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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
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ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.63 лв.

Петък 25 юни 2021г., бр.72 /7072/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Св. прпмчца Феврония.
Преп. Дионисий

Атонски

Данъчни
измамници

Стана мода кой как влезе в служебната
власт, предишните управници да го обя-
вяват за данъчен измамник. И даже някак-
ви документи вадят. Ако липсват доку-
менти, аргумент са слухове и подозрения.
И така всеки ден се нижат един след друг
подозрителни типове, облечени във
власт.

Новите управници обаче не си оставят
магарето в калта и също безспир заливат
медиите с данъчни измамници, олицетво-
рявали предишната власт. Няма ден ня-
кой да не цъфне уволнен заради прегреше-
ния в близкото минало. И така сериалът с
главни герои данъчни измамници се вър-
ти нонстоп.

Като се рекапитулира ситуацията изли-
за, че България е рай на подобни люде. Не-
що като офшорна зона за мошениците. И
който вече е бил във властта, и който те-
първа навлиза, всички са овладели до съ-
вършенство магията на данъчните изма-
ми. Доказателствата са последна грижа на
партията и държавата. Важно е публично-
то обругаване, гарнирано с театрални
превъплъщения на засегнатите "артис-
ти". И понеже всички се готвим за голяма-
та промяна след 11 юли, по-добре да сме си
наясно отсега - който и да дойде на власт -
данъчен измамник ще е. Може и да не е да-
нъчен, но измамник - със сигурност.

СЪПЕРНИК

180 / 360

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

“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
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emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

Ïåðíèê âå÷å å ÷àñò îò òóðíèðà "Ðúí Áúëãàðèÿ"
Първото издание на лекоатлетическия маратон ще е в началото на октомври
Любомира ПЕЛОВА

Перник влиза в ка-
лендара на лекоатле-
тическите състеза-
ния "Рън България".
Първото издание на
"Перник рън" ще бъде
на 3 октомври 2021 г.
Това стана ясно след
среща на кмета Ста-
нислав Владимиров с
най-добрата атлетка
от града Милка Ми-
хайлова  и Антон Бо-
нов от Българска фе-
дерация лека атлети-
ка. По предварителна
информация на орга-
низационния коми-
тет "Перник рън" ще
включва трасе от
центъра на града до
Пернишката крепост
и обратно - две оби-
колки по 5 км, щафета

2х5 км и бягане за де-
ца и начинаещи от 2
км в центъра на гра-
да.

Антон Бонов пода-
ри на кмета Владими-
ров медал, оформен
като картата на Бъл-
гария - символ, че Пер-
ник се появява и на
картата на "Рън Бъл-
гария".

"Спортен клуб
"Милка Михайлова" ве-
че няколко години ор-
ганизира състезания
по "Детска атлети-
ка", а ден преди "Пер-
ник рън", на 2 октом-
ври, също ще има по-
добно състезание в
центъра на града.
Българска федерация
лека атлетика ще оси-
гури и участието на

талантливи деца ат-
лети от Перник на на-
ционален лагер по
програмата "Да от-
крием 200 таланта за
атлетиката в Бълга-
рия", който ще се про-
веде между 15 и 19
септември в Кюстен-
дил", обясни Бонов.
Той добави, че Перник
е един от градовете с
вековна история в ле-
ката атлетика.

Кметът Владими-
ров подчерта, че със-
тезания като "Рън
България" са добре
дошли в Перник. "По-
пуляризирането на ак-
тивния начин на жи-
вот е важно за млади-
те хора в града ни и с
усилията на Българ-
ската федерация лека

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

“×ÈÍÀÐÈ” ÎÒÊÐÈÂÀÒ
ÑÚÁÎÐÀ Â ÁÐÅÇÍÈÊ
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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
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  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
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атлетика, Милка Ми-
хайлова и експерта ни
по спорт Десислава
Стойова  "Перник
рън" ще бъде факт и
със сигурност ще го

Джулай морнинг за поредна
година на крепостта Кракра
Светла ЙОРДАНОВА

На 30-ти юни от
18:00 ч. на пернишка-
та крепост започна
концертът, вдъхно-
вен от вечния хит на
Juriah Heep - July Morn-
ing. Перничани ще се
съберат на крепос-
тния хълм "Кракра",
за да посрещнат заед-
но първата юлска ут-
рин.

Рок музиката има
своето запазено
място в Перник. Тук
още през 60-те годи-
ни на миналия век се
провежда първият
рок фестивал в Бъл-
гария. В града винаги
е имало много рок
банди и много добри
музиканти. Перник е
и сред малкото градо-
ве в страната, къде-

то Джулай морнинг
намери почва.

Посрещането на
първия юлски изгрев
в града води начало-
то си от 2008 годи-
на. Тази година в кон-
церта участват гру-
пите Феникс, 100,
Стоян и приятели,
Перун, Bad City, Rock
On, Ady's Band и дру-
ги.

превърнем в ежегодно
събитие от календара
на федерацията и об-
щинския спортен ка-
лендар", заяви Влади-
миров.
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Àíñàìáúë "×èíàðè" îòêðèâà ñúáîðà â Áðåçíèê
Финалът ще е в неделя с тържествена църковна литургия
Любомира ПЕЛОВА

Ансамбъл "Чинари" и
трио "Българка" ще
открият традицион-
ния Граовски събор
"Видовден" в Брезник.
Тридневните тържес-
тва ще започнат днес,
когато от 10 часа на
площадката пред Об-
щинския исторически
музей в града ще се
проведе детски пленер
под надслов "Вида -
символът на Видов-
ден".  Официалното
откриване на събора е
насрочено за 20:30 ча-
са на централния град-

Милчо Георгиев дари на Държавния
архив летопис за Сурва

Светла ЙОРДАНОВА

Етнохорологът Милчо Георгиев е дарил
летопис на фестивала "Сурва" от 1966г. до
2006г, на "Държавен архив" - Перник,
съобщиха от институцията. В над 20 кла-
сьора, всеки с по 100 страници, се съдър-
жа пълната документация на фестивалите,
включително организационен комитет,
служебна кореспонденция, програма на
маскарада и др. Събрани са всички публи-
кации във вестниците и в интернет прос-
транството за този период. Сега етнохоро-
логът обработва документацията на фести-
валите до 2020г., която също ще бъде пре-
дадена на местния клон на Държавен ар-
хив.

Милчо Георгиев е дългогодишен експерт
в отдел "Образование, култура и младеж-
ки дейности" при община Перник, хореог-
раф и фолклорист. Той е автор на излязла-
та през 2017г. книга "Летопис на междуна-
родния фестивал на маскарадните игри
"Сурва".

"Сурва" е емблема на Перник и е част от
световната съкровищница на ЮНЕСКО.

Етнохорологът подготвя и документация-
та на фестивалите на художествената са-
модейност в Пернишко.

ски площад. В 20:45 ча-
са ансамбъл "Чинари" с
ръководител Асен
Павлов ще представи
спектакъла "Ние бъл-
гарите". Участие ще
вземе и трио "Българ-
ка" с изпълнения за жи-
телите и гостите на
Брезник. Програмата
ще завърши със заря,
поясни заместник-кме-
тът на община Брез-
ник Мария Добревска.
Вечерта ще завърши с
фойерверки, около
22,45 часа.

В събота, на 26 юни
от 10:00 часа на ста-

диона в града ще се
проведе футболна
среща между ветера-
ни. В 14:00 часа на пло-
щадката пред излож-
бена сграда "Военен
клуб" към музея ще
стартира автентич-
на фолклорна програ-
ма с участието на са-
модейци от региона и
други области на
страната. Съботна-
та програма ще за-
върши с концерт на
Райко Кирилов и Райна
пред местното чита-
лище.

Съборът ще завър-

ши в неделя с тържес-
твена църковна ли-
тургия, която ще за-

Дрен се готви за двадесетото издание на "Слънце иде"
Любомира ПЕЛОВА

Двадесети юбилеен
национален детски
фолклорен фестивал
с международно уча-
стие "Слънце иде..."
ще се състои на 26
юни в радомирското
село Дрен, съобщиха
от кметството.
Проявата е със със-
тезателен характер.
На сцената в Дрен ще
се изявят индиви-
дуални изпълнители

и групи в областта
на българското на-
родно /песенно, ин-
струментално, тан-
цово и словесно/ из-
куство. Участниците
се състезават в две
възрастови групи: до
12 г. и от 12 до 18 го-
дини. Във всяка от
тях са определени две
категории - за тради-
ционен и за обрабо-
тен фолклор.

Ще бъде присъдена

награда на кмета на
община Радомир, приз
на домакините -
кметство и читали-
ще "Благой Попов -
1927" в с. Дрен. Класи-
ралите се на първите
три места във всяка
възрастова група и
категория ще полу-
чат дипломи, а всич-
ки участници - грамо-
ти. За най-малкия из-
пълнител е предвиде-
на предметна награ-

почне в 9 часа в храма
"Света Петка", съоб-
щават от общината.

да, с диплом ще бъде
удостоен художес-
твен ръководител за
най-добри постиже-
ния.

Началото на дет-
ската фиеста е пос-
тавено през 2001 г.
със спечелен проект
по програма на На-
ционален Фонд "Кул-
тура".От 2007 г. фес-
тивалът е с междуна-
родно участие. Проя-
вата цели да стиму-

лира дейността на
културните инсти-
тути при работата
им с детски фолклор-
ни състави.През 2001
г.читалището спече-
лило проект "Песни-
те на моето село",
включен в културния
календар на Минис-
терство на култура-
та и всяка година се
отпускат средства
за награден фонд на
фестивала.

ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ

И З Б О Р И   З А   4 6 - ТО    Н А Р О Д Н О   С Ъ Б Р А Н И Е

КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Партия МИР В ПЕРНИК СЪБИРА ПОДПИСКА
ЗА ВЛОШЕНОТО КАЧЕСТВО НА ВОДАТА

Партия МИР (Мо-
рал, Инициативност и
Родолюбие) започва
събирането на под-
писка в Перник заради
влошеното качество
на питейната вода.
Това заяви водачът
на листата за канди-
дати за народни пред-
ставители от облас-
тта Георги Чернев

при откриването на
предизборната кампа-
ния в града. Той е
председател на Со-
фийската търговско-
промишлена кама-
ра."Качеството на во-
дата по време на вод-
ната криза и след то-
ва беше далеч от
стандарта за питей-
на вода. Но това не

пречи на ВиК Перник
да начислява сметки
като за питейна вода.
Освен всичко друго се
разбра, че ВиК е в дъл-
гове. ", заяви Георги
Чернев.

Водачът на листа-
та на Партия МИР в
Перник уточни, че ще
внесе искане в съда за
регистрирането на
подписка за влошено-
то качество и висока-
та цена на водата.
Планира се създаване
на Инициативен коми-
тет за събирането на
подписи.

Предизборната кам-
пания беше открита
в кв. "Изток" в Пер-
ник. По време на кам-
панията кандидати-
те за народни пред-
ставители ще органи-
зират срещи с гражда-
ни на различни места
в Перник и областта.

Георги Чернев съоб-
щи, че ще води пози-
тивна и креативна
предизборна кампа-

ния, ще създаде Дет-
ска шахматна школа в
Перник и ще направи
безплатен абонамент
за аудио книги с при-
ложението "Бързи
книги". Всеки, който
желае да се абонира
безплатно да пише в
профила му във ФБ
Георги Чернев.

Той е в роден Перник
и е създател на Пер-
нишката търговско-
промишлена палата.
Притежава и значите-
лен опит като бизнес-
мен и е виден деец в
подпомагането на ра-
ботещите в частния
сектор. Бил е и зам.-
председател на Бъл-
гарската търговско-
промишлена палата с
ресор браншови и ре-
гионални бизнес орга-
низации.  Създател е
на кабелната телеви-
зия "Кракра" и издател
на Търговски вестник.
Бизнесменът е с от-
лична експертиза в
сферата на икономи-

ката и на маркетинга.
Създател е на различ-
ни инициативи за раз-
витието на граждан-
ското общество.
Твърд привърженик на
създаването на Нацио-
нална Камара на бизне-

са в България.
Освен бизнес, в сво-

бодното си време се
занимава с продуцира-
не на изкуство -
театралната поста-
новка за Раковски. Та-
зи година в чест на

200 години от рожде-
нието на революцио-
нера, Чернев продуци-
ра и създаването на
филм, както и такъв
за 130 години от съз-
даването на Мини
Перник.
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Äúðæàâàòà è ìåäèèòå - òåìà íà îòâîðåíà äèñêóñèÿ
Забравени ли са регионалните медии - един от парливите въпроси, поставени на форума

Любомира ПЕЛОВА
Свикана от минис-

търа на културата
проф.Велислав Мине-
ков дискусия под над-
слов "Държавата и ме-
диите" разнищи най-
парливите въпроси по
темата. Във форума
участваха известни
журналисти, председа-
тели на журналисти-
чески организации, ръ-
ководители на медии
и представители на
свързани с медийната
среда институции.

Във встъпително-
то си слово проф.Ми-
неков оповести, че е
замислил инициатива-
та "на четвъртия
ден след влизане в ми-
нистерството", за-
щото е необходимо
"да започнем да гово-
рим за това, което не
казахме през последни-
те 10 години".

В европейски кон-
текст все повече се
засилва тенденцията
за извеждане на по-
преден план ролята на
медиите и техните
инструменти за влия-
ние върху общество-
то и индустрията. Те
са важна част както
от ежегодните докла-
ди на Европейската
комисия по върховенс-
твото на закона, та-
ка и от Плана за евро-
пейската демокрация,
чиято цел е да опра-
вомощава граждани-
те и изграждането на
по-устойчиви демок-
рации в ЕС, казва
проф.Минеков. Бълга-
рия има поети анга-
жименти, отразени в
Плана за изпълнение
на мерки и отговор на
препоръките и посо-
чените предизвика-
телства, съдържащи
с в Доклада на ЕК от

30 септември 2020 го-
дина относно върхо-
венството на закона,
каза още министърът
на културата. Той
припомни, че се увели-
чават ангажименти-
те на страната ни
към дейностите по
линия на съвета на Ев-
ропа, където на дне-
вен ред са темите,
свързани със свобода-
та на словото, медий-
ната среда, сигурнос-
тта на журналисти-
те, прозрачността на
медийната собстве-
ност и др. В тази
връзка Министерс-
твото на културата ,
което има ангажимен-
та да координира и
провежда политики-
те в областта на ауд-
иовизията и медиите,
организира дискусия-
та, чиято цел е да
постави началото на
обществен монито-
ринг върху важни те-
ми като собственост
и концентрация на ме-
диите, прозрачни пуб-
лично финансиране,
свобода на изразяване
и защита на журна-
листите, поясни ми-
нистър Минеков.
"Време е да започнем
искрен разговор за
състоянието на ме-
дийното пространс-
тво, да разберем как-
во се случи през годи-
ните. Време е да раз-
берем как от 34-то
стигнахме до 112-о
място по свобода на
словото, какво е зна-
чението на СЕМ и чия
е собствеността на
медиите", изтъкна
министърът на кул-
турата.

Той допълни, че иде-
ята е да се създаде и
работна група от ме-
дийни специалисти,

Зам.министър Събев се среща
със земеделците от общината

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник кани селскостопански

производители от региона на
среща-разговор със заместник-министъ-

ра на земеделието
Георги Събев в Двореца на културата

днес, 25 юни, от 16 часа. Основна тема на
разговор ще бъде използването на терми-
на за качество "планински продукт" и
включването на пернишките производите-
ли към тематичния национален регистър.

Терминът за качество е европейски, като
само няколко държави го

използват. България има тази възмож-
ност от 2 години. Всички населени места в
община Перник попадат в обхвата на един
от районите, в които производители имат
право да използват означението.

Това са всички регистрирани пчелари,
животновъди и земеделци,

включително и производители на билки,
гъби и др., като е необходимо да отговарят
на изискванията по наредба. За пчеларите
и растениевъдите е необходимо обектът
(парцел или пчелин) да се намира на тери-
торията на общината. При животновъдите
се изисква доказване на произхода на фу-
ража. Процедурата и включването в регис-
търа са безплатни.

Поредна сграда в Перник на отчет
към "Топлофикация Перник"

Силвия ГРИГОРОВА

През миналата седмица живущите в още
една сграда етажна собственост в Перник
предпочетоха  услугите, които предоставя
"Топлофикация Перник" като топлинен сче-
товодител. Това информира изпълнител-
ният директор на дружеството Ясен Каца-
ров.  "Много съм радостен, че независимо
от икономическата стагнация, успяваме да
увеличаваме абонатите си! Благодаря на
живущите в Перник, че ни гласуват дове-
рие! Всички усилия на нашите служители,
насочени към подобряване на услугите и
създаване на напълно екологично произ-
водство на енергия,  се осъществят с цел
удовлетворяване на нуждите на потребите-
лите! Фактът, че присъединяваме нови
сгради към услугите на "Топлофикация
Перник", е доказателство, че в период на
криза хората избират най-изгодното. А най-
добро съотношение между цена и качес-
тво, както и сигурност на доставките, пре-
доставя централното отопление", заяви
Ясен Кацаров.

С присъединяването на още една сграда
етажна собственост, която ще има възмож-
ността да се възползва от портфолиото от
услуги, които предлага "Топлофикация
Перник", са добавени  още 22 жилища от
кв. "Тева".  Изпълнителният директор Ка-
царов обясни, че в новоприсъединените
сгради се монтират само уреди с дистан-
ционен отчет. "Така, както повеляват евро-
пейските изисквания", подчерта Кацаров.

От "Топлофикация Перник" информира-
ха, че тези дни е завършило присъединява-
нето на още една сграда на ул. "Бенков-
ска", където са монтирани водомери за
топла вода с дистанционен модул на всич-
ки живущи в етажната собственост, а
някои са се снабдили вече и с топломери.

които да действат
по предлагане на ефе-
ктивни решения на
проблемите в секто-
ра.

Работата на диску-
сията "Държавата и
медиите" премина в
три панела. Първият
от тях - "Собстве-
ност и концентрация
на медиите" - бе с мо-
дератор журналис-
тката Весислава Ан-
тонова. Другите два-
ма панелисти бяха Ро-
зита Еленова от СЕМ
и Мехти Меликов, ди-
ректор на Дирекция
"Авторско право и
сродните му права" в
министерството на
културата. Целта на
медийния закон бе да
се изсветли собстве-
ността, но това не
стана, коментира Ме-
ликов, обяснявайки и
колко ограничени са
ресурсите и възмож-
ностите на неговата
Дирекция, отговар-
яща и за регистрира-
нето на доставчици-
те на медийни услуги.
През миналата година
са направени 50 про-
верки и са съставени
29 акта, разказа Мели-
ков. И добави, че ми-
нистерството на кул-
турата е търсило съ-
действие от МВР по
осем случая, по които
не може да се устано-
ви кой е медийният
собственик. Въпрос-
ните казуси са свър-
зани с около 15 медии.
Меликов посочи още,
че работна група об-
съжда промени, с кои-
то да се преодолеят
недостатъците в т.
нар. "закон Пеевски",
постановил регис-
трирането.

Известният медиен
експерт и преподава-
тел Петко Тодоров се
включи в дискусията,
подчертавайки, че
именно в контекста
за изясняване на собс-
твеността на медии-
те, на първо място
трябва да се устано-
ви чия собственост
са БНР и БНТ - тъй ка-
то това не е регла-
ментирано ясно в дей-
стващия в момента и
многократно преп-
равян Закон за радио-
то и телевизията.
Той изтъкна, че е на-
лежащо създаването
на обществени съве-
ти към БНР и БНТ,
които да отговарят
реално на това опре-
деление.

