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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

Ñ ìîëåáåí çàïî÷íàõà òúðæåñòâàòà çà 90-ãîäèøíèíàòà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.71 лв.
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Преп. Сампсон
Странноприимец

Бързата
кучка...

Един коалиционен съвет и всичко живо се
разбърза. Партийните финансисти се занад-
преварваха да тичат към банките и да връ-
щат надвзетата партийна субсидия. От
бързане даже не успяват да кажат смислено
защо го правят като на състезание. Сигурно
щото смятат, че колкото по-бързо върнат
горницата, толкова по-чиста съвест ще из-
вадят пред електората за чукащите на вра-
тата избори. Кой друг, ако не управляващата
главна партия е първа в състезанието "Бър-
зи, смели, сръчни". Другите сигурно са изпад-
нали в нездравословна завист, че ги лишиха
от театрално пъчене пред екрана, ама кой им
е виновен. На управляващите това им е сила-
та - най-много да вземат и първи да връщат.

А иначе бързането издава гузна съвест и
леко напомня  приказката, че бързата кучка
слепи ги ражда. В нашите политически реал-
ности обаче не съвсем. Коалиционните парт-
ньори прогледнаха за истината, че майката
му е търсенето на консенсус. Прогледнаха,
след като високомерно само преди няколко
дена бяха отритнали точно същото предло-
жение на опозицията. И сега ще водят прего-
вори със задната мисъл да се направи преб-
рояване на слепците от другата страна на
масата. А на избирателите  толкова им до-
тегна от тая измишльотина, че им иде да из-
вият като кучета на месечина. Поне така да
впечатлят бързата кучка...

Валентин ВАРАДИНОВ

150 / 320

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

Слънчево

Празникът за рождения ден на Перник продължи с богата културна програма
Любомира ПЕЛОВА

Със света Литургия
и молебен започнаха
честванията по повод
90-годишнина от об-
явяването на Перник
за град.

Перничани се покло-
ниха пред мощите на
Св. Иван Рилски и заед-
но с областния управи-
тел Ирена Соколова се
помолиха за здраве, бла-
годенствие и проспери-
тет. Те благодариха на
Бог и Неговата Майка
Пресвета Богородица
за всегдашната им зак-
рила.

Отец Борис подчер-
та, че Перник e град с
хилядолетна и досто-
лепна история, добър
потенциал и богата
култура. През 90-го-
дишната си история

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

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ АД

той върви по пътя на
динамично развитие, а
задачата на всички нас,
днес, е да продължава-
ме да създаваме такива
условия за живот, че
областния център да
запази и да привлича
към себе си още квали-
фицирани, енергични и
инициативни хора, кои-
то да допринасят със
своите знания, умения
и заложби за успешния
и устойчив икономи-
чески растеж на този
индустриален град с
традиции.

Наситена с много из-
яви бе програмата за
90-тия рожден ден на
Перник!

На изключителен ин-
терес се радваше мо-
билната изложба "/Не/
познатият Перник". Ек-

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÍÀÏÐÀÂÈÕÀ ÏÚÐÂÀ ÊÎÏÊÀ ÍÀ
ÊÐÚÑÒÎÂÈÙÅÒÎ Â “ÈÇÒÎÊ”

ÃÐÓÏÀ “ÑËÀÂÅÍÀ” ÑÅ
ÏÐÅÄÑÒÀÂÈ  Â ËÅÑÊÎÂÀÖ
×ÅÒÈÐÈ ÊÓÏÈ È ÊÓÏ ÌÅÄÀËÈ
ÇÀ ÑÊ ”ÊÀËÎßÍ-ËÀÄÈÌÅÊÑ”

Иззеха 20 килограма
нелегален тютюн

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи иззеха около 20 килог-

рама нелегален тютюн. Акцията е проведена
вчера от служители на секторите "Противо-
действие на криминалната престъпност" и
"Противодействие на икономическата прес-
тъпност" при Областната дирекция на МВР в
Перник. Спецполицаите проверили къща в
Трън, обитавана от 47-годишен местен жител.
Вътре били намерени и иззети близо 20 килог-
рама ситно нарязан тютюн за пушене без ак-
цизен бандерол. Започнато е досъдебно
производство по чл. 234, ал. 1 от НК.

спозицията бе подреде-
на пред една от ембле-
матичните сгради за
града - Минната дирек-
ция. Тук бе проведен и
модният анонс и ревю-
то, наречени "Перник

Светла ЙОРДАНОВА
40 момичета и мом-

чета от детските
градини "Пролет" и
"Райна Княгиня" огла-
сиха пространството
пред Двореца на кул-
турата. Талантливи-
те деца пяха, танцу-
ваха и рецитираха
стихове, посветени
на 90 години от об-
явяването на Перник
за град. Облечени в
традиционни граов-

Детски спектакъл за годишнината на Перник
ски облекла и с усмив-
ки на лицата малките
перничанчета пред-
ставиха блестяща
програма, която пре-
веде публиката през
различни етапи от ис-
торията на гра-
да.Празничната прог-
рама беше гледана от
зам.-кмета Севделина
Ковачева, секретаря
на Общината Радосла-
ва Манова и десетки
родители и граждани.

през годините".
На изключителен ин-

терес се радваше из-
ложбата "Нередакти-
рано детство.Снимки-
те оживяват" на Регио-
налния исторически

мюзей, псоветена на
децата на Перник и
осъществена съвмес-
тно с ЦПЛР Обединен
детски комплекс.

На страница 2
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Çàïî÷íà ñòðîèòåëñòâîòî íà êðúñòîâèùåòî â "Èçòîê"
Първата копка бе направена в деня, в който Перник празнува 90-годишнина

ЗОВ ЗА ПОМОЩ

Да подадем ръка на малката Еда
Едно тригодишно момиченце и семей-

ството й търсят помощ. Малката Еда Хю-
сеинова страда от детска церебрална
парализа. Семейството се нуждае от
средства за рехабилитация и оператив-
ни интервенции, за да се стабилизира
състоянието на детето. Благотворител-
ната кампания се води от фондация "На-
дежда и Любов за Живот".

Всеки, който желае да помогне, може
да изпрати средства на банкова сметка:

BGN BG 43BPBI 889 810 290 050 01

Любомира ПЕЛОВА
Първа копка на

един от изключи-
телно значимите за
Перник проекти за
изграждане на кръ-
гово кръстовище в
кв. "Изток" беше

направена днес.  На
церемонията при-
съства  кметът на
Община Перник Вяра
Церовска и екипът
й.

"Обектът ще об-
лекчи трафика в

един от най-натова-
рените участъци -
улиците "Юрий Га-
гарин" и "Благой Геб-
рев" при влизане в
града.

При пресичането
на двете основни

пътни артерии еже-
дневно се образуват
големи задръства-
ния във времето
между 7.30 и 8.30 ч.
и 17.30- 18.30 ч.

Оттук преминава
и голяма част от
пътникопотока към
столицата", посочи
Вяра Церовска.

Стойността на
обекта е 1 822
272,19 лв с ДДС. В
проекта освен из-
граждане на пътна-
та част е предвиде-
но и правене  на во-
допровод  по ул.
"Юрий Гагарин"  с
дължина 271м , би-
тов канал Ф400
172м ,дъждовен ка-

Ретро ревю "Граовката
гиздава и пременена"

Светла ЙОРДАНОВА
Модно ревю под мотото "Граовката

гиздава и пременена" събра очите на
перничани и гости на града пред Минна-
та дирекция. Красивите ретро тоалети
от 30-40 години на миналия век бяха
представени от чаровните модели на
"Ивет фешън". Те показаха как са се
обличали жените в близкото минало. В
присъствието на кмета

Вяра Церовска и нейния екип на мод-
ния подиум беше представена и колек-
цията на художничката Елена Темелко-
ва от черни дантелени рокли.

Разбира се, че не липсваха и съвре-
менни тоалети, които приковаха внима-
нието и на тези с най-изтънчените мод-
ни вкусове. Колекции на талантливите
пернишки дизайнерки Александра Пет-
рова и Виктория Огнянова показаха
част от гардероба на съвременната же-
на. Шивашките фирми, които предимно
шият бански костюми в Перник пред-
ставиха последните писъци на плажно-
то облекло.

За красивия грим и прическа на прек-
расните модели се бяха погрижили еки-
път на Sofia Fashion Week.

Мобилна изложба "(Не)Познатият Пер-
ник" също създаваше приятна атмосфе-
ра. Експозицията показваше фотоси на
стари сгради и интересни забележител-
ности.

Любомира ПЕЛОВА
В деня, в който

Перник чества 90-та-
та годишнина от об-
явяването си за
град, Младежи ГЕРБ
тематично отбел-
язаха празника, разда-
вайки на съграждани-
те си 90 свитъка с
указ 402 на НВ цар
Борис III.

Символично пър-
вия свитък младите
хора подариха на кме-
та на града Вяра Це-
ровска, която с ра-
дост прие техния
жест и им пожела да
не престават да
мислят и работят за
бъдещето на града
си."България ще бъде
по-хубава с вас. Вие
сте бъдещето на на-
шия град", сподели д-
р Церовска.

Инициативата уве-
нчава края на кампа-

нията под надслов
#НепознатиятПер-
ник, с която младе-
жите представиха 90
любопитни и малко
познати факти от
историята на хил-
ядолетното селище.

"Този ден е не само
повод да се докоснем
до миналото, но и да
се гордеем с настоя-
щето на родния край
и да се устремим към
бъдещето", сподели
областният коорди-

И младите от ГЕРБ с
патриотична инициатива

Изложби със стари
фотоси на Перник

Светла ЙОРДАНОВА
Уникална изложба на ретрофотоси ек-

спонира Държавен архив Перник. Из-
ложбата е наредена в атриума на Об-
ластната администрация. Събитието бе-
ше открито от кмета на Община Перник
Вяра Церовска и областния управител
Ирена Соколова.

"Благодаря ви за ценната колекция, с
която имаме възможност да видим Пер-
ник в миналото. Вие сте тези , които
съхранявате историята на Перник! Чес-
тит празник" , сподели кметът Вяра Це-
ровска.

И ученици подредиха изложба със
снимки  по случай 90-годишнината на
град Перник VIII ОУ, което носи името
на най-знаменития пернишки военачал-
ник, подготви интересна селекция от
снимки, любопитни факти и редки чер-
но-бели кадри от историята на града.

нал Ф-1000174м и Ф
200 134м.

