директор на Съюза на пивоварите в България, цитирана от
Българската стопанска камара. На днешния Илинден пивоварите от-
белязват своя професионален празник.

Поради кризата с Ковид-19 наливното пиво, т.е кеговете, са със
силен спад и за шестмесечието на тази година са едва 2 процента от
бирения пазар, посочва Радомирова и допълва, че поради намале-
ната покупателна способност на потребителите, стагнираната реа-
лизация през заведенията, силно намалелия туристически поток,
сегментът на стъклените бутилки също намалява, а на пластмасови-
те - се увеличава.

Запазва се обаче тенденцията за увеличаване на продажбите в ке-
нове.

Въпреки кризисната обстановка и сериозния спад в оборотите, в
предприятията, членове на Съюза на пивоварите, няма освободени
работници и служители, изтъква Ивана Радомирова.

Тя напомня, че преди 3 седмици със заповед на министъра на тру-
да и социалната политика Браншовият колективен трудов договор
за пивоварния сектор е бил разпрострян върху всички производи-
тели на бира и малц в страната за шести път.

В пивоварната индустрия работят 2 100 души. Поради сложната тех-
нологичност на процесите и въвежданите ежегодно иновации, в би-
рените компании от всички заети, 510 са мениджъри и специалисти
с висше образование. 780 човека са приложни специалисти с бака-
лавърска степен и техници с най-висока професионална квалифи-
кация. В групите на помощния административен персонал, машин-
ните оператори и квалифицираните работници са заетите 780 чове-
ка. Едва 30 души са с професии, неизискващи специална квалифи-
кация.

Над 150 различни марки и стилове пиво се произвеждат в Бълга-
рия, като в страната оперират три големи компании и 28 малки и
средни предприятия.

Пазарните данни на СПБ показват, че продажбите на бира за 2019
г. са 5.4 млн. хектолитра, като през миналата година портфолиото на
пивоварните компании се е разширило с 25 нови марки и асорти-
мента бира. При опаковките обновяването включва 40 кенове и бу-
тилки с нови визии и с по-леко тегло с цел намаляване на екологич-
ния отпечатък на пивоварния бранш.

Според национално представително проучване от юни тази година,
през лятото бирата е най-често консумираната напитка след водата.
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Не бива да отстъпвате от плановете си, дори и
стъпка. Напротив, вложете всичките си сили за
да достигнете вашите мечти. Оптимизъм, ще ви
трябва в личния живот, когато разговор с избра-
ника, ще премине всякакви възможни рамки. Без
особено затруднение, ще вземете пари за работа,

за която отдавна сте получили висока оферта.

Възможна е бурна любовна история, по време на
пътуване или на работа. Лошата новина е, че ще
ви отвлече вниманието от важните задачи. Ше-
фът отдавна се "заяжда" с вас за безотговорно
отношение към работата, така че не попадайте
пред погледа му. За здравето, не трябва да се без-

покоите, всичко ще бъде на ниво.

Трябва по-често да правите компромиси, особе-
но с онези, които не ви толерират. Това може да
бъдат не само врагове, но и някой близки роднини.
Приключенията в любовните дела, ще ви доста-
вят незабравими усещания. Въпреки това, след
тях може да остане горчив привкус, уви, че за се-

риозна връзка, не сте създадени.

Очаква ви хармоничен ден, няма да има от какво
да се оплачите. Всичко ще се развива добре и пари,
ще получите навреме и в точното количество.
Грижите и вниманието от страна на любимия, ще
са такива, че ще се замислите за брак. Между дру-
гото, не крийте чувствата в себе си. Нека всеки

знае за тях, защото любовта не търпи рамки, дори и "златни".

Вземете си отпуска, ако са се натрупали много
домашни и битови дела. Не ги отлагайте за в бъ-
деще, защото ситуацията с тяхното изпълнение
може кардинално да се промени. Денят е добър за
отдих, спорт и активни игри. Ако трябва спешно
да заминете на дълго пътуване, по-добре вземете

със себе си надежден спътник.

Днес ще събирате и "смилате" всички новини,
свързани с работата. Но това не е лошо, особено
ако мислите да се преквалифицирате. Опитайте
се да промените начина си на живот, хранете се
правилно, ходете повече пеша. Тялото ви отслаб-
ва, така че трябва спешно да засилите имуните-

та. Вечерта посветете на културен отдих.

Възможна е помощ от страна на приятел, кой-
то не сте виждали от дълго време. Буквално един
телефонен разговор, ще промени всичко. Заедно
може да започнете, някой интересен и печеливш
бизнес. В любовната сфера, всичко ще зависи от
емоционалното състояние. И не вашето, а на из-

браника. Реагирайте спокойно на всичко, казано по ваш адрес.