Вторият панел на
дискусията бе под
надслова "Прозрачно
публично финансира-
не на медиите". Моде-
ратор бе Евелина Ки-
рилова, директор на

Дирекция "Връзки с
обществеността и
протокол" в минис-
терството на култу-
рата. Като панелисти
участваха представи-
тели на АБРО (Асоциа-
ция на българските
радио- и телевизион-
ни оператори) и на
БНР. Кирилова съобщи
за установена от ми-
нистерството сума в
размер на около 10 ми-
лиона лева, които са
били раздадени при
предходното управле-
ние на различни ме-
дии.

Доцентът по жур-
налистика във Велико-
търновския универ-
ситет Иво Инджов
настоя в изказването
си за прозрачни меха-
низми, чрез които
държавата да предос-
тавя финансиране на
различни медии, като
това непременно да
става под контрола
на независими общес-
твени съвети и на съ-
що независим Фонд за
качествена журналис-
тика. Той изтъкна ка-
то крайно порочна
практика действащо-
то в момента зароб-
ващо финансиране на
регионални медии
чрез сключване на до-
говори за доставка на
медийни услуги с мес-
тните общински ад-
министрации.

Третият панел на
дискусията носеше
надслова "Свобода на
словото и защита на
журналистите". Мо-
дератор бе журналис-
тката от програма
"Хоризонт" на БНР
Силвия Великова. Сред
панелистите бе пред-
седателката на УС на
СБЖ Снежана Тодоро-
ва, представителят
на АЕЖ Иван Радев,
председателката на
Комисията по журна-
листическа етика
проф. Нели Огнянова,
както и представи-
телка на пресцентъра
на министерството
на правосъдието.

Иван Радев от АЕЖ
посочи, че всички по-
литици, включително
и министрите от нас-
тоящото служебно
правителство, има да
се учат как да общу-
ват с журналисти.

На тежкото поло-
жение на регионални-
те медии, притискани
от хватки за натиск
от общински админис-
трации и други силни
местни фактори, объ-
рна внимание Весела
Вацева от Асоциация-
та на регионалните
медии. Тя настоя за
изготвянето на еди-
нен регистър за всич-

ки медии в България.
В дискусията уча-

ства и издателят на
в."Съперник" инж.Ива-
н Петров. Той припом-
ни, че някак встрани
остава проблема със
съдбата на регионал-
ните вестници. "Гово-
рим предимно за еле-
ктронни медии и сай-
тове и проблемите
им, а забравяме, че
първи бяха книжните
издания и големите
журналисти са тръг-
нали именно от тях. И
по-специално от ре-
гионалните вестни-
ци, в които мнозина
са правили първите
си стъпки. За съжале-
ние на никой не прави
сякаш впечатление,
че едно по едно през
последните години
тези издания умират.
Сякаш никой не се
вълнува от факта, че
големи областни гра-
дове като Варна нап-
ример, са вече без мес-
тно издания, подобна
е картината и в други
региони на страната.
А малкото оцелели
вестници вече не са
ежедневници, а мина-
ват на периодичен ре-
жим на издаване. При-
чините са ясни - уве-
личени цени на хар-
тия, на печатарски
услуги, фалитът на
"Лафка". И като капак
на всичко - пандемия-
та, която се отрази
тежко на местния
бизнес", е позицията
на издателя на "Съ-
перник". Регионални-
те медии трябва да
продължат да същес-
твуват, защото те
са единствените, кои-
то могат да напишат
това, което вълнува
обикновените хора в
дадено населено
място, проблемите,
които на пръв поглед
могат да са дребни за
големите медии и ос-
тават встрани от
вниманието им, но са
важни за човеците от
малката улица, образ-
но казано. Изходът за
местната преса е да
има държавна подкре-
па  за печата, защото
той е със статут на
документ - след като
вестникът излезе от
печат, написаното ос-
тава , то не може да
бъде променяно, ре-
дактирано в ход. Но
до момента няма ни-
то една програма,
още по-малко европей-
ска, която да помогне
на издателите да из-
лязат от тежката
криза и местният пе-
чат да бъде спасен,
сподели тревогата си
с участниците във
форума инж.Петров.
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Това грозно явление трябва да спре, смята кметът Владимиров

Любомира ПЕЛОВА
62 стълба на улично

осветление по улица
"Рашо Димитров"
бяха механично почис-
тени и третирани с
антикорозионна за-
щита с хидроизола-

ционни, киселиноус-
тойчиви и абрази-
воустойчиви качес-
тва. Работата про-
дължава в централна-
та градска част и по
ул. "Софийско шосе",
където 281 стълба

ще бъдат обработени
с комбинирана антип-
лакатна и антикоро-
зионна защита.

Към тях са включе-
ни и 4 светофарни
уредби.  Работата в
центъра на града за-
почна от централния
градски площад и  ще
продължи по ул. "Тър-
говска", като навсякъ-
де  се извършва по-
чистване на основата
и монтаж на липсва-
щи ревизионни капа-
ци.

Избраната техноло-
гия на изпълнение
предлага дълготрайна
антикорозионна за-
щита на открити ме-
тални конструкции,
затрудняване лепене-

Уроци по родолюбие в музея
Светла ЙОРДАНОВА

С красотата на бу-
синската керамика, ед-
на от емблемите на на-
шия регион, се запозна-
ват учениците от Пер-
ник, дошли на урок по
родолюбие в музея.
Уроците се провеждат
в обновената експози-
ция в музея, като деца-
та научават за исто-
рията на занаята, да-
тиращ от ХVI век.

Бусинските майсто-
ри се славели с умение-
то си да изработват
съдове, които издават
звънливи звуци, като
се чукне по тях. За оц-
ветяването им грънча-
рите ползвали местни
бои и растения. Затова
зеленото е емблемати-
чен цвят за бусинска-
та керамика. Често сре-
щани са жълтият и ви-
неночервеният цвят.

Трънското село Бу-

Политически лидер
на съд за шпионаж

Любомира ПЕЛОВА
Специализираната прокуратура внесе

в Специализирания наказателен съд об-
винителен акт срещу Николай Малинов -
лидер на политическа партия "Възраж-
дане на Отечеството", за това, че се е
поставил в услуга на чужда организа-
ция, за да й служи като шпионин с цел
да издаде информация, представлява-
ща държавна тайна, съобщиха от дър-
жавното обвинение.

Малинов беше задържан в началото
на септември 2019 година. Според раз-
следващи срещу солидно заплащане
той приел да изпълнява различни зада-
чи, възложени му от бившия генерал от
КГБ Леонид Решетников и руския оли-
гарх Константин Малофеев. Разследва-
щите открили и докладна записка на
руски език за необходимата геополити-
ческа преориентация на България и
стратегия как да бъде постигната. Про-
куратурата твърди, че българинът е по-
лучавал милиони евро от компания на
близкия до Кремъл Малофеев.

След като бяха повдигнати обвинения
на Николай Малинов, избухна и друг
скандал, в който името му беше замесе-
но - САЩ посочиха като корумпиран съ-
дията Андон Миталов, който го пусна в
Русия, за да получи орден от Владимир
Путин.

В хода на разследването бяха прове-
дени множество процесуално-следстве-
ни действия - разпит на свидетели, пре-
търсване, изземване и личен обиск,  из-
готвени бяха две компютърно-техничес-
ки експертизи, графологична експерти-
за на веществените доказателства, съб-
рани са относими към предмета на до-
казване справки и документи, допълват
от държавното обвинение.

Предстои съдът да насрочи разпоре-
дително заседание по делото.

Поредните трима пияни
шофьори - пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
Трима отиват на съд за управление на

автомобили след употреба на алкохол,
съобщиха от пресцентъра на областната
дирекция на МВР в Перник.

На 19 май тази година, на външног-
радската магистрала в района на ЖП
спирка "Даскалово" бил проверен лек
автомобил "Рено Меган" с водач 24-го-
дишен перничани. При изпробването му
с техническо средство за алкохол били
отчетени 1, 87 промила в издишания
въздух. Резултатите от взетата му кръв-
на проба показали 1, 77 промила. Прив-
лечен е като обвиняем по чл. 343 "б", ал.
1 от Наказателния кодекс и работата
продължава съвместно с прокуратурата.

В началото на месец ноември минала-
та година, на ул. "Р. Димитров" в пер-
нишкия кв. "Изток" бил проверен лек
автомобил "Фолксваген голф", управл-
яван от 39-годишна перничанка. Алко-
холната й проба с дрегер се оказала по-
ложителна - 2, 12 промила в издишания
въздух. Привлечена е като обвиняема
по чл. 343 "б", ал. 1 от Наказателния ко-
декс и работата продължава.

На 30 май тази година, на ул. "Софий-
ско шосе" в областния град възникнало
леко пътнотранспортно произшествие
между два автомобила марка "Ауди".
При изпробване на водачите им с техни-
ческо средство за употреба на алкохол
са отчетени 2, 50 промила в издишания
въздух на 48-годишен от брезнишкото
с. Станьовци. Привлечен е като обвин-
яем и работата продължава съвместно с
прокуратурата.

Ново! Лазерна терапия
предлага Профилакториума

Любомира ПЕЛОВА
Специализирана болница за продъл-

жително лечение и рехабилитация, която
перничани наричат просто Профилакто-
риума,

предоставя на жителите на областния
град и региона нов метод за лечение.
Става дума за лазертерапия.

Лазерната терапия се използва и е
достъпен неинвазивен метод на лече-
ние, подходящ при широк спектър от
хронични и остри състояния, сред които:

-Дегенеративни,възпалителни, травма-
тични и заболявания на опорно-двига-
телния апарат;

-Неврологични заболявания;
-Мускулни болки и ставни заболява-

ния;
-Посттравматични състояния - конту-

зии, навяхвания, фрактури
-Кожни заболявания
-Очни болести
-Декубитални рани
Цялата процедура се извършва от ви-

сококвалифициран медицински рехаби-
литатор, в лицето на Аделина Филипова,
в сърцето на прекрасната планина и чис-
тия въздух на Голо Бърдо.