Предвидено е ново
улично LED осветле-
ние с изграждане  на
нова тръбна мрежа
и шахти.

Изпълнител на
проекта е фирма
ДЛВ ЕООД, а строи-
телен надзор  - Булс-
трой контрол Инже-
неринг.

С построяването
на кръговото кръс-
товище ще се подоб-
ри пропускливостта
и безопасността на
движението както
на моторните пре-
возни средства,  та-
ка и на пешеходците.

Младежи от Перник
на среща с кмета

Светла ЙОРДАНОВА

Младежи от пернишките училища се
срещнаха с кмета на Перник Вяра Це-
ровска по повод Международния ден
срещу наркоманията.

 "Избери живота" е мотото на кампа-
нията, която беше подкрепена и от гра-
доначалника.

"Най-важното е човек да бъде здрав,
за да бъде пълноценен и за себе си и
за обществото", сподели Вяра Церов-
ска и пожела на младите хора да бъдат
все така активни граждани и да не спи-
рат да работят за доброто бъдеще на
Перник!

 Националната кампания под над-
слов "Избери живота" стартира в Деня
на Европа, 9 май.

Целта е с помощта на институции,
неправителствени организации и всич-
ки засегнати страни да се проведе об-
ществена дискусия за вредата от упо-
требата на наркотични вещества.

Да се проследи пътят на дрогата и да
бъдат показани опасностите, които
крие употребата?

Инициатор на кампанията е БНР, а
партньори са Министерството на здра-
веопазването, Министерството на обра-
зованието и науката, Министерството
на вътрешните работи, Държавната
агенция за закрила на детето, Държав-
ната агенция "Безопасност на движе-
нието по пътищата", неправителствени
организации.

натор на ГЕРБ-Перник
Александър Алексан-
дров и отправи по-
желание към пернича-
ни да бъдат сплоте-
ни, единни и достой-
ни наследници на хо-
рата, изградили Пер-
ник като съвременен
европейски град и с
достойнство да
пазят и предават на
идните поколения па-
метната дата
26.06.1929 г.

С молебен започнаха тържествата
за 90-годишнината

От обяд започна бо-
гатата концертна
програма. Четири ча-
са близо продължи
концертът "С Граово
в сърцето", в който
участваха АНПТ
"Граовче" "Граовска
младост" и "Граово".

Точно в 14 часа кме-
тът на общината д-р
Вяра Церовска на офи-
циална церемония
връчи наградите за
принос в надграждане-
то и утвърждаване-

то на Перник като
съвременен град.

В 17 часа пред па-
метника на Кракра
Пернишки бяха подне-
сени венци и цветя.
Последва празнично
дефиле с впечатлява-
щото участие на
Гвардейската част и
ритуалът за издигане
на националния флаг
на Република Бълга-
рия, родния трико-
льор и флагът на Пер-
ник. Поздрав за всич-
ки перничани бе кон-
цертът на популя-

рния български режи-
сьор Люси Иларионов
с участието на Дио-
на, Невена Пейкова,
Choko, ARTi, Vessou и
Ани Хоанг. След тях
на подгрятата сцена
излезе група "Скан-
даУ". Празникът про-
дължи с тържестве-
ния спектакъл- мета-
фора "Вдъхнови бъде-
щето". Финалът на
вечерта поставиха
изпълненията на Не-
вена Цонева, Йордан
Йончев -Гъмзата и ко-
микът Краси Радков.

от страница 1
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Ìëàäèòå îò ÁÑÏ ñ èíèöèàòèâà çà 90-ãîäèøíèíàòà
Тя показва уважение към миналото и отвореност към най-модерните технологии

"Да дадем добър пример" е мотото на
кампанията "Да изчистим България"

Любомира ПЕЛОВА
По повод отбеля-

зването на 90 години
от обявяването на
Перник за град младе-
жите от МО в БСП
спретнаха инициати-
ва, която едновреме-
но показва уважение
към миналото и поз-
наване и отвореност
към най-модерните
технологии.

Паметника на Крак-

ра Пернишки, Мемо-
риала на миньорския
труд и Музея на мин-
ното дело (подземния
минен музей) в цен-
тралната градска
част се сдобиха със
свои собствени QR
кодове, чрез които
гостите на града ни
могат да се информи-
рат за съответната
з а б е л е ж и т е л н о с т
чрез бързо сканиране

Фолклорна група "Славена"
 се представи блестящо на

фестивала в Лесковац
Силвия ГРИГОРОВА

Фолклорна група Славена при чита-
лище "Лазо Стоянов 1927" село  Коса-
ча участва миналата седмица в едина-
десетото издание на Международния
фолклорен фестивал в Лесковац- Ре-
публика Сърбия. България беше пред-
ставена от три групи- певческия и тан-
цов състав от Дивотино и група "Сла-
вена" от село Косача община Ковачев-
ци, които се представиха много добре.

"Представихме се с две песни-
"Момче и момиче" и "Мари Радо радо-
мирке". Сръбската публика ни посрещ-
на много радушно и с бурни аплодис-
менти от страна на участващите над 20
групи от Сърбия във фестивала. Пока-
ната за участието получихме по линия
на пенсионерските клубове от Перник
и Лесковац, които имат  отдавнашни и
много топли взаимоотношения.

Искам да подчертая блестящото
представяне на фолклорна група "Сла-
вена" и на Регионалния фестивал на
любителското творчество на възрас-
тните хора от Югозападна България в
местността "Ладовица" в Перник на 24

юни. На певческата формация пред-
стоят тази година още няколко отго-
ворни участия в страната и чужбина,
за които тя се подготвя усилено. Рад-
вам се, че в групата има и младо по-
пълнение, което гарантира приемстве-
ност. Това е Габриела Първанова, коя-
то е на 20 години", поясни художестве-
ният ръководител на фолклорна група
"Славена" Румен Василев.

Певиците се гордеят и със златния
медал, който грабнаха на Еньовден, на
Регионалния фестивал на любителско-
то творчество на възрастни хора, про-
веден в Перник.

Любомира ПЕЛОВА
Областният управи-

тел Ирена Соколова
участва в национална-
та среща на партньо-
рите на най-мащабната
доброволческа акция у
нас "Да изчистим Бъл-
гария заедно".

Познатите лица от
ефира на bTV, заедно с
бившия министър на
околната среда Ивели-
на Василева, заместник-
министрите на образо-
ванието Таня Михайло-
ва и на спорта Николай
Павлов, областни и об-
щински администра-
ции, неправителстве-
ни организации, дадоха
старт на подготовка-
та на кампанията.

Тази година мотото

Любовна поезия звучи
днес в библиотеката

Светла ЙОРДАНОВА

Поетична вечер ще има днес в РБ "Светос-
лав Минков". В Перник гостува поетът Ивай-
ло Терзийски, който ще представи новата си
стихосбирка "Сърце в ремонт". В  Голямата
читалня на библиотеката  днес от 17, 30 часа
той ще се срещне с много свои приятели, за-
това премиерата е наречена "Ивайло Тер-
зийски и приятели". Поетичната книга ще бъ-
де представена от литературният критик
Иван Хранов, а водещи ще бъдат Калина
Влади и Константин Враджалиев.

Ивайло Терзийски е роден е на 11.07.1970
г. в Плевен, но от 1974 г. живее в Силистра.
Завършил е РУ "Ангел Кънчев" - Русе. Автор
е на поетичните книги "Манастир за душата
ми няма" (1994); "Отмини ме, Любов" (1998);
"Колкото, толкова" (1999); "Жена нависоко"
(2002); "Сълза под крило" (2008). Ръководил
е два кръжока за литературно творчество и е
сред основателите на силистренското лите-
ратурно сдружение "Реката" през 2000 г. Ре-
дактор е на алманах и антология, побрали
произведенията на повече от 250 творци в
Североизточна България. Носител е на пове-
че от 30 национални награди - отличия в гра-
довете София, Банско, Русе, Свищов, Раз-
град, Силистра, Варна, Пазарджик, Трявна и
др. Негови стихове са печатани в местната и
централната преса. Понастоящем живее в
Лондон и е член на СЛТ "Реката и приятели"
- Силистра.

на зелената инициати-
ва е: "Да дадем добър
пример".

Под егидата на bTV
Media Group, голямото
чистене на България на
14 септември 2019 г.
ще даде старт на Све-
товния ден на почис-
тването, който ще за-
върши в Хавай през
нощта на 21 септем-
ври. В глобалната ини-
циатива миналата го-
дина се включиха 159
държави и 36 млн. души
от всички краища на
света.

Информираме, че в
осмото издание на доб-
роволческата инициа-
тива Областна адми-
нистрация - Перник се
включи активно с уча-

стието на над 20 тери-
ториални структури и
ведомства от региона.
Областта ни бе класи-
рана на трето място
по брой събрани отпа-
дъци - 435,82 тона.

Като част от глобал-
ното гражданско дви-
жение "Let's Do It World",
през 2018 г. "Да изчис-
тим България заедно"
обедини рекордните
409 073 доброволци
около идеята за по-чис-
та околна среда. Пос-
тижението подобри
рекорда на инициатива-
та от 2013 г., когато
около 375 000 се вклю-
чиха в голямото чисте-
не. Общата почистена
площ от доброволците
у нас в рамките на ми-
налогодишната акция
е 1 770 000 кв. м.

От старта си досе-
га, "Да изчистим Бълга-
рия заедно" е получила
подкрепата на над 2
050 000 доброволци от
цялата страна. За съ-
щия период по инфор-
мация от Министерс-
твото на околната
среда и водите са съб-
рани близо 90 000 тона
отпадъци, а от карта-
та на България са из-
чезнали над 13 700 не-
регламентирани сме-
тища и замърсени зо-
ни.

на кода от мобилни-
те си телефони,
вследствие на което
се зарежда интернет
страница с информа-
ция за обекта.

"Макар и да не е
сред големите турис-
тически центрове на
България - Перник все
пак е както забележи-
телен град, така и
град с интересни за-
б е л е ж и т е л н о с т и .
Жалко е, че на някои
от тях липсва каква-
то и да е информа-
ция, или най-много да
се намери лаконична
табелка с името на
обекта. Този огромен
пропуск на нашата
община е отбелязван
неведнъж от гости-
те на Перник, които
при определени проя-
ви като фестивала
Сурва например, мо-
гат да достигнат се-
риозна бройка. С ак-
цията ни по генерира-
не и поставяне на  QR
кодове на пернишки-
те забележителнос-
ти като будни граж-
дани компенсираме

пропуските на мес-
тната управа и пра-
вим жест към турис-
тите и гостите на
Перник, които лесно,
бързо и модерно мо-
гат да се информи-
рат за ключовите
обекти в града ни."-
заявиха от МО в БСП
- Перник.