Оценете реално възможностите си, за да се
заемете с нещо ново и необичайно. Само не се па-
никьосвайте предварително, а внимателно плани-
райте всичко. Ако работите с електрически уре-
ди, бъдете изключително внимателни. Има шанс
за нараняване. По отношение на финансите, всич-

ко ще е наред, но не трябва да надхвърляте бюджета си.

Възможни са пречки по пътя към постигане на
личните цели. Това се отнася повече за любовни-
те отношения, в които сте откровено объркани.
Няма нужда да насилвате събитията, по-скоро се
спрете и успокойте вътрешно. Благоприятни ще
бъдат козметичните процедури, лечението на

стари болежки, закаляване на организма и отдих на открито.

Ще ви съобщят приятна новина, която ще ви
позволи по-различен начин да погледнете на мно-
го професионални въпроси. Възможна е кардинал-
на промяна в работата ви. Само с колегите си, ще
трябва да се държите изключително лоялно. Ус-
михвайте се в очите им и не критикувайте целия

офис. Вечерта е възможно пътуване.

Препоръчва се, да не бързате, а уверено да вър-
шите работата си. Не може да надскочите въз-
можностите си, помислете за това. В личния жи-
вот, трябва да се откажете от някой принципи.
Особено, ако те ви пречат за установяване на
топла връзка с избраника. С финансовите си пос-

тижения, не се хвалете дори пред близки роднини.

Трябва да предприемете енергични действия, за
реализиране на плановете си. Ако те са предвари-
телно направени, това е добре. Може не само да
увеличите авторитета си в обществото, но и да
получите значителна печалба. Възможна е подкре-
па от високопоставен човек. Уви, настроението

ви, може да развали роднина съобщавайки ви неприятна новина.
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Приключи каранти-
ната, в която попад-
на футболният от-

И „Хебър” закъса с Covid 19
Четирима, а не трима, както бе съобщено

първоначално, са футболистите от второди-
визионния футболен клуб " Хебър" (Пазар-
джик), които са с положителни проби за
COVID-19. Пробите от спортистите са взети
в понеделник и са обработени в частна ла-
боратория, съобщиха източници от клуба.
Очакват се резултатите от още една проба,
която е на техническо лице. Двама от зара-
зените футболисти нямат никакви симпто-
ми, а при другите двама са грипоподобни.
Четиримата спортисти са поставени под
карантина и наблюдение, пише "24 часа".
Тренировъчният процес на отбора е спрян,
а на стадион "Г. Бенковски" в Пазарджик
се извършва пълна дезинфекция.

Последният мач хебърци беше контрола
с "Арда" (Кърджали), преди няколко дни.

Най-вероятно всички футболисти, треньо-
ри и персонал на "Хебър" ще бъдат тества-
ни отново.

Обиколката на България се завръща

След двегодишно прекъсване Обиколка-
та на България се завръща като отново е
част на календара на Международния ко-
лоездачен съюз. 67-мата обиколка ще се
проведе в пет етапа - пролог около храм-
паметника "Александър Невски" и четири
етапа между 27 и 31 юли.

Началото е на 27 юли с пролога за из-
лъчване на носителите на четирите лидер-
ски фланелки. Общата дължина на Обикол-
ката е 522 км.

Останалите етапи са:
28 юли: София - Боровец - Пазарджик -

128 км
29 юли: Пазарджик - Пловдив - 131 км

(ще премине около язовир Батак)
30 юли: Пловдив - Сливен - 152 км
31 юли: Сливен - Бургас - 111 км
Трябваше да се проведе още един етап

до Момчилград, но той отпадна, тъй като Об-
щината в града отказва да приеме органи-
зацията заради финансови проблеми, свър-
зани с пандемията от коронавирус. Затова
обиколката ще завърши ден по-рано от
предварително планираното - 1 август.

В състезанието ще се включат отбори от
15 държави. Българските състави ще бъ-
дат пет. Президентът на федерацията Дра-
гомир Кузов заяви, че организирането на
обиколката е било доста трудно, но те са
успели да се справят.

Общият бюджет на обиколката е 180 хи-
ляди лева. "Малко над 90 хиляди лева ще
отидат за обезпечаване на охраната от
страна на полицията. Поради тази причина
моята идея е в бъдеще да се организира
обиколката по друг начин и се осигурят
доброволци, които да охраняват събитие-
то", каза Кузов. Най-добрият белгийски от-
бор "Алпесин" е отказал участие поради
опасения за здравето заради коронавиру-
са. "В бъдеще обиколката ще бъде органи-
зирана с повече етапи и ще обхваща по-го-
ляма част от страната. Много сериозна
пречка за организаторите в момента е кри-
зата с коронавируса",  добави Кузов.