От ръководството на здравното заве-
дение уточняват, че лазерът е процеду-
ра, въведена още по времето на управ-
лението на д-р Росица Иванова. "Държа
да съм коректен в това отношение. Но
той е най-висок клас, с него работи аб-
солютен професионалист и наистина мо-
же да бъде от полза на пациенти с опи-
саните в статията проблеми", уточнява
управителят на Профилакториума Емил
Ненков.

то на плакати,  както
висока степен на ус-
тойчивост против
химични и механични
въздействия.

Ръководството на
Община Перник ще ра-
боти в бъдеще всички
метални стълбове на
уличното осветление
да бъдат обработени
с тази технология. Та-
ка  съоръженията ще
изглеждат по-добре и
ще удължи и срокът
им на експлоатация.

"Всички забелязваме
как недобросъвестни
граждани поставят
рекламите си върху
стълбове на улично-
то осветление. Това,
освен че не изглежда
добре естетически, е

и нарушение, тъй ка-
то те не са обозначе-
ни като места за лепе-
не", каза кметът Вла-
димиров.  Той добави,
че боядисването на
стълбовете в целия
град ще върви пое-
тапно.

"Към момента се
подготвя процедура-
та за довършването
на работата по ул.
"Рашо Димитров" и
започването й по
ул."Младен Стоянов"
и бул. "Юрий Гага-
рин", каза още Ста-
нислав Владимиров и
подчерта, че Общин-
ският инспекторат
ще следи за нерегла-
ментирано лепене в
целия град.

синци се е нареждало
сред трите най-значи-
ми центрове на грън-
чарството в България
редом с Берковица и
Троян. Заради околните
залежи от глина то се е
превърнало в основен
поминък на населеното
място и достигнало ис-
тински разцвет през
XVIII и особено през XIX
век. По време на Въз-
раждането тук е имало
300 грънчарски колела,
или те са били емблема

на всяко семейство.
При посещението си в
селото през 1899г. Кон-
стантин Иречек зава-
рил индустриално
производство и го опи-
сал в книгата си "Пъ-
тувания по България".
Тук било открито пър-
вото у нас керамично
училище.

Образци на бусинска-
та керамика днес са
притежание на най-ав-
торитетните светов-
ни музеи и галерии.

Перничанин се прощава с
имущество за над 400 бона
Любомира ПЕЛОВА

Окръжен съд - Пер-
ник уважи изцяло иск
на КПКОНПИ в размер
на 401 806, 10 лв. сре-
щу Юлиан Здравков.
Проверката срещу не-
го е започнала след
повдигнато обвинение
от прокуратурата за
организирана престъп-
на група, в която той
е участвал в качество-
то си на длъжностно
лице - митнически ин-
спектор при ГКПП "Ку-
лата-шосе".

Комисията е уста-
новила значително не-
съответствие в иму-

ществото му и пред
съда е предявен иск за
отнемане в полза на
държавата на апарта-
мент в Перник, стой-
ността на право на
строеж върху позем-
лен имот в София
(РЗП 9 816 кв.м.), па-
зарната стойност на
отчуждени леки авто-
мобили - "БМВ", "Ауд-
и", "Опел", както и па-
рични суми по банко-
ви сметки.

Съдът е посочил, че
по никакъв начин не
кредитира свидетел-
ски показания, според
които Здравков всяка

седмица е предос-
тавял на свой прия-
тел парични суми за
покупка на автомоби-
ли, който от своя
страна му ги връщал
неизменно на следва-
щата седмица, защо-
то това е "абсолют-
но житейски нелогич-
но, а свидетелстване-
то в тази насока е
единствено с цел да
се услужи на ответ-
ника за неговата за-
щитна теза."

Юлиян Здравков е
осъден за заплати и
всички съдебни раз-
носки.



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

Петък, 25 юни 2021 г., брой 72 /7072/ 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
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Чудили ли сте се някога защо
сте толкова чувствителни? Или
нервни? Или твърде спокойни?
Всичко е в главата ви... буквално.
Какъв тип е вашият мозък и какво
означава това за вас? Вижте ка-
къв тип е вашият мозък и как се
отразява на мисленето, действие-
то и общуването ви с останалите.

Тази категоризация е направена
след проучване на най-голямата
база данни на мозъчни скенери
(над 150 000). На скенера се вижда
кои части на мозъка са активни,
кои много или малко активни.
Целта е била да се намерят повта-
рящи се модели, които да помог-
нат да се улесни диагнозата на
психични заболявания като де-
фицит на вниманието, депресия,
биполярно разстройство и тре-
вожност.

На базата на изследването са
създадени 5 основни типа мозък.
Тази типология разглежда чове-
кът като личност, поведението и
връзката с другите.

Ето и един кратък преглед на
тази типология:

1. БАЛАНСИРАН МОЗЪК
При балансирания мозък кръ-

вообращението е пълно и равно-
мерно в повечето части на мозъ-
ка.

Характер: Това е може би най-
често срещаният тип мозък. Ако
имате такъв мозък, вие е по-ве-
роятно да сте фокусирани и гъв-
кави, емоционално стабилни. Вие
не закъснявате, свършвате си ра-
ботата навреме и спазвате обеща-
нията си. Добре се справяте и в
хубавите, и в трудните моменти.
Рядко поемате рискове, предпо-
читате да следвате утъпкани пъте-
ки и правила.

Кариера: Добри служители сте,
подходящи сте за мениджърски
позиции и координатори.

Учение: Справяте се добре в
училище и по време на профе-
сионални обучения.

Връзки: Разбирате се добре с
почти всички. Рядко се озовава-
те в любовна връзка, изпълнена
с драма.

Потенциални проблеми: Ако не
сте активни и не тренирате мозъка
си, може да се сблъскате с раз-
лични психологически проблеми.

Съвети: Според изследването
хората с този тип мозъка трябва
да тренират редовно, да приемат
омега-3 мастни киселини и вита-
мин D.

2. СПОНТАНЕН МОЗЪК
При хората с този тип мозък се

забелязва по-ниска активност в
префронталния кортекс. Това е
мозъчната кора, която покрива
предната част на челния лоб.

Какъв е вашият мозък?

Характер: Вие вероятно обичате
да експериментирате и да опитва-
те нови неща. Имате много и раз-
нообразни интереси. Действате
на мига, рядко по предварително
изготвен план. Не сте организи-
рани. Често рисковото ви пове-
дение ви вкарва в беля.

Кариера: Спонтанният мозък се
наблюдава при предприемачи,
политици, агенти на недвижими
имоти и хора от развлекателната
индустрия.

Учение: Разсейвате се лесно.
Макар да сте интелигентни, рядко
успявате да покажете знания и
умения на пълния си потенциал.

Връзки: Понеже обичате вълне-
нието, е по-вероятно да причиня-
вате драма във връзките си с ос-
таналите.

Потенциални проблеми: Вероят-
но е да развиете зависимости към
алкохол, цигари, наркотици, ха-
зарт и любовни афери, за да от-
криете вълнението. Наблюдава се
висок риск от дефицит на внима-
нието, депресия и зависимости.

Съвети: Препоръчва се консу-
мация на храни с повече про-
теин. Кардио упражненията също
са чудесен начин за поддържане
на добра форма.

3. УПОРИТ МОЗЪК
При хората с упорит мозък се

забелязва повишена активност в
предната част на мозъка, нарече-
на предна цингуларна извивка.

Характер: Държите винаги да
сте си свършили работата. Имате
силна воля, не приемате "Не" за
отговор. Държите на своето и не
се съгласявате с чуждото мне-
ние. Чувствате се добре, когато
имате график и вървите по добре
утъпкани пътеки, но губите увере-

ност при спонтанна промяна в
обстоятелствата. Тревожите се и
трудно се отърсвате от лошите
емоции, независимо колко време
е минало.

Кариера: Упоритият мозък се
наблюдава при мениджъри на
проекти и уеб инженери.

Учение: Справяте се най-добре,
когато имате много възможности
пред себе си. Придържайте се
към образование и обучение,
които ви дават свобода на дей-
ствие.

Връзки: Често проявявате инат
във връзките си с останалите. По-
някога сте скандалджии и трудно
забравяте какви лоши думи сте
си разменили.

Потенциални проблеми: Свръ-
хактивността на мозъка ви затруд-
нява да се отърсите от негативни
емоции. Често се наблюдава деп-
ресия, тревожност и обсесивно-
компулсивно разстройство.

Съвети: Препоръчва се консу-
мацията на здравословни въгле-
хидрати - хумус, сладки картофи.
Така ще се стимулира производ-
ството на серотонин в мозъка.
Сьомга, пуешко, яйца, семена съ-
що са сред препоръчителните
храни.

4. ЧУВСТВИТЕЛЕН МОЗЪК
При хората с този мозък се наб-

людава увеличена активност в
лимбичната система, емоционал-
ните центрове на мозъка.

Характер: Вие сте много състра-
дателни. Всичко може да ви раз-
чувства - и положително, и отри-
цателно. Избягвате негативните
емоции, защото просто не се
справяте добре с тях. Настроение-
то ви е променливо. Имате натрап-
чиви негативни мисли и често се

чувствате претоварени с емоции.
Кариера: Чувствителен мозък

се наблюдава често при терапев-
ти, хора в сферата на здравео-
пазването, социалните работници
и професиите, изискващи креа-
тивност.

Учение: Трудно се справяте с
учението, ако около вас е шумно
или има твърде много хора. Кога-
то се обучавате, имате нужда от
ментори, които предпочитат да
общуват със спокоен тон.