Младежите обеща-
ха, че това е само на-
чалото на тяхната
кампания, целяща да
снабди с информа-
ционни QR кодове го-
леми и малки забеле-
жителности в Пер-

ник и цялата област.
 *QR код (съкраще-

ние от Quick Response
- Бърза Реакция) е спе-
цифичен матричен
баркод (още наречен
двумерен баркод),
разпознаваем от спе-
циални QR четци за
баркодове или камери
на мобилни телефо-
ни. Баркодът се със-
тои от черни модули,
подредени в квадра-
тен шаблон върху бял
фон. Информацията
в него може да бъде
текстова, URL или
друга.
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Ïåòðîâäåí - åäèí îò íàé-ïî÷èòàíèòå ëåòíè ïðàçíèöè!
На 29 и 30 юни Православната църква почита паметта на Христовите апотостоли Петър и Павел

Любомира ПЕЛОВА
Петровден е нари-

чан празникът, посве-
тен на християнски-
те първовърховни
апостоли св. Петър и
св. Павел. Чества се
на 29 юни - както в
Православната, така
и в Римокатолическа-
та църква. В тради-
ционния български
бит е един от най-по-
читаните празници
през летния период.

Православната цър-
ква чества на този
ден паметта на два-
мата Христови апо-
столи - Петър и Па-
вел - ревностни раз-
пространители на
християнството, из-
търпяли много стра-
дания и гонения и са
наречени "първовър-
ховни престолници и
вселенски учители".

Петър, беден рибар
от гр. Витсаида край

отбелязван като вър-
ховен апостол, тъй
като е по-могъщ и
олицетворява добро-
то начало, поради кое-
то Петровден се
приема за по-голям
празник от Павлов-
ден. По стара българ-
ска традиция на този
ден във всеки дом се
коли курбан от най-
младото петровско
пиле в името на све-
теца. На трапезата
се подрежда и тради-
ционният за празника
"бял мъж" или "кут-
мач" - характерно за
празника ястие, при-
готвено от бито
прясно сирене, което
е изпържено с браш-
но. Домакинята при-
готвя още празнична
погача, баница с масло
и сирене и тиквеник.

В църквата се
носят ябълки - пет-
ровки и обреден колак,
за да се осветят от
свещеника, след което
се раздават за здраве.
Този обичай се спазва
особено стриктно от
семейства, в които
има починало дете и е
свързан с народните
вярвания за райската
градина.

Според народните
представи, Свети Пе-
тър е добродушен
старец, който е обле-
чен в бели дрехи. На
него се паднала гол-
ямата отговорност
да съхранява ключове-
те за рая при подялба-
та на света между
светците. В райската
градина растяло
златно ябълково дър-
во, около което кръ-
жали душите на почи-
налите деца досущ ка-
то пчелички. Когато
майките им раздавали
ябълки на Земята,
светецът им позвол-
яват да си откъснат
плод от райското
дърво. Майките, оба-
че, не бивало да от-
хапват от тях.

Обредите и ритуа-

Генисаретското езе-
ро, е един от първите
ученици на Христос и
един от преданите му
последователи. Павел,
роден в Тарс, Киликия,
първоначално изповя-
два юдейската рели-
гия и е сред гонители-
те на християните.
На път за Дамаск той
е ослепен от видение
на Господа. Завеждат
го обратно в града,
където след три дни
е изцерен по чудо. От
яростен противник
става най-ревностен
разпространител на
Христовото учение.
През 67 г. заедно със
сподвижника му Пе-
тър са разпнати на
кръст от император
Нерон в Рим.

Според народните
вярвания Свети Пе-
тър е ключар на рай-
ските порти и главен
съдник на човешките

грехове, кой-
то определя
коя душа е
праведна и
достойна да
влезе в рая.

С п о р е д
традициите
и обичаите
на Петров-
ден приключ-
ват Петро-
вите пости
и на трапеза-
та се серви-
рат ястия с
пилешко ме-
со.

Празникът
се свързва с
ж ъ т в а т а ,
първите пло-
дове /сливи и
ябълки - пет-
ровки/, мла-
дите живот-
ни и весели-
те Петров-
ски събори.
Две седмици
преди Пет-
ровден се
пости, а
б л а ж н и
ястия се поз-
воляват след

края на светата ли-
тургия, по време на
която свещениците
причестяват бого-
молците в храма.

Според народните
вярвания, Христовите
апостоли са не само
братя, но и близнаци.
Свети Петър бил удо-
стоен с висока длъж-
ност, а именно да пази
портите на рая, пре-
ценявайки дали да пус-
не душата на човек в
него или да го отпра-
ти към ада. Той измер-
вал с везна добрите де-
ла спрямо човешките
грехове и бил неумолим
дори пред собствена-
та си майка, която из-
пратил в ада, тъй ка-
то се оказало, че лоши-
те й постъпки на Зем-
ята са натежали пове-
че от добрините, кои-
то е сторила приживе.

В православния ка-
лендар Св. Петър е

лите, които са се за-
пазили и до днес, се
извършват за пред-
пазване от пожари,
градушки и гръмоте-
вици. И докато Св. Пе-
тър позволявал на зе-
меделците да ра-
ботят на полето, Св.
Павел не разрешавал
да се извършва никак-
ва земеделска дей-
ност и бил готов да
изпрати огън от не-
бето, за да накаже
всеки, дръзнал да на-
руши категоричната
му забрана. Затова на
Павловден, за да не
пламнат снопите, ос-
вен че не се работи,
не трябва да се пали
огън в огнището или
пък да се пече хляб. С
други думи светецът
олицетворявал злото
стихийно начало.

В миналото обичаи-
те са били много по-
богати и колоритни.
Девойките и жените
са излизали на поляни-
те, за да се люлеят на
люлки, извивали кръш-
ни хора и пеели ри-
туални песни. Вечер-
та, обаче, на празнич-
ната трапеза сядали
само старите и жене-
ни хора, а младите са
посрещали изгрева на
слънцето. Девойките
берели дванадесет
цвята, но от дванаде-
сет различни поляни
и ги поставяли под
възглавницата си, за
да им се присъни то-
зи, за когото ще се
омъжат, надявайки
се, че ще е точно он-
зи, когото обичат.

В много селища на
Петровден се правел
общоселски курбан в
памет на светеца.
Най-често той бил съ-
пътстван с тържес-
твен молебен за здра-
ве и благополучие.

Имен ден празнуват
всички с имената Пе-
тър, Петя, Павлина,
Полина, Камен, Павел
и производните на
тях имена.

ПЪРВОВЪРХОВНИТЕ АПОСТОЛИ
Първопрестолни между апостолите и

учители на вселената, молете Владика-
та на всички да дарува мир на света и
на душите ни - велика милост.

Тропар, гл. 4
Най-приближеноят Христов ученик,

получил от Него името си - Петър (гр.
камък, скала) - като предопределено
свише, на три пъти ще се отрече от своя
Учител. А възпитаният в Мойсеевия за-
кон и гонител на християни, юдеинът
Савел, е от Христос просветен, за да
бъде св. Павел знаменателен проповед-
ник на Истината.

Апостол Петър е родом от Витсайда,
Галилея, и е наречен първоначално Си-
мон. По занятие е рибар.

Един ден, с брат си Андрей, хвърлят
мрежите в Генисаретското езеро. От-
там, минавайки Спасителят ги призова-
ва: "Вървете след Мене и аз ще ви нап-
равя ловци на човеци."

В Кесария, по-късно, апостолът полу-
чава името си Петър. "Ти си Петър, и на
тоя камък ще съградя църквата Си, и
портите адови няма да й надделеят" - и
това посвещение е знаково.

Апостол Павел е роден в малоазий-
ския град Тарс и е наречен Савел. Рев-
нител е на юдеизма и упълномощен да
преследва християни.

С мисия, да арестува Христовите уче-
ници, поема за Дамаск. Градът набли-
жава, когато светлина неземна го ос-
лепява... "Савле, Савле, защо Ме го-
ниш?" - глас чува и паднал на земята,
пита: "Кой си Ти, Господине?" "Аз съм
Иисус, Когото ти гониш. Стани и влез в
града и ще ти се каже какво да пра-
виш."

В Дамаск свети Анания възлага ръце
на него и слепецът проглежда... За да
бъде свети Павел най-значимия мисио-
нер в историята на християнството.

А апостол Петър, крайъгълният камък
на Истината ще се отрече от Христа, ко-
гато Го съдят: "Не познавам Човека."
Но сетне с горчиви сълзи на разкаяние
ще отмие своя грях.

На Петдесетница - Рожденият ден на
Църквата - той със слово удвърждава
Иисус Христос като Господ. Тази пропо-
вед е първата в историята на църковна-
та реч.

И двамата апостоли се трудят за раз-
пространението на Христовото учение.
Години наред обхождат близки земи и
далечни и основават църкви. В Йеруса-
лим, Йопия, Самария, Кесария..., Рим
проповядва свети Петър. Апостол Павел
прави три благовестнически пътешес-
твия из гръко-римските провинции - ци-
вилизованият свят тогава.

И оствят слово писано: двете Съборни
послания на свети Петър имат непре-
ходна значимост. А Павловите четири-
найсет послания са образец на богос-
ловската и философска мисъл.

На 29 юни, 67-а г., при управлението
на Нерон, римският гражданин свети
Павел е посечен с меч. Година по-къс-
но свети Петър, първият епископ на
Рим, увисва на кръст, с главата надолу,
считайки се за недостоен за истинска
Кръстна смърт.

Радослав Йовчев

Над 3 млн. лева за работа с хлапета от уязвими групи
Светла ЙОРДАНОВА

Министерският съвет одобри допълнителни трансфе-
ри в размер на 3 295 560 лв. по бюджетите на общините за
работа с деца и ученици от уязвими групи в детските гра-
дини и училищата за 2019 г.

През май правителството предостави 21 294 580 лв. за
работа с деца и ученици от уязвими групи в 1 342 общин-
ски детски градини и училищата.

С допълнителните 3 295 560 лв. ще бъде осигурен необ-
ходимият финансов ресурс за още 239 общински детски
градини и училища за реализиране на по-ефективни мерки
за подпомагане на достъпа до образование и предотврат-
яване на риска от отпадане от системата на предучилищ-
ното и училищното образование на деца и ученици от уя-
звими групи.