Отборът на Асо-
циацията на българ-
ските футболисти,
съставен изцяло от
свободни агенти,
който води подго-
товката си в Брез-
ник,  загуби от нова-
ка във Втора лига
Спортист (Своге) с
0:1 в контрола. Спа-
рингът се игра на
стадиона в Своге. Ти-
мът, който води

подготовка под ръ-
ководството на
треньора Румен
Стоянов, бе съста-
вен изцяло от игра-
чи, които нямат до-
говори с професио-
нални клубове за
предстоящия нов се-
зон. Единственото
попадение падна в 55-
ата минута и бе дело
на Томи Павлов. Той
направи пробив през

централната част на
терена и с мощен
шут извън наказа-
телното поле прати
топката в мрежата.

За тима на АБФ
най-близо до отбе-
лязване на гол бяха
Боби Трендафилов и
Марк Видиев, но про-
пуснаха да се разпи-
шат. „Доволен съм
от представянето
на отбора. Играхме с

Свободните агенти паднаха от Своге

бор на „Миньор”Вто-
рите проби на онези
футболисти, които

Заместник-кметът
Стефан Кръстев прие
волейболистите на
„Миньор”, възрасто-
ва група юноши -
старша възраст, кои-
то преди дни стигна-
ха до шестото място
на държавното пър-
венство за юноши,
чиито финали бяха в
бургаската зала „Мла-
дост”.

„Много е родостно,
когато Перник влиза
в новините и има въз-
можност да се похва-
ли с позитивни неща.
Напоследък ,когато се
говори по новините
за Перник или беше за
водната криза, или за
шламохранилището
или за други нелицеп-
риятни неща. Хубаво
е, когато влизаме с

при първоначалния
текст са дали отри-
цателни проби, отно-

во са отрицателни.
Само един състеза-

тел на клуба, който
при първо тестване е
дал отрицателна про-
ба, при втората е дал
положителен резул-
тат за коронавирус.
Той остава под каран-
тина и ще му бъде
направен нов тест.

Още в сряда пер-
нишките футболис-
ти възстановиха тре-
нировки и се подгот-
вят за футболното
първенство. На някои
обаче все още се очак-
ва да излязат проби-
те от повторното
тестване и те оста-
ват извън трениро-
въчния терен.

Жребият реши пър-
вият мач на Миньор -
Перник  за бъде в Раз-
град срещу дублира-

щия отбор на Лудого-
рец.

Ако се наложи, от
клуба може да поиска
отлагане на първия
мач, но към момента
клуба вярва, че ще се
справи и ще навакса
пропуснатите дни
под карантина.

„Много ни се проме-
ниха плановете пок-
рай ситуацията, коя-
то се случи докато
момчетата бяха на ла-
гер в Ковачевци, от-
менихме тренировки,
контроли с други от-
бори и сега трябва да
наваксаме това, кое-
то изпуснахме като
подготовка.

Ще търсим отбори
за няколко контроли“,
каза Мартин Жлябин-
ков от ръководство-
то на отбора.

изключително млади
футболисти, като
по-опитните бяха са-
мо трима-четирима.
Момчетата показаха
добри неща, въпреки
че са на 10-ина дни
подготовка“, заяви
след края на двубоя
треньорът на сво-
бодните агенти Ру-
мен Стоянов.

Отборът на АБФ
игра в състав:

Стоян Деспотов,
Анатоли Киков, Лю-
бомир Деспотов,
Мартин Паскалев,
Пламен Ангелов, Ми-
лен Иванов, Станис-
лав Жеков, Итън
Стоилов, Марк Ви-
диев, Борислав Трен-
дафилов, Кристиян
Миланов (Мариян
Тричков, Николай Ан-
донов, Велислав
Стойчев).

Младите волейболисти бяха приети в общината
добри новини. Добри-
те новини не падат
от небето, а са плод
на вашите усилия, на
вашите треньори и
на ръководството на
клуба – каза Стефан
Кръстев.

Членът на управи-
телния съвет Иво Си-
меонов заяви, че от
младите волейболис-
ти се очаква да изгра-
дят мъжкия отбор
през тази година и да
се представят добре
във Висшата лига.
Според него шестото
място не е малко при
конкуренцията на
близо 100 отбора в
тази възрастова гру-
па.