Връзки: Почти безпогрешно
разчитате емоциите на човека до
себе си. Недостатък е, че когато
сте претоварени, имате нужда от
тихо и уединено местенце само
за себе си.

Потенциални проблеми: Подат-
ливи сте на тревожност и депре-
сивни състояния, зависимости и
циклични проблеми с настрое-
нието (каквото е биполярното
разстройство)

Съвети: Успокойте мозъка със
здравословни мазнини - авока-
до, ядки, сьомга. Приемайте оме-
га-3 мастни киселини и витамин
D. Подходящи за вас са танците и
отборните спортове.

5. ПРЕДПАЗЛИВ МОЗЪК
При хората с този тип мозък се

наблюдава повишена активност в
центровете за тревожност.

Характер: Ако имате такъв мо-
зък, то вие вероятно сте доста
предпазливи и дори напрегнати,
но пък това ви прави добре под-
готвени за различни ситуации.
Мозъкът ви като че ли постоянно
работи на пълни обороти което
затруднява почивката ви. Често
очаквате най-лошото в дадена
ситуация. Често сте с нагласата,
че ще се провалите, което спира
мечтите и развитието ви.

Кариера: Предпазлив мозък се
наблюдава при хора, занимава-
щи се със счетоводство, проуч-
вания или дейности за събиране
на информация.

Учение: Усърдни сте. Дори по-
лагате повече усилия, отколкото
се изисква от вас. Често обаче
сте прекалено нервни в моменти-
те, в които трябва да се докажете,
и това може да ви провали.

Връзки: Изпитвате страх от от-
хвърляне. Винаги търсите знаци
за одобрение, което може да е
доста напрягащо за хората около
вас.

Потенциални проблеми: Склон-
ни сте към епизоди на тревож-
ност.

Съвети: Избягвайте кофеин, ал-
кохол и сладко. Добавете магне-
зий към режима си и витамин В6.
Заложете на дейности, свързани
с релаксация, каквато е йогата.
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С 5 на сто скача социалната
пенсия за старост от юли

От 1 юли социалната пенсия за старост се увеличава с 5 процента,
реши служебното правителство на днешното си заседание. Със съ-
щия процент и от същата дата ще бъдат индексирани и отпуснатите
до края на миналата година пенсии за трудова дейност.

Сега социалната пенсия за старост е в размер 141,63 лева, а от 1
юли ще бъде 148,71 лева. Промяната ще доведе до увеличение на
пенсиите, които не са свързани с трудова дейност, тъй като по закон
техният размер се определя от социалната за старост. Това са пен-
сиите за военна и гражданска инвалидност, социалната пенсия за
инвалидност и персоналната пенсия.

Ще се повишат и добавките към пенсиите, които се определят като
процент от социалната пенсия за старост, а именно добавката за чуж-
да помощ и тази за ветераните от войните.

Общо увеличение ще получат 128 000 пенсионери. Необходимите
средства са планирани и заложени в бюджета на Държавното об-
ществено осигуряване за тази година.

Подготвят забрана на опасна
съставка в лекарствата и храните
В свой анализ европейския орган по безопасност на храните пре-

дупреди, че оцветителят Е171, или титанов диоксид, в храните не е
безопасен. Изследването е в рамките на продължаваща преоценка
на разрешените преди 2009 г. за употреба в ЕС оцветители за храни.

На ниво работна група по добавки в храни към Европейската ко-
мисия е било взето решение да се подкрепи забраната за употреба
на титанов диоксид като хранителна добавка, но да има преходен
период за хранителната индустрия не по-кратък от 18 месеца. Това
обясни в интервю за БНР главен асистент Светла Петрова от дирек-
ция „Състав на храните и потребителски продукти“ към Национал-
ния център за обществено здраве и анализи.

Европейското законодателство предвижда преоценка на добав-
ките към храните, включително на оцветителите, когато има нова
научна информация. През 2018 г. е излязло ръководство на Евро-
пейската агенция по безопасност на храните, което третира темата
за риска от прилагането на наночастиците.

Титановият диоксид е преоценен за безопасност още през 2016 го-
дина. Тогава заключението било, че тази добавка не поражда загри-
женост относно нейната канцерогенност, заяви гл. ас. Светла Петрова.

Редица изследвания обаче показват, че „има вероятност размерът на
частиците титанов диоксид евентуално да предизвика разкъсване на
веригите на ДНК, но без да предизвикват генни мутации“, отбеляза тя.

Според Петрова заключенията на Европейската агенция по безо-
пасност на храните са вид презастраховане, защото резултатите за
токсичност от различен тип не са категорични. Технологичната фун-
кция на титановия диоксид е изцяло естетична - с идеята да придаде
бял цвят на храната, която била безцветна, посочи Светла Петрова.

Титановият диоксид е смес от частици, които могат да се опреде-
лят като наночастици, допълни експертът. „И поради своя изключи-
телно малък размер е възможно те да преминат през защитните ба-
риери на човешкото тяло.“ В природата титановият диоксид се сре-
ща като минерал, има кристална структура, а за техническите цели,
за които се използва, се раздробява на бял прах.

„В хранително-вкусовата промишленост той се влага на принципа
„колкото е необходимо“, което означава спрямо законодателство-
то, че се използва в съответствие с добрите производствени прак-
тики“, уточни Петрова.

Титановият диоксид се среща главно в сладкарски изделия - тор-
ти, сладолед, бисквити, сладкиши и тестени изделия, особено попу-
лярни сред децата, допълни Петрова. Именно това по думите й по-
ражда опасения, че „тази уязвима част от населението всъщност е
прекомерно изложена на това вещество“.

Титановият диоксид се среща не само в хранителната промишле-
ност. Той се съдържа и във филма, който покрива фармацевтичните
продукти и лекарствата.

При какви условия могат да работят непълнолетните
Пазарът на труда се раздвижи. Какви са недобросъвестните прак-

тики на пазара пред NOVA разказва Дина Христова, експерт в Глав-
на инспекция по труда.

Според нея работодателите очакват непълнолетните да са по-го-
тови на компромиси.

"Необходимо е задължително разрешение от Инспекцията по тру-
да и максимално облекчена процедура при изискването на доку-
менти за работа", смята тя. По нейните думи за започване на работа
е нужно задължително трудов договор, регистриран в НАП, длъж-
ностна характеристика, копие от удостоверението за регистрацията
и екземпляр от договора. Няма нужда от разрешение от родителите.

Те трябва да работят на 7-часов работен ден, в който да получават
поне минималната работна заплата. Не могат да полагат нощен труд.

През 2019 г. 10 000 непълнолетни са били наети на работа.
Христова посъветва да се изкара ПИК от НАП, за да могат да прове-

рят дали са осигурени и дали някой работодател не им е заличил
трудовия договор след регистрация.

Санкциите за работа без договор започват от 1500 лв.

Без увеличение на пенсиите
остават над 900 000 души

Общо 916 000 пенсионери няма да получат увеличение на пенсия-
та от 1 юли, въпреки осъвременяването с 5% на действителния ?
размер. Това става ясно от справка на НОИ, изготвена по молба на
NOVA.

897 000 души няма да получат увеличение поради факта, че са с
пенсии под минималния размер, а други 18 000 души пък са с пен-
сии, ограничени до максималния размер.

Така близо 900 000 българи няма да получат 5% увеличение по
швейцарското правило поради факта, че техните пенсии са под пра-
га на минималната пенсия у нас, която беше увеличена от 250 на 300
лв. от 1 януари.

Пенсионерите, които ще получат увеличение, са над 1 милион. 71
000 души пък ще имат повишение, по-малко от 5 на сто на действи-
телния размер на получаваната пенсия.

От НОИ уточняват, че осъвременяването се извършва върху дей-
ствителния или запазен размер на пенсията към 30 юни 2021 г., без
изплащаните към нея добавки. Когато осъвремененият размер е под
минималния, той се приравнява към него, а ако е над максималния -
се ограничава до този размер.

Така, ако действителният размер на пенсията е 250 лева, с 5% уве-
личение той става 262,50 лв., но лицето ще получава минималните
300 лв.

Предлагат спирането на
обществените телефони
Обществените  телефонни  апарати,  телефонният  указател  и теле-

фонните  справочни  услуги  да отпаднат, предлага Комисията за
регулиране на съобщенията в свой проект на решение, качен за об-
ществено обсъждане.

Според КРС крайните  потребители  разполагат  с все  по-благоп-
риятни условия за разговори, не само в мрежата на предприятието,
на което са абонат,  а  и  извън  нея. Предлаганите  от абонаментни
планове,   както   и   предплатените такива, включват  голям  или
„неограничен“  брой  „безплатни“  минути. Затова, според комисия-
та, няма нужда да се поддържат обществени телефони.

Анализ на КРС сочи, че има на-
маление  в  броя  на  абонатите
на  мобилни  гласови  услуги,
като основно  влияние  оказва
спадът  на  потребителите  на
предплатени  услуги. Той се
дължи от  една страна на пред-
приетите  от мобилните опера-
тори през 2017 г. мерки по деак-
тивиране на предплатени SIM
карти на потребители,  които
имат  над  10  регистрирани  на

свое  име  такива, а от друга, е налице миграция от предплатена ус-
луга към услуга по договор.

В периода 2010-2020 г. е регистриран значителен ръст на абонати-
те на пакетни услуги  с  включен  абонамент  за  мобилна  телефонна
услуга,  като  в  края  на  2020  г. техният брой е 5 889 467, което
представлява 74% от общия брой абонати на мобилни телефонни
услуги.