Разходите могат да са за служители, включени в екипи-
те за обхващане и задържане в образователната система

на деца и ученици в задължителна предучилищна и учи-
лищна възраст, за назначаване на социален работник, об-
разователен медиатор или помощник на учителя, за зап-
лащане на допълнителни учебни часове по български език
в училищата и на допълнителни модули за деца, които не
владеят български език, в детските градини, както и за
персонал, ангажиран с мерки за подпомагане на достъпа
до образование и предотвратяване на риска от отпадане
от системата на предучилищното и училищното образо-
вание на децата и учениците от уязвими групи.

Предоставянето на допълнителните средства по бю-
джетите на общините за 2019 г. няма да доведе до въз-
действие върху държавния бюджет, тъй като необходи-
мите средства са предвидени като разходи за персонал за
делегираните от държавата дейности за функция "Обра-
зование" по бюджета на Министерството на образова-
нието и науката за 2019 г.

ЦЪРКОВЕН КАЛЕНДАР



ПРОДАВА
1. Едностаен, Мошино, 52 кв.м., ет:4/6, тец, тх - 63 000 лв.
2. Двустаен,Мошино, 57 кв.м., ет:3/6, тец, тх - 65 000 лв.
3. Тристаен, Център, 92 кв.м., 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, 110кв.м., ет:5/6 - 62 500 евро
6. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
7. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
8. 1/2 етаж от къща, с.Владая, 89кв.м. - 30 500 евро
9. Малка къща, с.Мърчаево, 44кв.м., двор:795 кв.м. - 36 900 евро
10. Къща, Радомир, РЗП:140кв.м., двор:460кв.м., ток,вода, канал - 28 000 лв.
11. Къща Панчарево,250кв.м., двор:685кв.м., тх - 328 999 евро
12. Къща, с Люлин, 50кв.м., двор 400кв.м. - 40 000 лв.
13. Къща, с.Расник, 165кв.м., двор:780кв.м. - 50 000 лв.
14. Къща, с.Дрен, 130кв.м., двор:650кв.м., ток, вода, канал - 56 000 лв.
15. Къща, кв.Църква, 64 кв.м., двор:820кв.м., ток,вода, серт.яма - 55 500 лв.
16. Къща, с.Гургулят, Софийско, 286кв.м., двор:355кв.м., за бизнес,ток, вода

- 54 700 евро
17. Къща, с.Рударци, Център, 120кв.м., двор:629кв.м., тх, пл, за осн.ремонт, ток,вода

- 31 000 евро

ПРОДАВА:
1. Нов магазин, Център, лукс, 66 м2, ТЕЦ - 88 000 лв.
2. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
3. Производствен цех, Караманица, 309 м2 - 55 000 евро
4. Двустаен, Димова махала, ет. 8, тец, 1 тер, ПВЦ, саниран - 54 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 2 тер., ет. 8, саниран, ПВЦ, асансьор - 53 000 лв.
6. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
7. Тристаен, Ид. център, Пазара, ТЕЦ, ет. 2, ПВЦ, подобр. - 120 000 лв.
8. Тристаен, Изток, ет. 2, ново стр., ТЕЦ, 2 тер, 103 м2, с прилежащи 17 м2

- 70 000 евро
9. Тристаен, Ид. център, ет. 5, нов, акт 16, 78м2, ТЕЦ, тер. - 83 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, ет: 2, 100 м2, тх, таван - 93 000 лв.
11. Къща, Църква, 2 етажа, РЗП:86 м2, двор:1128 м2 - 62 000 лв.
12. Къща тип мезонет, Ид.център, 96 м2, ПВЦ - 75 000 евро
13. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
14. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
15. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
16. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
17. Къща,Рударци, 2 етажа, гараж и полутавански етаж,
     РЗП:92 м2, гараж: 20 м2, двор: 630 м2 - 150 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно

- по договаряне
19. Къща, Рударци, мазе, сутерен и два етажа,
     РЗП: 220 м2, двор: 720 м2 - 183 000 евро
20. Къща, Радина чешма, груб строеж, 3 етажа,
     РЗП:106 м2, двор:690 м2, сеперфиция - 50 000 лв.
21. Къща, Кладница, 3 етажа, РЗП: 180 м2,
     двор: 470 м2 - 89 500 евро
22. Парцел, Кладница, масивна ограда, 577 м2,
    регулация, водопровод - 70 000 лв.

НАЕМ
1. Аптека, офис, магазин, Димова махала, лукс, 42 м2 - 350 лв.
2. Офис, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, 45 м2, ТЕЦ - 250 лв.
3. Хале, Стомана, 670 м2, охрана - 2000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 45 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 45 000 лв.
3. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
4. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
5. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до
70 000 лв.
6. Търг. помещение, Център, 70 м2, ет. 1 - 500 лв.

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

0884 32 47 03

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Четвъртък, 27 юни 2019 г., брой 119 /6708/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

25 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2,  ТУХЛА, ТЕРАСА, НОВО СТР. - 51 000ЕВРО

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

 1. Апартамент 61 м2, Банско, на метри от ски-лифта,
     обзаведен, тераса, гледка към Пирин, мазе, вътрешен
     и външен басейн, паркинг, зелени площи - 29 900 евро
2. Новопостроени мезонети, Паралия Офринио, 60 м2,
    с 40 м2 дворно място, алуминиева дограма, блиндирани
    врати, паркомясто, на 250 м от плажа - 88 500 евро
3. Къща, Делта Хил, уникална локация,
    панорамна гледка, бърз достъп до София - по договаряне
4. Къща, Дивотино, двор: 700 м2, ток, вода - 35 700лв.
5. Вила, Кошарево, 3 етажа, двор: 550 м2, канал,
    асфалт, бунар, ток, вода - 46 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 600кв.м. - 59 лв/кв.м.
7. Имот, с.Повалиръж, Софийско, къща(етаж и полуетаж),
    ЗП:40кв.м.,ток, вода, канал, двор със стара къща - 31 000 лв.

ПРОДАВА И КУПУВА ИМОТИ,
ОТДАВА ПОД НАЕМ ИЛИ НАЕМА
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ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
2. Двустаен, Изток, след луксозен ремонт, ет. 8, тераса - 65 000 лв.
3. Двустаен, Димова махала, след луксозен ремонт и
     обзавеждане, саниран блок, ет. 8 - 70 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 39 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 105 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 45 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 45 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

НАЕМ:
1. Магазин за промишлени стоки, Център, близо до Болницата,
    нова сграда, ЗП:80 м2, с 5 паркоместа - 1000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 2, ет. 5; ет. 8           - по договаряне; 35 000 лв.
2. Изток, ет. 2, ет 3, ет 8,          - 56 000 лв.; - 60 000 лв.; - 42 000 лв.
3. Радомир,  ет:1, ет:2, преустр., ет:4, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ, асансьор, за (ч.л.) - 36 000 евро
2. Проучване ет. 1, 1 тер, за ремонт, - 55 000 лв.
3. Изток, ет. 7, ТЕЦ, саниран, ремонт, южен - 63 000 лв.
4. Изток, ет. 8(8), ТЕЦ, саниран, ремонт - 70 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, преустр., ТЕЦ        - по договаряне
6. Радомир кв. Гърляница ет. 1, две тер. юг, добър вх. - 30 000 лв.
7. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт; ет:2        - 5 200 евро;  8 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Могиличе, 78 м2, ет. 2, тх, пр, тер, таван, мазе - 37 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
4. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
5. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 60 000 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Дворно място, кв. Цалева круша, неурегулирано, 900 м2 - 15 800 лв.
4. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
5. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 70 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. УПИ, с. Банкя,Трънско, 535 м2, 268 м2        - по договаряне
10. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

13. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
14. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
15. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
16. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
17. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
18. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
19. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
20. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

21. УПИ, с. Черна гора, два броя по 500 м2, гл. път - 20 лв/м2

22. Дворно място, 500 м2, Шевърляк, неурегулирано,
   ограда, вода, ток по улицата - 15 000 лв.
22. Кв. Рудничар, срещу Ремонтна база, 244 м2 за жил.
строителство, - 5 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж кв. Рено; гарсониера, Изток, - 100 лв; 180 лв.
2. Помещение за бизнес, ул. Отец Паисий, партер, 33м2 - 220 лв.
3. Две помещения за бизнес, Соф. шосе    - по договаряне
4. Магазин ул. Кракра 30 м2 партер, с офис, 25 м2 - 550 лв.

                                      ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., след осн. ремонт,

    обзаведена - 55 000 лв.

2. Парцел, Байкушева махала, 354 м2 - 21 000 лв.

3. Къща, с. Кралев дол, ЗП:60 м2,

    двор: 579 м2 - 42 000 лв.

3. Дв.ап.Бела вода, ет.2, тх/гред.,

    без ТЕЦ - 35 000лв.

5. Тр.ап.Център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5,

    тераси, шп./зам. - 57 000 евро

8. Къща "Драгановец",тх/пл.,

    ЗП: 80 м2, двор: 320 м2 -  72 000 евро

9. Къща, кв. "Клепало", 3П: 78 м2,

    двор: 372  м2 - 43 000 лв.

10. Къща гр.Батановци, 2 ет.,

      РЗП: 154 м2, гараж, двор: 1000 м2 - 80 000 лв.

РЕ ГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   0886/796 902; www.simeond.imot.bg

 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

ул. “Н. Цанов” 34,
(над р-т “Елит”), ет.2, офис 7

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

Тел.: 0895 718 709

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ПРОДАВА

1. Спешно УПИ, близо до новата Пожарна, 345 м2, готови документи за

жилищно стр. - 22 000 лв.

2. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 30 000 лв.

3. Гарсониери, Изток, ет. 3, ет. 7, ремонтирани, обзаведени

- 60 000 лв., 45 000 лв.

4. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.

5. Двустаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт - 39 000 евро

6. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ, ет. 2 - 50 000 лв.

7. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2 - 53 000 лв.00

9. Двустаен преустроен в Тристаен, Тева, ет. 3 - 50 500 лв.

10. Двустаен, Изток, ет. 3, ново стр., 76 м2 - 42 500 евро

11. Двустаен Изток, ет. 3, тец; ет. 6      - 58 000 лв.; - 62 000 лв.

12. Двустаен Радомир Иц. ет. 1 - 23 000 лв.

13. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000

лв.

14. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 72 000 лв.

15. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 62 000 лв.

16. Парцел, с. Долно Драгичево, 400 кв. м, равен, ток, вода      - 21 000 лв.

17. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро

18. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ

1. Гарсониера, Изток, ет. 2, частично обзаведен       - 200 лв.

2. Двустаен Център, ет. 4, напълно обзав., след осн. ремонт    - 400 лв.

3. Двустаен Радомир, Иц., напълно обзаведен       - 200 лв.

КУПУВА:

Апартаменти и къщи в Перник и областта

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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ПРОДАВАМ
iPhone 5C - 150 лв.
iPhone 6+ - 320 лв.
Херметическа екшън
камера HD 720-p - 89 лв.

0887 884 095

"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

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

Двустаен, Изток, след
луксозен ремонт, ет. 8,

тераса, 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Продава гарсониери, Изток,
ет: 3, ет: 7, ремонтирани,

обзаведени:
60 000 лв., 45 000 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Тристаен, Ид. център, ет. 5,
нов, акт 16, 78 м2, ТЕЦ, тер. -

83 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 36 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 600 м2; 546 м2

- 12 600 лв.; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 53 000лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -
52 000 лв.

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, 160
М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,
ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

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

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

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"

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

ОУ “СВ ИВАН РИЛСКИ”
ГР. ПЕРНИК

ПРОДАВА:
ГОЛЯМО КОЛИчЕСТВО
КЕРЕМИДИ И КАПАЦИ:

0,25 лв./бр.
керемида, тип

“Марсилия”, 0,35
лв./бр. капак

Тел.: 076 59 24 15

                     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
тел. 0359 894 83 43 71

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

0886 796 902
Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5 /стария съд/
ул. "Кирил и Методий" 4  /до сладкарница Виена/

1. Двустаен, гр.

Радомир, жк Арката,

65 м2, 2 тераси

- 27 000 лв.

2. Парцел Мошино, 660

кв.м, канализация

- 28 000 лв.

КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ
В ГР. ПЕРНИК

И КЪЩИ
В ОБЛАСТТА

СТАРЧЕСКИ ДОМ

търси

санитарки и

мед. сестри

0878 51 97 97

X ОУ “Ал. Константинов”
продава на търг:
струг за метал -

универсален, модел
С8М на 05.07.2019 г.

от 10,30 часа в
училището.

Тел.: 0896 620 410



Търси барманка за нощна смяна,
може пенсионерка. Тел.: 0896 820
636
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

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

Продавам iPhone 5C - 150 лв.,
iPhone 6+ - 320 лв. Тел.: 0887
884 095
Продавам комплект обективи за

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око). Тел. : 088 594 9293

Продавам Херметическа екшън
 камера HD 720-p - 89 лв. Тел.:
0887 884 095

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.:
0895725609ажна,

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, Клепа-

ло с площ от 180 м2, партерен ета-
ж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обширна
панорамна гледка към града и око-
лните планини. Тел.: 0897951954
Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена
42 000 лв. Тел. 0884753013

Продавам гарсониера в Центъра.
Тел.: 0898 666 216
Продавам Еднофамилна къща с три

спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442

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

наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200 лв.,
плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887 237 797
Дава квартира под наем. Тел.:

0898 279 463

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
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромнтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077 78 22 02, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Печатница търси монтажистка, може

и пенсионерка. Тел.: 0898 704 678

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 27 юни 2019 г. ИМОТИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

Розацея е кожно заболяване, което създава много грижи и неу-
добства на тези, които страдат от него. Какви са симптомите на
розацея и как да я лекувате?

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА РОЗАЦЕЯ?
Розацея е хронично кожно заболяване, което се появява оби-

кновено при хора на възраст между 30 и 50 години. Изразява се
най-вече в зачервявания по кожата, обрив в зоната на носа, бу-
зите и челото, разширени и спукани капиляри по лицето. Въз-
можно е обаче заболяването да се появи и в зоната на гърдите,
отзад по гърба или зад ушите.

Розацея засяга предимно дамите, но една от разновидностите
му е характерна по-скоро за мъжете. Смята се също, че хора със
светла кожа и руса коса са по-предразположени към заболяване-
то.

Причините за появата на розацея са неясни. Някои лекари
смятат, че се дължи на генетична обремененост, други - че е ре-
зултат от околната среда и начина на живот на пациента, а трети
коментират, че може да е следствие от бактериална инфекция.

Розацея е заболяване с цикличен характер - може да се оплак-
вате от нея в продължение на седмици, след това да изчезне за
няколко месеца и пак да се появи на по-късен етап.

СИМПТОМИ НА РОЗАЦЕЯ
Съществуват 4 подтипа на розацея. При първия тип се наблюда-

ват леки зачервявания по лицето, руменина, когато влизате от
студено на топло, която остава по-дълго време. Кожата е чувстви-
телна и суха, склонна да се бели. Наблюдават се също разширени
и спукани капиляри.

Вторият тип розацея често го сравняват с акне, но е по-различ-

Интересно и забавно

Розацея - симптоми и лечение
но и не се влияе от козметични продукти, които лекуват акне.
Появява се предимно при жени, след като навършат 30 години.
Кожата е мазна, проблемна, склонна към раздразнения, поява на
пъпки и рани по лицето.

Третият тип се нарича ринофима е се среща по-често при мъже-
те. Изразява се в груба, удебелена кожа на носа и дори може да
промени формата и линията му. Разширени пори и пъпки също са
симптоми на този тип розация.

Четвъртата вариация е очна и се появява в зоната около очите,
които също са засегнати. Възможно да е усещате парене, сърбеж,
да сълзят или да ви дразнят. Сред симптомите  са и спукани очни
капиляри.

ЛЕЧЕНИЕ НА РОЗАЦЕЯ
За съжаление лечение на розацея все още не е открито, но има

медикаменти и процедури, които могат да ограничат симптомите
на заболяването. Тъй като розацея е кожна болест, която се раз-
вива сравнително бавно, много хора не обръщат внимание на
първите й прояви и откриват късно, че страдат от нея.

След посещение при дерматолог, той ще установи какъв тип ро-
зацея имате и съответно дали е по-добре да приемате лекарства,
или да се подложите на лазерна терапия. Препоръчва се да пол-
звате само медицинска козметика и да не излизате, без да сте на-
мазали лицето със слънцезащитен крем.

У дома може да си правите компреси от лайка или от зелен чай,
както и да мажете проблемните области с кокосово масло или гел
от алое вера. Всяко от изброените природни лекарства има про-
тивовъзпалително и антибактериално действие, освен това успо-
кояват кожата.

Мнозина се възхищават на котките. Те са сладки, но това, което
очарова при тях е, че не се нуждаят от никой, който да ги гали
или да ги храни.

Котката е свободна душа: ако те харесва, тя се съгласява да
дойде у дома с теб, да я нахраниш и да се грижиш за нея, докато
не й писне. Един ден може да откриете, че вашата котка е изчез-
нала, никога не завръщайки се, или пък се скита наоколо и се
прибира отново, знаейки, че нямате друг избор, освен да я пус-
нете.

Хората в 21-ви век наистина обожават котките (само погледнете
видеоклиповете за котки в YouTube), но те не са единствените:
древните египтяни са ги боготворели. Чудно е как тези животни
са станали обект на суеверие. Отговор предлага вестник “Сабах“.

Повечето хора вярват, че черната котка е символ на лош късмет
или е дяволско творение, а за малцинството черната котка е сим-
вол на късмет, особено ако няма нито един бял косъм.

Но как е възникнало негативното поверие за черните котки?
Това странно суеверие може да бъде проследено още от Сред-

новековна Европа. Норманите и германците са вярвали че, както

и черния гарван, черната котка е знак, че скоро ще настъпи смърт.
Те са вярвали, че ако черна котка пресече пътя ви, това носи лош
късмет. Също така по време на лова на вещици това отрицателно
отношение към черните котки се е увеличило, тъй като среднове-
ковните европейци са вярвали, че ако една жена се държи прия-
телски с черна котка, тя трябва да е вещица. В поверията им дяво-
лът е изпратил черната котка да помага в злите дела на вещицата.
Нещо повече, невежите маси от онова време смятали също, че ве-
щиците могат да се превърнат в черни котки, което добавяло все
повече и повече към лошия късмет на черните котки. За съжале-
ние тези убеждения са довели до масови убийства на черни котки
в цяла Европа в продължение на векове.

Днес все още продължаваме да наричаме черните котки лоши
предзнаменования, но предимно смятаме, че това не е нищо по-
вече от глупаво предубеждение.

Преди да съдите сладката котка заради цвета на козината й, опи-
тайте се да бъдете приятелски настроени към нея. И не забравяй-
те: Котките са проницателни и разбират, ако имате лоши мисли
към тях!

Суеверие или истина: Черните котки и мистерията около тях
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 Община Трън
на основание Заповед № РД –05-258 / 21.06.2019 г. на.Кмета на

Община Трън,
I. Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно

наддаване за  отдаване под наем за срок от 5 /пет / стопански
години, считано от стопанската 2019/2020 г. на имот, представляващ
земеделска земя от ОПФ, както следва:

1. В землището на с. Шипковица, имот № 83209.25.12;
II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се

проведе на 18.07.2019 г. от 10:00 ч. в сградата на община Трън,
пл. „Вл. Тричков” 1 , ет.1 в  Заседателната зала.

Повторен търг за имота, за който не са се явили кандидати на
първоначално обявената дата, да се проведе на 25.07.2019 г. от
10:00 ч. на същото място и при същите условия.

III. Условията за участие  в търга  са конкретизирани в тръжната
документация, неразделна част от която е списък на земеделските
земи по заповедта, подробно описани по вид, начин на трайно
ползване и началната тръжна цена.

IV.  Цената на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и
може да бъде закупена   в сградата на общинската администрация
гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на
работното време на администрацията от 8:30ч. до 17:00ч., а на
16.07.2019 г. до 12,00ч., а за повторния търг до 12.00 ч. на 23.07.2019 г.

V. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска е в
размер на  първоначално обявената начална тръжна цена, а именно
1759,62 лв./хиляда седемстотин петдесет и девет лв. и 62
ст./. Депозитът следва да се заплати  в срок    до 16.07.2019 г. по
банкова сметка на Община Трън  IBAN- BG88STSA93003300722169
BIC – STSABGSF , а за повторния търг до 23.07.2019г.

VI. Необходими документи за участие в тръжната
процедура:

1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
-    разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че

участника се представлява от пълномощник. Пълномощното следва
да бъде изрично.