Президентът на
клуба Петър Първа-
нов е убеден, че осно-

вата я има и остава
да се пренесат качес-
твата на волейболис-
тите в новото пър-

венство.
Младите волейбо-

листи подариха на
кмета топка с автог-

рафи, от общината
отговориха на жеста
със скромни   подаръ-
ци.
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Той ще е за победителя, ще има и "Веуикио Голф"

 С ТРАДИЦИОННИЯ РЕТ-
РО ПАРАД НА АВТОМОБИ-
ЛИ В ПЕРНИК ЩЕ СПАСЯ-
ВАМЕ ЛЕТНИЯ ОТДИХ.

Малко атракцийка насред жегите е полез-
на за зрението. И за ума е полезна, щото
при нас ретро мисленето си е на мода от-
давна. Та нима почти всички разговори в
кварталното кафене не започват с:"А пом-
ниш ли, наборе, едно време тука имаше..."
Е ретро автомобили от тоя сорт едва ли е
имало с лопата да ги ринеш, ама мислене-
то все ни тегли към миналото незабравимо.
В духа на съвременните традиции обаче
тоя парад ще бъде освежен с нещо по та-
ка. А именно - специалното внимание, кое-
то ще се отдели на прочутата марка, стана-
ла пернишки символ - голфовете. Тия пусти
голфове са ни легнали на сърцето. Бас ло-
вим, че около секцията на немската маши-
на навалицата ще е най-голяма. И пак в ду-
ха на пернишката предприемчивост може
да се очаква един ден да си заформим
местен ретро парад само на голфове. Да-
ваме на управата тая идея без пари. Пан-
демията, както се е засилила, спокойно
може да ни отмени и следващия сурвакар-
ски фестивал, та затова трябва да се мисли
алтернативно. На тоя народ зрелища му
трябват, с хляба криво-ляво се оправя...

АКО МЕДИЦИНАТА ЩЕ РАЗЧИТА
НА ДАРЕНИЯ, ЗА ДА СЕ СПРАВИ С
КОРОНАТА - ПИШИ Я ОТПИСАНА. За
пореден път на хоризонта се явява идеята
да се намерят достатъчно дарители, с чии-
то средства в Перник да се оборудва лабо-
ратория, където да се правят PCR тестове,
за да не се налага изпращането на пробите
в столицата. Хубава идея, ама невъзмож-
на. Даренията на наша почва обикновено
опират до идеята. Скорошният пример с
апарата за обдишване на заразените е
красноречив. Много реклама, благородна
кауза, благотворителни концерти и накрая
сума, колкото една десета от необходима-
та. С лабораторията нещата ще се повторят
под индиго. Щом капацитетите по въпроса
вече се хвалят, че имат повече знания за
вируса, би трябвало да са придобили зна-
ния и по тоя въпрос - че даренията са кауза
пердута. Да се взимат в ръце държавните
органи и да намерят тия 50-60 хилядарки, а
да не си губят времето с ала-бала. Че вече
взе да става напечено и ако досега Пер-
ник минаваше между капките на черната
статистика, напоследък почна да ни чер-
нее. Короната не само не си отива, а сякаш
се настанява по нашите земи все по-удоб-
но като български летовник на халкиди-
ческите плажове.

19-годишен седна
зад волана дрогиран

Любомира Пелова
Снощи около 22,30 ч., на ул. "Захари

Зограф" в областния град е проверен
лек автомобил "Мерцедес" с водач 19-
годишен перничанин.

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

Взета му е кръвна проба за химичен
анализ и е задържан за 24 ч. с полицей-
ска мярка.

Започнато е бързо производство.

Задържаха 74-годишен,
криминално проявен

Силвия ГРИГОРОВА
Сигнал за извършеното престъпление

е подаден във вторник, около 17, 00 ч.,
на тел. 112 от майката на 12-годишно
момиче.

Девойката заедно с още две нейни
приятелки на 11 и 15 години били в бе-
седка, която се намирала в междубло-
ково пространство в района където жи-
веят.

Там с тях били осъществени блудс-
твени действия от 74-годишен мъж, поз-
нат на полицията с кражби и бягство от
затвора.

Задържан е за 24 ч. с полицейска за-
повед и работата по случая продължава
под надзора на прокуратурата.

Образувано е досъдебно производс-
тво по чл. 149, ал. 1 от Наказателния ко-
декс.

Неизвестни апаши задигнаха
"Мицубиши Паджеро"

Любомира Пелова
Собственик на

Мицубиши "Па-
джеро" го оста-
вил пред магазин
с работещ двига-
тел и отишъл да
пазарува.