Според КРС основните  перспективи  за  развитие  на  сегмента  на
мобилните  телефонни услуги в България могат да се очертаят в след-
ните насоки:

Забавяне в спада на броя на абонатите на мобилна телефонна ус-
луга и ръст в потреблението  на  услугата,  предоставяна  в  пакет  с
други  електронни  съобщителни услуги,  като  най-предпочитаният
вид  пакетна  услуга  ще  продължи  да  бъде  мобилна гласова  услу-
га  и  мобилен достъп  до  интернет.  Това  се  дължи  на  засилващо-
то  се значение  на  достъпа  до  глобалната  мрежа  за  всички
граждани  на  държавата  с  оглед пълноценно участие в социалния
и икономически живот на страната;

Запазване  над  100 %  на  нивото  на  проникване  на  мобилната
телефонна услуга;

Наличие на силна конкуренция между основните предприятия –
доставчици на   мобилна   телефонна   услуга   в   страната,   нарас-
тване   на   размера   на   общото потребление  на  мобилна  телефон-
на  услуга  и  ръст  в  дела  на  трафика  към  други мобилни мрежи в
страната (off net);

Ръстът в потреблението на мобилна телефонна услуга се очаква да
продължи, но да забави своите темпове, поради достигане зрялост
на пазара и предвид влиянието на   ръста   в   проникването   на
мобилен   интернет   и   пряко   свързаните   с   него междуличностни
съобщителни   услуги  без  номер10,  предлагащи  възможности  за
ползване   на   гласови   услуги,   кратки   текстови   и   мултимедийни
съобщения   и видеоконферентна   връзка,   които   оказват   натиск
върху   традиционните   мобилни телефонни услуги;

Широката  достъпност  на  мобилната  телефонна  услуга  и  пред-
лаганите абонаментни  планове  с  включени  минути  за  разговори
към  национални  мрежи  е значим фактор, който предопределя за-
тихващия с бързи темпове интерес към ползване на обществени те-
лефонни апарати за осъществяване на гласови повиквания.
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Препоръчително е да отмените всички бизнес
преговори и договори и да преразгледате отново
условията за сътрудничество. Един добър ден, за
общуване с близките хора в спокойна и комфор-
тна обстановка. Повече се разхождайте, ако вре-
мето позволява. Като укрепите физическото си

здраве и емоционалното ще бъде на ниво.

Необходимо е по-малко да критикувате, да сте
язвителни или груби към околните хора. Дори и
настроението ви да е развалено още от сутрин-
та, такова поведение не е препоръчително. По-
добре се заемете с нещо полезно и укрепете здра-
вословното си състояние. Вечерта, е възможно

телефонно обаждане от човек, с когото имате много общо.

Препоръчително е, да покажете талантите си
в интелектуалната сфера, така че никой да не се
съмнява, във вашите способности. Благоприятен
ден за пътувания и бизнес договори. За да не се ра-
зочаровате от избраника си, трябва сами да "ра-
ботите" върху отношенията. Възможно е от дъл-

го време, да не сте казвали "Обичам те".

Ще имате възможност да установите отноше-
ния с онези, с които е било невъзможно да намери-
те общ език. Трудности при получаването на па-
ри, могат да се появят при тези, които не са
предвидили някои нюанси. На пътя трябва да бъде-
те по-внимателни. Особено, ако климатичните

условия, не позволяват удобно и безопасно каране.

Препоръчително е, да помагате на всеки, който
се нуждае от вашата подкрепа. В края на краища-
та, такива добри дела, ще ви се отплатят в бъде-
ще. Не бързайте да подписвате документи, от
които зависи бъдещата ви работа. Що се отнася
до договорите и сделките, отнасяйте се към тях

по-сериозно или ще останете без пари и надеждни партньори.

Не бива да давате обещания, дори на себе си. Ед-
ва ли, ще може да свършите всичко в точното
време, особено ако въпросът касае пари. Небреж-
ното отношение към вашето здраве, може да до-
веде до сериозни заболявания - помислете за то-
ва. Особено, ако многократно се оплаквате от

мигрена или болки в областта на сърцето.

Очакват ви изгодни бизнес предложения, от кои-
то да се откажете ще е лудост. Самата съдба ви
дава шанс, не само да увеличите капитала си, но и
да достигнете ново ниво в професията. Но неща-
та в любовта няма да се развиват добре. Възмож-
но е сами да сте виновни, може би, сте започнали

връзката с бурна страст, а не с духовна интимност.

Трябва да разгледате всички ситуации, с които
се сблъсквате в живота. Дори и на пръв поглед, да
изглеждат незначителни и неубедителни. Криза-
та в отношенията с партньора е преминала, кое-
то е приятно да осъзнаете. Сега основното нещо
е, да организирате съвместно пътуване в стра-

ната или чужбина, като прибавите щипка романтика.

Очаква ви отличен ден за реализирането на
творчески и лични планове. Покажете щедрост-
та си на тези, които никога не са ви отказвали
помощ. Бюджета ви може сериозно да пострада,
ако се отдадете на прекомерни желания за модер-
ни дрехи или "лъвска" страст към лукса. Вечерта

са възможни интересни и ярки запознанства.

Трябва да поискате прошка и да се сдобрите с
тези, които някога сте оскърбили. Благоприятно
ще се развиват събития, свързани с цел благотво-
рителност. Ако имате конкретен план за този
ден, реализирайте го заедно с приятелите си. Са-
ми, ще е трудно да достигнете желаното ниво в

работата.

Препоръчително е да се заемете с неща, които
наистина са ви интересни. Рутинната и скуката,
ще ви потопят в такава депресия, че ще бъде
трудно да се измъкнете от нея дори седмица по-
късно. Може да организирате екскурзия сред при-
родата или малко пътешествие, ако времето го

позволява. На любовния фронт, всичко ще е наред.

Толкова много работа ще ви се струпа днес, че
желанието за почивка, ще изчезне от само себе
си. Може да преговаряте на най-високо ниво, да съ-
бирате информация и да изпращате документи до
институции. Всичко ще ви е по силите, ако вижда-
те конкретна цел пред вас. В любовта, трябва да

поемете инициативата в собствените си ръце.
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ха участие в Спор-
тния ден, посветен

110 ученици от учи-
лищата в Перник взе-

Страницата подготви Яне Анестиев

Ñïîðòåí äåí ñúáðà ñòîòèöè â Ïåðíèê
Празникът събра средства за лечението на Цвети

Какво ни очаква до
края на Европейското

Веднага след приключването на гру-
повата фаза от Европейското първен-
ство по футбол станаха ясни и всички
осминафинални сблъсъци тази годи-
на.Като най-добри трети отбори в кла-
сирането напред продължиха състави-
те на Швейцария, Украйна, Чехия и
шампионът Португалия.

Безспорно двата гвоздея на старта в
преките елиминации са Англия – Гер-
мания и Белгия – Португалия. Първият
е на „Уембли“ във вторник (29 юни), до-
като два дни по-рано защитаващите
титлата си „мореплаватели“ ще спорят
с „червените дяволи“ за място на чет-
въртфиналите в Севиля.

Спечелилият там ще се изправи сре-
щу победителя от двубоя Италия – Ав-
стрия, докато успех в Лондон ще води
до мач с някой измежду Швеция и Ук-
райна.

Не по-малко интересен ще е и сблъ-
съкът между Испания и Хърватия, чийто
победител пък ще играе срещу Фран-
ция или Швейцария за място на полу-
финалите.

Ето и всички осминафинални сблъсъ-
ци:

Събота, 26-и юни:
1. Уелс – Дания (Амстердам)
2. Италия – Австрия (Лондон)
Неделя, 27-и юни:
3. Нидерландия – Чехия (Будапеща)
4. Белгия – Португалия (Севиля)
Понеделник, 28-и юни:
5. Хърватия – Испания (Копенхаген)
6. Франция – Швейцария (Букурещ)
Вторник, 29-и юни:
7. Англия – Германия (Лондон)
8. Швеция – Украйна  (Глазгоу)
ЧЕТВЪРТФИНАЛИ:
Петък, 2-ри юли:
9. Франция/Швейцария – Хърватия/Ис-

пания (Санкт Петербург)
10. Белгия/Португалия – Италия/Австрия

(Мюнхен)
Събота, 3-и юли:
11. Нидерландия/Чехия – Уелс/Дания

(Баку)
12. Швеция/Украйна – Англия/Германия

(Рим)
ПОЛУФИНАЛИ:
Вторник, 6-и юли, 22,00 часа:
Победител от мач 9 – Победител от мач

10 (Лондон)
Сряда, 7-и юли, 22,00 часа:
Победител от мач 11 – Победител от мач

12 (Лондон)
ФИНАЛ:
Неделя, 11-и юли, 22,00 часа (Лондон)

В цяла България отбелязаха Олимпийския ден
С редица активнос-

ти Българският олим-
пийски комитет отбе-
лязва международния
Олимпийски ден и Деня
на българския олим-
пиец. В столицата
председателят на БОК
Стефка Костадинова
посрещна щафетата и
прие от ръцете на сту-
денти от НСА факела
със символичния олим-

пийски огън. „Днес е
празник в целия свят.
Желая на всички българ-
ски олимпийци здраве и
сила. А на вас – бъдещи-
те спортни звезди, по-
желавам да постигнете
успехите на големите
български шампиони,
които са гордост за на-
цията,“ приветства ги
тя. Щафетата стар-
тира по-рано сутринта

на Международния
олимпийски ден. Вело-
походът тръгна от
кметство „Изток“
,премина по цялото
продължение на велоа-
леята, за да финиши-
рат пред Двореца на
културата. Там пък
имаше демонстрации
на спортни клубове,
което впечатлиха с
ученията на своите
участници. По време
на спортния празник
бяха събрани 3761 лв.
в полза на Цвети.