VII.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга
по образец се извършва  до 15:00 ч. на 16.07.2019 г. , а  за
повторния търг до 15,00ч. на 23.07.2019г. в административната
сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 -
деловодството.

VIII. Информация за земите, обект на търга да се обяви в
административната сграда на общината и на сайта на община Трън
– www.tran.bg, допълнителна информация да се предоставя  на тел.
07731/96-16, вътр.104– общинска собственост.

ОТ ОБЩИНАТА

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616; факс 077787315

www.tran.bg      obshtina_tran@mail.bg

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616; факс 077787315

www.tran.bg      obshtina_tran@mail.bg

Община Трън
Във връзка с изпълнение на Заповед № РД-05-259 от

21.06.2019г. на Кмета на Община Трън,
I. Обявява процедура за провеждане на публичен  търг с явно

наддаване за отдаване под наем на недвижим имот – публична
общинска собственост, представляващ:

1. Терен №3 /три/ с площ от 82,50 кв.м /осемдесет и две цяло и
петдесет кв.м/ за поставяне на временен обект по чл.56, ал.2 от ЗУТ,
определен съгласно схема на терените за поставяне на павилиони
за търговия в централната градска част на гр. Трън – ул. „Петко Д.
Петков“ с минимален процент на озеленяване 20% при граници на
терена по схема; север – река Ерма, изток – мост на река Ерма, юг -
улица с ОТ 200-201-203-204, запад – терен №2, при първоначална
тръжна цена в размер на 82.50лв./осемдесет и два лева и 50ст./

II. Обектът се отдава  за развитие на търговска дейност  за срок
от 10 (десет) години.

III. Търгът ще се проведе на 18.07.2019 г. от  09:30 ч. в сградата
на община Трън, пл. „Вл. Тричков” 1 , ет.1 в  Заседателната зала .

IV. Определям депозит за участие в търга  в размер на две
месечни вноски или 165лв./сто шестдесет и пет лв./ вносим
по банкова сметка на Община Трън  IBAN- BG88STSA93003300722169
BIC – STSABGSF в срок до 16.07.2019г. за първоначално обявената
дата.

V. Повторен търг  да се проведе на 25.07.2019 г. от 09:30 ч. на
същото място и при същите условия, като депозита за участие се
внася до   23.07.2019 г.

VI.Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че

участника се представлява от пълномощник. Пълномощното
следва да бъде изрично.

VII. Цената на тръжната документация е 5,00 лв./пет лева/ и
може да бъде закупена   в сградата на общинската администрация
гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на
работното време на администрацията от 8:30 ч. до 17:00 ч. а на
16.07.2019 г. до 12:00 ч. , за повторния  търг всеки ден, а на
23.07.2019г. до 12:00 ч.

VIII. Заявления за участие в търга /по образец/ могат да се
подават до 15:00 ч. на 16.07.2019 г.  в деловодството на
общинската администрация – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1, а за
повторния търг до 15:00 ч. на 23.07.2019 г., ведно с приложенията
към него, приложени в тръжната документация.

IX . Допълнителна информация за търга може да се получи и на
тел. 07731/9616 в.104, Общинска собственост.

ОТ ОБЩИНАТА

Проф. д-р Тодор Кантарджиев: Опасни са градските кърлежи
Най-опасни са кърлежите в

градските градини, докато кър-
лежите в природата са редки и
не са рискови преносители на
заболявания. Това заяви проф.
д-р Тодор Кантарджиев, дирек-
тор на Национален център за
заразни и паразитни болести.

Заради опасността от кърле-
жи в градовете,  държавата
трябва да упражнява контрол
върху пръсканията срещу насе-
коми по парковете, заяви проф.
д-р Кантарджиев. Той напомни,
че носенето на кърлеж за из-
следвания не дава стопроцен-
това гаранция за наличието на
заболявания.

Проф. Кантарджиев напомни,
че ефективният начин за маха-
не на кърлежи е лесен,  като
след това мястото трябва да се
дизинфекцира с безцветен раз-
твор.

"Кърлежът не се върти, не се
гори и не се маже с олио.
Трябва с тънка пинсета да се
хване хоботчето му най-близко

до кожата. Друг начин е да се
направи възел около кърлежа
със здрав конец и да дърпаш",
посочи той.

Относно западнонилската
треска, пренасяна чрез кома-
ри, проф. Кантарджиев напом-
ни, че в България заболевае-

мостта е много рядка. Ако 160 ду-
ши бъдат ухапани от приносител
на вируса, симптоми проявява
само един човек със сравнител-
но ясни симптоми.

"Главоболие, температура, за-
губа на съзнание или дезориен-
тация,  напъни за повръщане.
Веднага се търси лекар невро-
лог и се лекува. Останалите от
ухапаните не разбират, че са за-
болели. 15-20% вдигат темпера-
тура и имат болки в мускулите,
но не разбират, че са заболели
от нилска треска", каза той. След
подобно преболедуване се при-
добива имунитет.

Приносителите на западнонил-
ската треска хапят след 18 ч., та-
ка че прозорците трябва да се
замрежват или да се използват
апарати за отблъскване. Проф.
Кантарджиев напомни, че препа-
ратите репеленти също са ефе-
ктивен начин за отблъскване на
комари. Репелентите не бива да
се използват върху бебета, из-
тъкна той.
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Смело ще си пробивате път, към щастливото
бъдеще. Всичко ще се получи, ако вземете под
внимание миналите грешки и пропуски. Само не се
опитвайте да сравнявате това, което се е случи-
ло веднъж, заради собствената ви глупост. Ако
искате да получите подаръци от съдбата, тогава

бъдете щедри и снизходителни.

Очакват ви нови и ярки хоризонти. Уви, в карие-
рата и бизнесът, нещата ще зациклят, но има
шанс да се запознаете с интересни хора. Точно
те ще ви дадат идеи, което ще позволи да се реа-
лизирате творчески. В сферата на любовта, ще
искате емоции! И нищо няма да попречи да органи-

зирате нещо романтично.

Днес ще се почувствате, като във вълшебна
приказка. Ще има изненади, грандиозни подаръци и
нови срещи. Само не си позволявайте да сте
мързеливи, особено в разгара на ярките събития.
Притежавате много добри познания, но
постоянно трябва да подобрявате уменията си.

Възможно е подписване на изгоден договор и бизнес пътуване.

Възможен е истински пробив в онези дела, които
някога са изглеждали призрачни и глупави. Сега
всичко ще е различно-израснали сте духовно и ува-
жават вашите таланти. Не търсете повод за
кавга, дори ако любимият започне да критикува
вашите достойнства. Бъдете благородни и сме-

ли, а към здравето се отнасяйте със специално внимание.

Днес е препоръчително да се отпусне и забавл-
явате с приятели. Ако отдавна планирате вечеря
в ресторант, отидете, не пестете пари и се пог-
лезете с нещо вкусно. Не отлагайте нищо за ут-
ре, за да не съжалявате за изгубените възмож-
ности. Интелектуалната дейност може да се по-

забави, заради физическото натоварване.

Днес ще се хвърляте от една крайност в друга,
ако не се държите мъдро. Трудно е да се справите
с емоциите? Тогава, прочетете нещо полезно или
посетете културно събитие. Насочвайки мисли-
те и енергията си в правилната посока, ще се из-
пълните със знания. Атака на алчност, може да ви

връхлети в момент, когато приятел поиска да върнете дълг.

Чаша силно кафе е това, от което ще се нуж-
даете сутринта. И мозъкът ще започне да рабо-
ти в правилната посока и енергията ще се увели-
чи. Опитайте се да спазвате диета, за да предот-
вратите проблеми със стомахът. Ако искате да
се похвалите пред приятелите с прекрасна фигу-

ра, не преяждайте вечерта.

Днес повече, ще имитирате че работите, от-
колкото да се трудите реално. И какъв ще е ре-
зултатът? Вие напълно ще се провалите, а коле-
гите могат да получат парична награда. Не се
опитвайте да прехвърляте върху раменете на
другите, бремето на тревогите и неприятности-

те. Дори ако това са вашите близки.

Днес вашите стремежи ще бъдат много, но на
практика ще бъде трудно да приложите същес-
твуващите знания. Някакъв порочен кръг, който
носи постоянни разочарования. На любовния
фронт се очакват победи, ако първи се приближи-
те към човека, който харесвате. Опитайте се да

спортувате и забавлявате, за да избягате от проблемите.

През целия ден ще анализирате своите пробле-
ми, беди и дори радостни моменти. Защо такова
натоварване? Спрете да се съмнявате в талан-
тите си, след това всичко ще бъде наред. Серио-
зен разговор с любимия човек, е по-добре да отло-
жите за друг ден. Сега не е време за кавги, а и

здравето ви не е на висота.

Препоръчително е да съберете смелост и да
направите предложение на избраника. Мечтите
трябва да се реализират. Съществува опасност
от недоразумения при общуването с колеги, така
че не ги критикувайте за грешки. Има шанс да по-
лучите пари, при това от неочакван източник.

Полезна ще се окаже кореспонденцията.

Прозрения и победи ви очакват в интелектуал-
ната област. Но да разчитате само на стари
знания и опит е безсмислено. Бъдете внимателни
на пътя, дори ако сте опитни шофьори. Същес-
твува риск от настинки и простуда. Пийте пове-
че витамини и течности и не стойте на слънце

повече от два часа.



Съперник 1127 юни 2019 г.СПОРТ

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

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

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Васил Богданов

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

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

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

РЕКЛАМНИ БЮРА:

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

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

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА
Коментари и анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

Дежурен редактор:
Яне АНЕСТИЕВ

×åòèðè êóïè è êóï ìåäàëè çà ÑÊ ”Êàëîÿí-Ëàäèìåêñ”
Пернишките таекуондисти ги спечелиха в Охрид

Страницата подготви Яне Анестиев

На 22.06.2019 г. в
гр.Охрид, Северна Маке-
дония, се проведе меж-
дународен турнир за
всички възрасти. В него
взеха участие над 300
състезатели на клубно
ниво от шест държа-
ви.СК” Калоян Лади-
мекс” се представи с 22
състезателя от всички

възрасти и завоюва:Ку-
па и първо място при
отборното класиране с
10 златни, 8 сребърни и
8 бронзови медала и
три купи за най- ком-
плексни състезатели
при жените, девойки
старша и деца.Въпреки
всичките ни постиже-
ния през изминалия със-

тезателен период, от
два месеца клубът ни е
много сплотен и обеди-
нен в каузата да сме най
добрите на клубно ни-
во, не само в България,
но и на международно
ниво.Клубното ръко-
водство сме много до-
волни от представяне-
то на нашите състеза-
тели във всички въз-
расти и особено на на-
ционалните ни състеза-
тели, които ще пред-
ставят България на
Световното в Пловдив
2019 г.