Когато се вър-
нал, колата вече
я нямало.

Предприети са
действия от служители на полицията за ус-
тановяването на автомобила. Обявен е за
издирване и е започнато досъдебно произ-
водство.

 От полицията умоляват гражданите, да
не оставят автомобилите си с работещ дви-
гател и незаключени докато пазаруват в
магазин или когато си купуват вестници.

Това значително улеснява извършители-
те на кражби и подобни посегателства не
са рядкост.

Светла ЙОРДАНОВА
Уникални стари ав-

томобили ще имат
възможност да
видят перничани на
ретро парада на 25-

ти юли, събота.
С подкрепата на

"Община Перник" и
под патронажа на
кмета, на централния
площад в града, ще

Продължава асфалтирането на алеи в “Тева”
Любомира ПЕЛОВА

Продължава актив-
ната работа по ас-
фалтирането на алеи
в кв. "Тева". Работни-
ците от фирмата из-
пълнител на ремон-
тните дейности под-
готвят за асфалти-
ране и други участъ-
ци в квартала, непод-

държани от години,
съобщават от общи-
ната. Успоредно с то-
ва се косят и тревни-
те площи в междубло-
ковите пространс-
тва.

След приключване-
то на работата ще
започне и повторно-
то третиране срещу

бъдат изложени мно-
жество уникални кла-
сически превозни
средства.

Автентична за
Граовския регион кул-

кърлежи и бълхи. В
сряда общинското
търговско дружес-
тво "Дезинфекция"
третира против кър-
лежи и бълхи зелени
площи в селата Драги-
чево и Зидарци, както
и в кметство "Из-
ток".

Трасето на довежда-

Народният хор на ДЮФА "Граовче" е абсолютен
европейски шампион по фолклор за 2020

Светла ЙОРДАНОВА
Народният хор на

ДЮФА "Граовче" при
ЦПЛР-ОДК Перник ста-
на Абсолютен европей-
ски шампион по фол-
клор за 2020г. С уча-
стието си в онлайн
конкурса с песните
"Девойка е църни очи
клела" и "Зарад тебе
либе", ансамбълът спе-
чели златен медал,
Гран при "Златен Ор-
фей" и парична премия
от 1000 евро във вид
на ваучер за бъдещо

участие в Европей-
ския шампионат по
фолклор "Евро фолк".
Мариана Янкулова - ху-
дожествен ръководи-
тел на Народен хор на
ДЮФА "Граовче" и На-
роден хор "Граовки"
към ЦПЛР - ОДК - гр.
Перник е удостоена
със званието "Маес-
тро академик"

XII -тия Европейски
шампионат по фол-
клор "Евро фолк 2020"
се проведе онлайн за-
ради пандемията от

коронавирус. Екипът
на Европейската асо-
циация на фолклорни-
те фестивали осигури
възможност за об-
мяна на впечатления и
идеи чрез провеждане-
то на онлайн среща с
художествените ръ-
ководители на уча-
стващите групи и ин-
дивидуални изпълни-
тели, в която се вклю-
чи и президентът на
ЕАФФ - Калоян Нико-
лов, както и членове-
те на журито.

щия водопровод за
гр. Батановци дос-
тигна до ул. "Средец",
уточняват още от
администрацията.

Работата по пола-
гането на новите
тръби върви по гра-
фик въпреки скалите,
на които се натък-
ват работниците от

фирмата изпълнител.
Почистени бяха и

ниските клони на кес-
теновите дървета
около река Струма в
центъра на Перник.

Окастрени бяха и
клони, пречещи на пе-
шеходците в района
на МБАЛ "Рахила Анге-
лова".

турна програма, при-
месена с пернишките
градски легенди и ви-
цовете за града ще
радват гостите на
парада от сцената.

В този дух, уча-
стниците с Голфове,
ще имат специално
отделена секция за
паркиране, в бли-
зост до сцената и
отделно класиране
за титлата "Веуи-
кио Голф".

На 20 от призьори-
те в парада пък ще
връчим престиж-
ният приз - "Златен
винкел" (изработен
от истински перниш-

ки винкел).
След награждаване-

то е предвиден авто-
поход до Рилски ма-
настир, в който мо-
гат да се включат не
само участници на па-
рада. Всеки, който же-
лае да покара заедно с
ретро машините е
добре дошъл.

Организаторите са
предвидили и една
важна спирка по пътя
при Били Вехтошаря в
неговия музей, къде-
то може да се видят
десетки събрани
МПС от всякакви епо-
хи, както и много ан-
тикварни вещи.
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