пред сградата на НСА
на ул. „Гургулят“ преди
да премине през Нацио-
налния стадион „Васил
Левски“, където в носе-
нето на факела се вклю-
чиха част от тренира-
щите там национални
лекоатлети и деца от
атлетическите школи.
През целия маршрут по
софийските улици до
финала в комплекс

Средства бяха дарени
и от клуб „Da Clique“,
а 9 от предоставени-
те от пернишкия ае-
роклуб 10 ваучера за
полет с делтапланер
също бяха продадени
за каузата. Желаещи-
те да закупят оста-
налият ваучер могат
да изпратят лично
съобщение на страни-
цата на Община Пер-
ник. Организаторите
бяха подготвили и
фланелка с най-слънче-
вия цвят, на която

„Спортна София“ в Зо-
на В5 бегачите бяха
бурно приветствани
от столичани и гости-
те на града. След това
председателят на БОК
даде старт на кросово-
то бягане из алеите на
най-новия софийски
парк „Възраждане“, в
което се включиха уче-
ници от столичните
училища, представите-

ли на НСА и други вис-
ши училища. Всички
участници бяха със спе-
циални фланелки с лого-
то на олимпийския ден.
Празникът завърши
със стотици снимки и
селфита на младежите
с настоящата светов-
на рекордьорка в скока
на височина, глобална
знаменитост и икона
на българския спорт

„Струмска слава“ с тежка загуба в контрола
Отборът на Царско

село стартира с убеди-
телното 4:0 срещу
Струмска слава кон-
тролните срещи преди
старта на новия сезон
в елита.Головете за
„царете“ реализираха
Андерсон, Христо Попа-
дийн, Димо Бакалов и
Милчо Ангелов. В мача
участие взеха всички
налични футболисти,
които водят трениро-
въчен процес с отбора.
Доста от тях направи-
ха своя дебют, а Тони
Здравков пусна в игра и
юношите Божидар То-
мовски и Димитър Гри-
горов, съобщиха от клу-
ба.Царско село изигра
добро първо полувреме,
в което отбеляза два
гола и освен това из-
пусна още няколко доб-
ри голови положения.
Още в 9-ата минута но-
вото попълнение Лукас
Диас стреля опасно от
чиста позиция, но из-
прати топката покрай
вратата на гостите.В
13-ата минута падна и
първия гол в мача. След
многоходова акция през
центъра топката по-
падна у Андерсон Кор-

дейро, който по диаго-
нала вкара за 1:0. Само
50 секунди по-късно ре-
зултатът бе удвоен.
„Царете“ отново нап-
равиха добра атака през
центъра и този път на
голова позиция се озова
Христо Попадийн, кой-
то не сбърка.Натискът
на Царско село продъл-
жи, въпреки че гостите
също имаха една добра
възможност, която
пропуснаха.В 17-ата ми-
нута Лукас Диас даде
много добър пас към
Миси Мезу, който цен-
трира по земя, но Ан-
дерсон не успя да засече
добре топката.Само се-
кунди по-късно и Ален
Стеванович се пробва
да вкара гол, но изпра-
ти топката в аут.В зак-
лючителните минути
на първото полувреме
се откриха още две го-
лови възможности за
момчетата на Тони
Здравков. В 39-ата ми-
нута Андерсон центри-
ра към Ален Стевано-
вич, който игра с глава,
но стражът на гости-
те с мъка изби в ъглов
удар. След неговото из-
пълнение Лукас Диас ка-

чи топката на главата
на Лъчо Балтанов, но
той я изпрати в аут.В
началото на второто
полувреме Тони Здрав-
ков направи много сме-
ни, като в игра остана-
ха само Иван Бандалов-
ски, Христо Попадийн,
Лъчезар Балтанов и Ан-
дерсон. На терена се
появи и Мартин Смо-
ленски, който се при-
съедини към Царско се-
ло в часовете преди ма-
ча и все още няма тре-
нировка с отбора.10 ми-
нути след началото на
втората част Димо Ба-
калов вкара дебютното
си попадение за Царско
село. Андерсон центри-
ра от пряк свободен
удар, Бакалов продължи
топката с глава и я из-
прати в далечния на
вратаря ъгъл.Само след
още две минути игра
резултатът стана 4:0.
Петър Атанасов бе из-
веден сам срещу врата-
ря, но изигра ситуация-
та джентълменски и
подаде към Милчо Анге-
лов, който на празна
врата също вкара де-
бютния си гол за „царе-
те“.Малко по-късно ре-

зултатът можеше да
стане и 5:0. Димо Бака-
лов се озвободи отляво
и даде чудесен пас към
Андерсон. Бразилецът
засече топката от дви-
жение с левия крак, но
стражът на Струмска
слава Симеон Симеонов
спаси.Мартин Смолен-
ски опита интересен
удар по посока вратата
на съперника в 69-ата
минута, но Симеонов се
справи. В 75-ата мину-
та футболистът на
Струмска слава Петър
Кепов получи втори
жълт картон, след кое-
то бе отстранен от иг-
ра, но бе заменен от
свой съотборник.В 86-
ата минута Димитър
Григоров даде добър
прехвърлящ пас към Пе-
тър Атанасов, но Си-
меон Симеонов излезе
извън наказателното
поле и блокира опита на
Атанасов да се разпи-
ше.

ЦАРСКО СЕЛО –
СТРУМСКА СЛАВА 4:0

1:0 Андерсон (13)
2:0 Христо Попа-

дийн (15)
3:0 Димо Бакалов

(55)

4:0 Милчо Ангелов
(57)

СТАРТОВИ СЪСТА-
ВИ:ЦАРСКО СЕЛО: Ян-
ко Георгиев (46 – Хрис-
тиян Василев), Дилян
Георгиев (46 – Божи-
дар Томовски), Мар-
тин Кавдански (46 –
Венцислав Василев),
Иван Бандаловски, Луи
Нганиони (46 – Мар-
тин Смоленски), Лъче-
зар Балтанов, Христо
Попадийн, Лукас Диас
(46- Димо Бакалов), Ан-
дерсон (67 – Димитър
Григоров), Ален Стева-
нович (46 – Петър
Атанасов), Миси Мезу
(46 – Милчо Ангелов)

СТРУМСКА СЛАВА:
Петър Маринов, Де-
нислав Мицаков, Любо-
мир Граменов, Румен
Сандев, Димитър Пет-
ков, Антон Тунгаров,
Руси Чернаков, Иван
Иванов, Рамирес, Джон
Пол, Ивелин Илиев (Си-
меон Симеонов, Алек-
сандър Аспарухов,
Мартин Костов, Нико-
ла Борисов, Томас Доб-
рев, Борис Иванов, Пе-
тър Кепов, Николай
Щерев, Георги Янев,
Кеш Лондон)

съгражданите ни мо-
жеха да напишат свое-
то послание към Цве-
ти.

Хубавото време  до-
пълнително доприне-
се за доброто нас-
троение, а дребните
проблеми, като някоя
спукана гума не успя-
ха да развалят красо-
тата на празника и
смисъла на послание-
то за добро, което
отправиха младите
перничани и техните
преподаватели.

Стефка Костадинова.
Ден по-рано в НСА
Олимпийския ден и Де-
ня на българския олим-
пиец бяха ознаменува-
ни с демонстрации в
един от петте нови
за игрите в Токио
олимпийски спорта -
скейтборд. Виртуоз-
ните изпълненията

предизвикаха огромен
интерес. Във висшето
спортно училище тра-
диционно студенти и
преподаватели отбе-
лязват празникът с
редица други надпре-
вари и активности.
Всички участници по-
лучиха сп ециални па-
метни грамоти.
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Вълнуващо послание за заедност ни отправи той

ГЛУПОСТТА ХОДИ ПО
ХОРАТА. Вярна си е тази
приказка, но понякога човек
се чуди и мае колко пък

трябва да си оглупял, за да правиш щуро-
тии, които няма как да не бъдат разкрити.
И в крайна сметка да те докарат до чукче-
то на Темида, което безмилостно удря! Ей
това се случва с един 37-годишен наше-
нец, който решил, че може да преметне не
друг, а органите на реда. Преди две годи-
ни той декларирал пред органите на Пътна
полиция, че е загубил свидетелството си
за управление на моторното превозно
средство. Но има една българска пого-
ворка за късите крака на лъжата. Та в слу-
чая истината бързо лъснала  - лроверка
установила, че тези данни не отговаря на
истинната и че книжката му е отнета в
страна от Европейския съюз. Сега наше-
нецът вече е обвиняем. И му предстои
въпросната среща с чукчето на Темида.

ТАКА ДЪЛГО ЧАКАНОТО ЛЯТО
НАЙ-ПОСЛЕ ДОЙДЕ. И с него - и голе-
мите празници в Пернишко. Радомирско-
то село Дрен се готви за детския фолкло-
рен фестивал, Брезник за фестивала "Ви-
довден", Гигинският манастир също се
стяга за събор. Хубави емоции, които ще
споделят домакини и гости. Дано само не-
бесата не решат нещо друго и пак да за-
вали и затрещи. Но каквото и да е времето
- настроението ще го има. А от това по-ху-
баво, здраве му кажи!

ГОЛЯМАТА ВАКАНЦИЯ ДОЙДЕ И
ХЛАПЕТАТА ИГРАЯТ ВЕЧЕ НА ВОЛЯ.
Яхнаха и велосипедите. Полицията обаче е
на крак. До края на август служителите на
реда ще обикалят непрекъснато и ще
следят неприятен инцидент да не застра-
ши човешкото и най-вече детското здраве
и живот. Това е и причината тия дни из ули-
ците на Перник да обикалят повече патрул-
ки. Но нека не забравяме, че ние, родите-
лите, носим най-голямата отговорност. Ако,
не дай, боже, стане някоя беля, то ще и за-
ради това, че не сме обяснили, при това не
веднъж, някои основни правила, които
трябва да се спазват на улицата, в парка, в
междублоковите пространства. Най-често
тези правила се забравят от малките ко-
лоездачи, които въртят педалите, забрави-
ли за опасността, която може да дебне зад
ъгъла. Та с риск да станем банални, нека
вечер, вместо да се залепим пред синия
екран, поговорим с децата си, да ги разпи-
таме как е минал денят им и да им припом-
ним какво най-вече не бива да правят. За
да не изпищим със закъснение, ако бедата
почука на вратата ни.