Вицеевропейският
шампион за 2019 г - Кон-
стантин Симеонов, до-
каза за пореден път
своята класа и донесе
Златен медал на спа-
ринг +75 при Юношите
старша възраст. Мно-
го добро представяне и
много атрактивна игра
направи при жените Ва-
силена Борисова, която
донесе два златни –
форма и спаринг до
52кг.И заслужено бе
удостоена с купа за най-
комплексен състеза-
тел.При жените също
добро представяне нап-
рави и националната ни
състезателка Кристи-
на Славева, която се за-
върна със 2-ро място на
форма първи дан .Един
от най-атрактивните

„Марек” започна с
22-ма футболисти

С 22-ма футболисти започна подготов-
ка за новия сезон в Югозападна Трета
лига Марек. Играчите бяха изведени на
терена на стадион "Бончук" от старши
треньора Цветан Видински, а домакинът
Димитър Гущеров лисна кофа с вода за
късмет в новото първенство.

Новите имена в отбора са това на за-
върналия се от Германея Димитър Чечев
и роденият в Петрич Никола Атанасов,
който като юноша игра няколко години
в Марек. С тима тренират и шестима
юноши, които играха в Елитната група
до 19 години. От заниманието отсъства
защитникът Евгени Гроздин, който ще
подпише с Пирин (Благоевград).

Подготовката ще премине изцяло в
Дупница, като всички контролни срещи
ще се играят на чужд или неутрален те-
рен. Причината е, че тече подмяна на чи-
мовете на проблемните участъци от те-
рена на "Бончук".

Всичко това се прави с клубни средс-
тва. Уредени са 7 контролни срещи, като
първата е още тази събота срещу Спор-
тист в Своге. Първите две седмици ще
се тренира двуразово.

ни състезатели, нацио-
нален състезател и ви-
цеевропейски шампион
за 2018 г - Фердина Ни-
колаева, донесе два
златни –форма и спа-
ринг до 46кг, и заслуже-
но бе наградена с купа
за най комплексен със-
тезател при девойките
старша възраст.Много
добро представяне нап-
равиха и девойките
младша възраст - Ивет
Василева и Йона Борисо-
ва, национални състеза-
телки. Ивет Василева –
златен медал на форма
и сребърен на спаринг,
Йоана Борисова - сребъ-
рен на форма.Добро
представяне направи и
Иван Поповски - един
от най добрите ни със-
тезатели на форма.С
гордост можем да ка-
жем, че при най-малките
идват много класни със-
тезатели и то благода-
рение на треньорите
Калоян Кирилов и Соня
Добромирова. Рая Янче-
ва при 8-9 годишните се
завърна с два златни
медала на форма и спа-
ринг, купа за най-ком-
плексен състезател в
нейната възрастова
група.Двамата братя
Борис и Михайл Симео-
нови отново доказаха,
че са най-комплексни
състезатели, с много

богат арсенал от удари
с крака и пак вдигнаха
публиката на крака.Ми-
шо 1-златен на форма,
Бобо –сребърен на спа-
ринг и трето на форма
при много силна конку-
ренция.

Много добро впечат-
ление направиха и Весе-
лен Георгиев, Христо
Янчев и Кристиян Мом-
чилов със своята бор-
беност и стил на игра.
Христо - сребърен на
спаринг, Весо - бронзов
на форма и Кристиян-
трето място спа-
ринг.Искаме да Благода-
рим на детския отбор,
защото най-трудното
бе при тях, много със-
тезатели в категории-
те, трябваше да иг-
раят във вечерните ча-
сове на денонощието.
Което изисква много
психика и добра подго-
товка. Анна –Мария -
златен медал на спа-
ринг; Невен Гелева –
бронзов медал; Габриела
Георгиева – сребърен на
спаринг; Константин
Рударски –сребърен на
спаринг; Даяна Димит-
рова - бронз на спаринг
и бронз на форма; Да-
ниел Гоговски - бронз на
спаринг, Светослава Ев-
статиева - бронз на спа-
ринг и Виктор Аспару-
хов - бронз на спаринг.

Националите  по волейбол
вече са в Пловдив

Националният отбор на България по
волейбол за мъже пристигна късно във
вторник вечерта в Пловдив за пред-
стоящите битки от Група 19 във Волей-
болната лига на нациите от 28 до 30
юни. По-голямата част от състава се за-
върна от Бразилия, където селекцията
на Силвано Пранди изигра двубоите от
четвъртата седмица на надпреварата
между най-силните отбори в света.

Към състава за двубоите в Пловдив
се присъединяват Виктор Йосифов, Ни-
колай Николов, Теодор Салпаров, Тодор
Скримов и Чоно Пенчев.

Още на сутринта след пристигането в
Пловдив има занимание във фитнеса, а
вечерта националите ще проведат и
първата си тренировка в "Колодрума".

В България пристигнаха и останалите
участници в Група 19 от Лигата на на-
циите - САЩ, Иран и Сърбия.Билетите
за мачовете в Пловдив са в продажба
онлайн на ticketportal.bg, както и в парт-
ньорската мрежа – в OMV, книжарници
Booktrading, Office 1 Superstore.

Пропуските са разделени на три кате-
гории спрямо местата в залата, а цени-
те им са по 10, 15 и 20 лева на ден. Па-
кетните билети включват всички мачове
от трите дни на турнира и са на цени от
25, 40 и 50 лева.

Групата на мъжкия национален отбор
на България за турнира от Волейболна-
та лига на нациите в Пловдив:

1. Георги Сеганов
2. Чоно Пенчев
3. Цветан Соколов
4. Радослав Парапунов
5. Виктор Йосифов
6. Светослав Гоцев
7. Николай Николов
8. Красимир Георгиев
9. Тодор Скримов
10. Розалин Пенчев
11. Мартин Атанасов
12. Пламен Шекерджиев
13. Теодор Салпаров
14. Владислав Иванов.

Историческият за България стадион вече не е паметник на културата
Датата 26 юни 1994

г. трябва да бъде на-
помняна постоянно ка-
то 17 ноември, когато
бихме Франция на “Па-
рк де Пренс”. Защото
след 6 равенства и 10
загуби на световни
първенства записваме
победа. И то не каква
да е, а разгромна.

На “Солджър Фийлд”
в Чикаго разбихме де-
бютанта Гърция с
4:0.25 години по-късно
“Солджър Фийлд” про-
дължава да съществу-
ва, но вече загуби ста-
тута си на паметник
на културата от на-
ционално значение. За-
щото на 19 януари
2002 г. стадионът е из-
гребан отвътре, като
се запазва единствено
оригиналната колонада
пред него. И за 100 ми-
лиона долари инвести-
ция изцяло ново игри-
ще бе построено вът-
ре в чашата му. Имаше

доста съпротива сре-
щу разрушаването на
паметника на култура-
та, който бе открит
през 1923 г. Но избо-
рът бе градът да ос-
тане без отбор по аме-
рикански футбол или
да се запази архитек-
турното му наследс-
тво. И заради това бе
предпочетено да се за-
губи статутът, а не
да се върви срещу ин-
тересите на запаля-
нковците в града.Ста-
дионът в Чикаго е един
от най-уникалните в
САЩ, защото на него
се е състояло всичко.
Включително и мач от
НХЛ на открито. Имало
е мачове по баскетбол,
ръгби, концерти и дори
молитви на открито.В
момента той е най-ста-
рото съоръжение, на
което се играят мачо-
ве от лигата по амери-
кански футбол. Името
му идва от факта, че

той е построен заради
традиционния мач
между армията и фло-
та, и с него се почитат
всички загинали амери-
канци в Първата све-
товна война. Преди 25
години на стадиона
има 63 160 зрители, от
които българите са
малцина. Гърците са ог-
ромно мнозинство, от-
всякъде се веят техни
флагове. Всъщност то-
ва е най-голямата пуб-
лика в Чикаго по време
на световното, въпре-
ки че вече е имало два
мача там, и то на Гер-
мания. На Германия - Бо-
ливия има 63 117 зри-
тели, а на Германия -
Испания - 63 113. След
това на Боливия - Испа-
ния - 63 089, а на 1/8-
финала Германия - Бел-
гия са само 60 246 зри-
тели.

Още в 5-ата минута
обаче Алексис Алексу-
дис играе с ръка в нака-

зателното поле и съ-
дията от ОАЕ Али Буж-
саим е категоричен -
дузпа и жълт картон.
Христо Стоичков пра-
ща вратаря Елиас Алма-
цидис в другия ъгъл. В
55-ата минута Алмаци-
дис поваля Стоичков и
Бужсаим дава втора
дузпа. Този път вра-
тарят хваща ъгъла, но
ударът на Камата е
прекалено прецизен и
резултатът става 2:0.
Точно тези моменти
накараха треньора на
гърците Алкетас Пана-
гулис да отдели огром-
на част от биография-
та си на Бужсаим.

“Той отдели прекале-
но много внимание на
правилника на ФИФА, а
не остави играта да
властва в мача. При
първата дузпа нашият
играч се хлъзна и зара-
ди това топката срещ-
на ръката му. При вто-
рата вратарят ми

призна, че просто са се
сблъскали със Стоич-
ков. За съжаление оба-
че, ние нямаме играч ка-
то него”, категоричен
е Панагулис. Загубата
от България нанася ог-
ромни щети на репута-
цията на треньора на
гърците. При завръща-
нето от световното е
уволнен, въпреки че
преди това е обявен за
национален герой, за-
щото класира отбора
си. ФИФА е на съвсем
обратното мнение.
Бужсаим става един от
малкото, които
свирят на цели три
световни първенства,
като най-високо ниво е
1/2-финалът мужду
Бразилия и Холандия в
Марсилия през 1998 г.
Освен това му е пове-
рен финалът на купата
на конфедерациите
през 1995 г. Ръководи
двубои на първенства-
та на Азия и Африка.
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Вътрешният министър обеща той да реагира скорострелно при инциденти и нередности на пътя

РАСТЕ СКАНДАЛДЖИЙ-
СКО ПОКОЛЕНИЕ В ПЕР-
НИК. КАК ДРУГОЯЧЕ ЗА
КОМЕНТИРАМЕ НОВИНАТА

В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ, ЧЕ ГРУПА
НАШЕНСКИ ДЕЧУРЛИГА са отменили по-
чивката си на море само за да не изпуснат
концерта на любимата си група "Скандау".
Тоя празник наистина ще побърка народа.
Малките меломанчета явно живеят с особе-
ни разбирания за стойностите на живота,
щом скандала за нищо си го нямат. Докато
едни драпат да се уредят на море, нашите
ще го ударят на куфеене на площада. Ако
това е част от необятната културна програма,
призвана да облагороди поколението, целта
е постигната. И после да не се чудим защо
училищата са зверилници по думите на про-
фесор Вучков, а дискотеките - бойно поле.
Точно къде се намират празниците в душев-
ния мир на децата, може да анализираме ка-
то мине концертът на "Скандау".