Нова кражба на ток
Любомира ПЕЛОВА

Кражба на ток е установена в Перник.
Тази седмица представители на еле-

ктроразпределителното дружество и
служители от Второ РУ проверили имот
на ул. "Максим Горки". Констатирано  е
неправомерно присъединяване към еле-
ктропреносната мрежа с което били съз-
дадени условия за непълно отчитане на
консумираната ел. енергия. Установен е
собственика на имота и е образувано
досъдебно производство по чл. 234 "в",
ал. 1 от Наказателния кодекс.

Апартамент пламна в "Тева",
пристройка - в Долни Раковец

Любомира ПЕЛОВА
Апартамент и пристройка на къща са

горели в сряда в Перник и Радомирско.
Около 20 часа е бил подаден сигнал

за пожар в апартамент в пернишкия
квартал "Тева". Два противопожарни
екипа от РСПБЗН в областния град реа-
гирали на повикването. Пламъците били
локализирани. Унищожени са бяла, чер-
на и компютърна техника и опушени сет-
ни на жилището. Причината е неправил-
но ползване на нагревателен уред.
Няма пострадали хора.

В 13, 28 часа е пламнала пристройка
към къща в радомирското село Долни
Раковец. Изгоряла е част от покривната
конструкция на сградата. Причината е
небрежност при боравене с открит огън.
Постройката като цяло и къщата са спа-
сени.

Спецпрокуратурата - с нов шеф
Любомира ПЕЛОВА

Прокурорската колегия на Висшия съ-
дебен съвет избра шеф на Специализи-
раната прокуратура. Кандидатът за поста
бе един - временният ръководител на
спецобвинението Валентина Маджарова.

Повече от година ключовата прокура-
тура е без титулярен шеф. Тогава остав-
ка подаде Димитър Франтишек, който
наследи на поста настоящия главен про-
курор Иван Гешев.

За да бъде избрана Маджарова,
трябваше да получи минимум 6 от общо
11 гласа. В крайна сметка тя оглави ин-
ситуцията със седем гласа.

Изборът на ръководител бе съпрово-
ден от протест. От Гражданското движе-
ние "БОЕЦ" се събраха пред сградата
на Висшия съдебен съвет. Според тях
изборът на единствения кандидат е про-
дължение на порочните практики в бъл-
гарската прокуратура.

37-годишен на съд
за неверни данни

Любомира ПЕЛОВА
37 -годи-

шен отива
на съд за
декларира-
не на не-
верни дан-
ни.

В начало-
то на 2019
г., пред
служители
на сектор "Пътна полиция" била подадена
декларация от 37-годишен перничанин, че
е загубил свидетелството си за управле-
ние на моторното превозно средство. Про-
верка установила, че тези данни не отго-
варя на истинната и че книжката му е отне-
та в страна от Европейския съюз. След
проведено разследване е привлечен като
обвиняем по чл. 313, ал. 1 от Наказателния
кодекс и му е наложена мярка за неоткло-
нение "подписка".

Любомира ПЕЛОВА
Изключителният

Ники Кънчев, който
беше водещ на бла-
готворителният кон-
церт за Цвети, отно-
во разплака перничани
с посланието, което
отправи в личната си
фейсбук страница.

"Още ме държат
емоциите, а и умора-
та от концерта за
Цвети в Перник в по-
неделник вечерта.
Имам много работа и
в момента, но чувс-
твам че съм длъжен
да направя един не
много кратък отчет.
Първо: беше превъз-
ходно като настрое-
ние и емоция и Доб-
рота за Цвети. Съб-
раха се над 2000 ду-
ши на стадиона в
Перник, адски много
млади хора, централ-
ния сектор беше поч-
ти пълен. Според ор-
ганизаторите сме
събрали над 20 000
лева от билети. Пер-
ник винаги е бил осо-
бен град с особено
мнение. Аз съм от хо-
рата, които обичат
особените градове и
особените мнения.
Затова обичам Пер-
ник! Целият град се
беше вдигнал за
тяхното дете, седем-
н а й с е т г о д и ш н а т а
Цвети Страхилова,
болна от рак на кръв-
та. МВР Перник, дос-
тойни мъже бяха нап-
равили супер органи-
зация в подходите
към стадиона. Наис-
тина красиви яки
момчета /или поне
така ми се видяха!/
частни охранители,
не мръднаха 5 часа по
време на концерта и
си вършеха работата
на стадиона. Гардо-
вете бяха дошли са-
ми, по волята на сър-
цата си, без нарежда-
не на шефовете. Су-
пер озвучаване и ос-
ветление от Rental
Media Group и Event
Monkeys - перничани
по рождение и пичове
по душа, бяха готови
да стоят до сутрин-
та. Имаше и малко ке-
търинг за артисти-
те от Сватбена аге-
нция ИСИ wedding и
води и безалкохолни
от "Балдимар". Всеки
помагаше с каквото
можеше! Адски много
доброволци, поклон
за тях. Особено за
Бранимира Милуше-
ва, тази жена си ос-
тави сърцето в Пер-
ник. Голямо браво и
на местните момче-
та Крис и Пепи - мо-
торите на цялата
идея! Голямо благо-

даря и на отбора на
"Миньор" Перник,
който реално ни бе-
ше домакин и въпре-
ки че футболистите
са на лагер в Етропо-
ле чрез треньора си
Христо Янев ни из-
пратиха много пози-
тивни вибрации. Сце-
ната ни нямаше пок-
рив, доста любител-
ско беше всичко.
Ноооо, това нямаше
никакво значение, за-
щото имаше Нас-
троение, сега му ви-
кат Фийлинг! И опре-
делено Господ беше с
нас. Чуваше се че ще
вали, гърми, трещи.
Беше уникално меко,
южно време, сякаш
Господ наистина си
беше казал: Обичам
го това българско де-
те Цвети и искам не-
говите приятели да
покажат, че и те я
обичат! Един дъжд
щеше да ни навре на
кучето във...винкела.
Ноооо, нямаше дъжд!
За артистите. Скоро
не помня концерт с
толкова много Сър-
цати артисти. Няма-
ше типичните кисе-
ли физиономии: Защо
съм първа, защо съм
трета, защо съм пос-
леден, защо пея само
една песен?? Всички
бяха дошли БЕЗВЪЗ-
МЕЗДНО и подариха
една своя песен или
повече и подариха ед-
на своя вечер на Цве-
ти, дори и без да я
познават. Ето ги:
Моля ръкопляскайте
на "Експоуз" /прек-
расната Цвети и но-
ватора Светли/, ле-
гендите "Конкурент"
- Емо и Явор, бате
Емо знае какво е бол-
ка, от рак почина
съпругата му Ани,
Бог да я прости. Гол-
ямата Ирина Флорин
беше фантастична в
цвят лилав. Младата
Ели Раданова показа
туптящо сърце за
Цвети. Никола Кон-
стантинов от "Гла-
сът на България" съ-
що пя върховно. Ма-
тео е загубил баща
си неодавна и изпъл-
ни песен, която е на-
писал за татко си.
Антония Маркова съ-
що беше прочела мой
предишен пост и бе-
ше дошла със семей-
ството си и малката
си дъщеричка Йоана
да пее за Цвети. Едно
момиче пее за друго
момиче, без да го поз-
нава, без да му прия-
телка, без да има пол-
за, изгода,кинти,
минти. Какво по- ху-
баво от това? Как-
во?? DJ 89 и Боряна

Василева са откри-
тието за мен, оказа
се че "Братята", как-
то можете да ги на-
мерите в "тубата"
са от моя роден град.
Няколко славея един
след друг вдъхновиха
публиката: Валерия
Момчилова, Ана-Ма-
рия и Ива Давидова
Илиян Михов - Баро-
веца и любимата ми
Нелина направо от-
вяха главите на пуб-
ликата - тук масово
се танцуваха граов-
ски хора из стадиона.
Dia и Lyrra са супер
секси и с големи сър-
ца и пяха суперски.
Най-чаканата беше
Преслава и това е
ясно. Преси дойде, пя
половин час и каза
някои от най-затрог-
ващи думи за колеж-
ката си Цвети, защо-
то и Цвети пее от-
давна. Голяма работа
е Преслава, да знаете
от мен! Masters of the
Dance и Dance squad
са формации от по
двайсетина човека,
който танцуваха
прекрасно. Влогърът
Денислав Димчев нап-
раво поцепи мрака,
децата пощуряха на
неговите песни.
Следва много силна и
емоционална поп
фолк вълна. Запомне-
те тези имена, скоро
ще са Господарите на
сцената: Ивета Кос-
това Радко Петков,
Антонио, Тина, Кирил
Атанасов, Десита,
Адам Лорен и уникал-
ната Теди Алексан-
дрова. Почнахме към
19,20 някъде и свър-
шихме към 23,45. Кра-
ката ми бяха направо
изтръпнали. Последен
пя Емрах Стораро. Се-
щайте че това беше
Момента не за апа-
ртамента, а за още
по-силни Емоции. Оби-
чам ти тия двама
братя Фики и Емрах.
Един от великите ми-
гове обаче беше, кога-
то пуснахме песен на
самата Цвети по уре-
дбите "Елено, чедо".
Помолих момчетата
от осветлението да
стане пълен мрак.
Пуснахме парчето.
Направих емоцонален
анонс. Всички запалих-
ме телефоните си и
стана една микро Все-
лена. Целият стадион
беше окъпан в светли-
ни на подкрепа, а в
очите на хората са се
виждали сълзи!

Заедно за Цвети!
Заедно за едно българ-
ско момиче! Винаги ще
е така!" бе послание-
то на големия Нико-
лай Кънчев.


	Sp72_01 INT
	Sp72_02
	Sp72_03
	Sp72_04
	Sp72_05
	Sp72_06
	Sp72_07
	Sp72_08
	Sp72_09
	Sp72_10
	Sp72_11
	Sp72_12 INT