НА ПРАЗНИК Е ТРАДИЦИЯ ДА СЕ
НОСЯТ ПОДАРЪЦИ НА ДОМАКИНИТЕ.
ОТ ГОЛЯМОТО СОФИЙСКО ДОБРОУТ-
РО НЕ УВАЖИХА ТЕЛЕСНО ПЕРНИК
ЗА ГОДИШНИНАТА,  но се отчетоха фи-
нансово. И то как се отчетоха! На заседание-
то си вчера кабинетът е одобрил почти два
милиона лева за изграждане на кръговото в
квартал Изток. То и досега проглушиха уши-
те на народа с това кръгово, ама отсега ната-
тък - не ни се мисли. От тоя подарък какво
повече да искаш? Оттук до изборите и след
това - само кръговото ще ни е в новините.
Жестът е почти равностоен на историческия
акт на цар Борис Трети, с който превърна се-
лото в град. С кръговото Квартала може да
се превърне в самостоятелен град, в какъвто
реално си функционира. Не ни се вярва оба-
че това крупно финансово дарение да оста-
не в сянката на помпозните тържества. Нищо
чудно денят на откриването на кръговото да
бъде обявен за празник на Изток с всички
произтичащи от това неучебни последици.

РАЗНОСНАТА ТЪРГОВИЯ СЕ РАЗВИ-
ВА ДОРИ В РАЙОНИТЕ, КЪДЕТО
ПРОИЗВОДСТВОТО Е РАВНО НА НУ-
ЛА. ИДЕАЛЕН ПРИМЕР Е ТРЪН. Там оня
ден ченгетата, действали явно по сигнал,
сгащили тамошен търговец с 20 кила от кон-
трабандната стока. Количеството е доста за
тоя асортимент и впечатляващо за демог-
рафски обезлюдената територия. Това ве-
щае добри дни за бъдещ урожай на блюсти-
телите на реда, щото явно каналът е прорабо-
тил. Където няма производство, търговията
компенсира. Кой казва, че у нас няма усло-
вия за бизнес?

Любомира ПЕЛОВА
С правителствено

постановление се съз-
дава Национален коор-
динационен център за
безопасно движение по
пътищата като част
от мерките за ограни-
чаване на пътнотран-
спортния травмати-
зъм до 2020 г. Решение-
то бе взето на вчераш-
ното заседание на ка-
бинета, съобщиха от
пресцентъра на Минис-
терския съвет. В
структурата на Цен-
търа влизат служите-
ли на главните дирек-
ции "Национална поли-
ция" и Главна дирекция
"Пожарна безопасност
и защита на население-
то" в МВР, Агенция
"Пътна инфраструк-
тура", Изпълнителна
агенция "Автомобилна
администрация" и Дър-
жавна агенция "Безо-
пасност на движение-
то по пътищата". Цен-
търът ще осигурява
оперативна координа-
ция и взаимодействие
между компетентните
държавни структури
при прилагането на
мерки за превенция,
временна организация
на движение, координа-
ция при усложнени
пътни и метеороло-
гични условия, затруд-
нения или блокиране на
движението, пътнот-
ранспортни произшес-
твия и аварии на тери-
торията на страната.
Центърът ще работи
непрекъснато - при ре-
жим 24/7. Целта е в
реално време служите-
лите да получават сиг-

75-годишен крадец от
Радомир пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
75-годишен ра-

домирец се из-
правя пред пра-
восъдието за
кражба.

Престъпление-
то е извършено в
периода между
27 и 30 април та-
зи година, кога-
то от хале на бив-

шето военно поделение в Радомир са от-
краднати сигнално охранителна централа,
акумулатор за нея и захранващи кабели.

Служители от местното районно управле-
ние започнали разследване. В резултат на
проведените процесуално-следствени дей-
ствия е привлечен като обвиняем 75-годи-
шен радомирец.

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

нали и информация от
всички компетентни
институции и след опе-
ративна обработка на
данните да се пред-
приемат общи дей-
ствия за реакция. Обо-
собяването му ще доп-
ринесе за постигане на
приетия интегриран
подход "Безопасна сис-
тема" с визия нула за-
гинали и тежко ранени
на пътя, съгласно РМС
№ 16/17.01.2019 г.
Центърът не е отдел-
но юридическо лице и
ще бъде разположен в
сграда на Министерс-
твото на вътрешни-
те работи. За негово-
то обезпечаване няма
да бъдат разходвани
допълнителни бю-
джетни средства, няма
да бъдат разкривани и
допълнителни щатни
бройки.

До минимум ще се
сведе времето за реак-
ции при инциденти и
нередности на пътя,
заяви министърът на
вътрешните работи
Младен Маринов след
изнесено заседание на
парламентарната Ко-
мисия по вътрешна си-
гурност и обществен
ред в ГД "Национална
полиция".

МВР отчита повече
инциденти на пътя в
последните две седми-
ци. За справяне с проб-
лема, според министъ-
ра, ще допринесе На-
ционален координацио-
нен център за безопас-
но движение по пъти-
щата, чието създаване
ще бъде обсъдено на
Министерски съвет

утре и който се очаква
да заработи до поло-
вин година. Министъ-
рът обясни, че чрез не-
го до минимум ще се
сведе времето за реак-
ции при инциденти и
нередности. За центъ-
ра няма да има нужда
от средства или още
служители, допълни
Маринов.

Министърът е на
мнение, че причината
за увеличения брой ка-
тастрофи на пътя
през последните седми-
ци е започването на ак-
тивния летен сезон.
По думите му пробле-
мът е комплексен и зас-
яга инфраструктура-
та, водачите и превоз-
ните средства. "Це-
лият личен състав е на
пътя", каза Маринов.

Пресслужбата на ка-
бинета съобщи по-ра-
но, че на утрешното
заседание правителс-
твото се очаква да
постанови създаване-
то на Национален коор-
динационен център за
безопасно движение по
пътищата. Това е по-
редната структура,
която ще работи за на-
маляване на катастро-
фите и смъртността
на пътя. Неотдавна
към правителството
бе създадена Държавна
агенция "Безопасност
на движението по пъ-
тищата". Самата аге-
нция пък обяви вчера,
че се създава Съвет за
сътрудничество с ака-
демичните и научните
среди в областта на бе-
зопасността на движе-
нието по пътищата.

Гласуваха промяна по бюджета на
Министерството на правосъдието
Любомира ПЕЛОВА

М и н и с т е р с к и я т
съвет одобри вчера
вътрешнокомпенси-
рана промяна на ут-
върдените разходи
по области на поли-
тики и бюджетни
програми по бюдже-
та на Министерс-
тво на правосъдие-
то за 2019 г.

Промяната се на-
лага във връзка с
финансово обезпеча-
ване на вече напра-
вени изменения в ус-
тройствените пра-
вилници на Минис-
терството на пра-
восъдието и Аге-
нцията по вписва-
нията.

С тях се е увеличи-

ла числеността на
персонала в Инспек-
тората по чл. 46 от
Закона за админис-
трацията към Ми-
нистерството на
правосъдието с 3-ма
служители за смет-
ка на намаления със-
тав в Агенцията по
вписванията със съ-
щия брой служите-
ли.

Целта е да се оси-
гури администрати-
вен капацитет за из-
пълнение на фун-
кционалните компе-
тентности на Ин-
спектората и да се
изпълняват изисква-
нията на Наредбата
за структурата и

Фирма остави без ток
близо 4200 клиенти на ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА

Фирма скъса кабел 10 киловолта,
собственост на ЧЕЗ Разпределение Бъл-
гария,при извършване на несъобразени
изкопни работи, в резултат на което бли-
зо 4200 клиенти от кв. "Дружба 1" оста-
наха без електрозахранване на 25 юни
сутринта. Екипите на ЧЕЗ Разпределе-
ние реагираха незабавно и в рамките
един час възстановиха електрозахран-
ването. Ще бъде изготвен и констативен
протокол за причинената авария и ще
бъдат предявени претенции за нанасяне
на имуществени вреди.

"Лятото е активен сезон за строител-
но-ремонтни дейности и фирми трябва
отговорно да спазват процедурите и да
съгласуват своевременно ремонтите, за
да се предотвратят подобни неудобства
за клиентите в бъдеще", призова Васил
Василев, директор "Експлоатация и под-
държане", в ЧЕЗ Разпределение Бълга-
рия АД.

Информация за стартиращи изкопни
дейности трябва да се подава поне две
седмици предварително на телефон
0700 10 010 или на имейл klienti@cez-
rp.bg.

Софиянец на съд,
шофирал пиян

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин ще отговаря за шофиране на

автомобил след употреба на алкохол.
От пресцентъра на Областната дирекция

на полицията уточниха, че на 22 юни в Ра-
домир бил проверен лек автомобил "Фолк-
сваген Поло", управляван от 56-годишен
жител на София. При изпробването му с
техническо средство за алкохол били отче-
тени 1, 57 промила.

Мъжът отказал кръвна проба за химичен
анализ. Привлечен е като обвиняем и му е
наложена мярка за неотклонение "подпис-
ка".

минималната числе-
ност на инспектора-
тите, реда и начина
за осъществяване
на дейността им и
взаимодействието
със специализирани-
те контролни орга-
ни.

Н е о б х о д и м и т е
средства за увелича-
ването на разходи-
те за персонал в
програма "Админис-
трация" се осигур-
яват за сметка на
намаление на разхо-
дите за Персонал,
предвидени по "По-
литика в областта
на правосъдието",
бюджетна програма
"Регистри" и са в
размер на 36 000 лв.


	Sp119_01 INT
	Sp119_02
	Sp119_03
	Sp119_04
	Sp119_05
	Sp119_06
	Sp119_07
	Sp119_08
	Sp119_09
	Sp119_10
	Sp119_11
	Sp119_12 INT

