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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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♦♦♦♦♦товарни
  превози
♦♦♦♦♦скални
  материали
♦♦♦♦♦услуги със строителна механизация
♦♦♦♦♦бетонови и асфалтови смеси
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Пренасяне мощите на
св. безсребреници и

чудотворци Кир и Йоан

От София до
Божурище

Софиянци се разбунтуваха срещу презас-
трояването на столицата. Както се развива
строителството в големия град, скоро няма
къде игла да хвърлиш и кола да паркираш. Ос-
вен ако не я сложиш в червената зона, та да
почервенееш като плащаш. София не търпи
строителство, ама Божурище си го иска. Вче-
ра премиерът направи поредния си тур за
овации и на божурищенци мед им капна на
сърцето. Там скоро заводите щели да станат
повече от хората, ако правилно сме разтъл-
кували развълнуваното похвално слово на Бо-
рисов. Значи в Божурище може, в София не
може. Столицата трябва да се измести в по-
сока Божурище, за да се постигне баланс на
интересите.

Иначе от електрокара, дето го подкара Бо-
рисов, нещата изглеждат перфектни. Инвес-
титорите се прескачат в икономическите
зони, милиони евра се инвестират във фаб-
рики и заводи, работниците сияят от щас-
тие, че им се плаща редовно, трънаците и
поляните стават производствени бази, а
тираджиите паркират като факири на заден
ход. На север от столицата все още има тръ-
наци, но и на тях ще им се види сметката. Ка-
питализмът е достигнал апогея си и още
малко ще го прескочи. Една премиерска разход-
ка - и пиршество за душата. А софиянци да го
чакат в застроените зелени площи и и изко-
пите между блоковете.

Валентин ВАРАДИНОВ

170 / 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

Облачно,
слаб дъжд

Кметът Вяра Церовска трудно сдържаше вълнението си
Светла ЙОРДАНОВА

С невероятно кра-
сив спектакъл беше
отбелязана 90-та го-
дишнина от обявява-
нето на Перник за
град. Хиляди пернича-
ни и гости наблюдава-
ха на площад Кракра
няколко часовата
програма под мотото
"Вдъхнови бъдещето".

Перничани бяха при-
ветствани от кмета
на Общината Вяра Це-
ровска. В празничния
си поздрав тя не скри
вълнението си от
празничното нас-
троение на пернича-
ни.

"Казват, че човек е
толкова голям, колко-
то са големи мечти-
те му! А в Перник има
много мечтатели -
всички ние, обединени
от каузата да проме-
ним нашия град към
по-добро. Обичам Пер-
ник заради вас! Сърце-

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
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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

“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

то на Перник тупти
в ритъма на енергия-
та на младостта и
вдъхновението", спо-
дели кметът Вяра Це-
ровска.

Празничният спек-
такъл беше една неве-
роятна разходка в ис-
торията, направена с
много стил и класа.
Изпълненията на ар-
тистите, много зву-
кови и светлинни ефе-
кти допълваха приказ-
ната атмосфера.

Поздрав към всички
перничани беше кон-
цертът на популя-
рния български режи-
сьор Люси Иларионов
с участието на Дио-
на, Невена Пейкова,
Choko, ARTi, Vessou и
Ани Хоанг. Публиката
ескалира и при хито-
вите парчета на гру-
па "СкандаУ". Красиви
народни песни и тан-
ци в изпълнение на
талантливи пернича-

СТР.4

СТР.3

СТР. 11

ÑÒÀÐÒÈÐÀ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÀ
ÏÎËÈÖÅÑÊÀ ÀÊÖÈß

ÊÎÈ ÑÀ ÎÒËÈ×ÅÍÈÒÅ ÇÀ
ÃÎÄÈØÍÈÍÀÒÀ ÍÀ ÏÅÐÍÈÊ
ÏÅÒ ÍÀÃÐÀÄÈ ÇÀ
ÑÏÎÐÒÀ Â ÏÅÐÍÈÊ

Млад столичанин на съд за кражба
Любомира ПЕЛОВА

Млад столичанин ще отговаря за кражба,
съобщиха от пресцентъра на Областната ди-
рекция на полицията.

Престъплението е извършено през месец
март тази година, когато в трънското село
Зелениград била разбита къща и откраднати
няколко айфона, въздушна пушка, оптика за
пушка, арбалет, металотърсач и други вещи.
Служители от Районното управление на МВР
в приграничната община започнали разслед-
ване. В резултат на непрекъснатата работа и
проведени множество действия е установен
и привлечен като обвиняем 24-годишен от
София. Работата по случая продължава съв-
местно с прокуратурата в областния център.

ни и перничанки също
спираха дъха на публи-
ката. Финалът на ве-
черта беше поставен
изпълненията на гла-
совитата певица Не-
вена Цонева, подпла-
тени с Йордан Йончев
-Гъмзата и комикът
Краси Радков.

Областният управител връчи
приз на кмета на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на община Перник Вяра Церов-

ска получи почетен плакет и грамота на
областния управител по повод 90-го-
дишния юбилей на Перник. В словото си
Соколова подчерта създаденото добро
сътрудничество и ефективност в съв-
местните инициативи и дейности между
общинската администрация и държав-
ната власт.

"26 юни е сред значимите и тържес-
твени дата от календара на събитията в
община Перник.

Преди 90 години, на днешния ден, за-
почва нова страница от историята не са-
мо на нашия град, но и на цялата об-
ласт. Цар Борис III издава указ, с който
Пернишката селска община е преобра-
зувана в градска. На страница 3
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Пред паметника на Кракра бе и епископ Поликарп

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

Светла ЙОРДАНОВА
С официална цере-

мония по поднасяне
на венци и цветя, с
участието на Нацио-
налната гвардейска
част, пред паметни-
ка на Кракра Перниш-
ки, беше отбелязана
тържествено 90-го-
дишнината от об-
явяването на Перник
за град.

В тържествения
ритуал се включиха
представители на
местната и държав-
ната власт в лицето
на кмета Вяра Це-
ровска и екипа й, на-

родните представи-
тели, областният
управител Ирена Со-
колова, председа-
телят на ОбС Иво
Савов, кметът на
кв. "Изток" Емил
Костадинов, поли-
тици и граждани.

"Перник е град на
металурзите, инте-
лигенцията и много
велики личности,
направили не само
града, но и България
известна. Щастлива
съм, че имам въз-
можността аз като
кмет да споделя ра-
достта моите меч-

ти и на съграждани-
те ми. Затова, Пер-
ник да бъде по-до-

бър, по-модерен град
- да имаме своята
индустриална зона и
да постигаме свои-
те мечи", очаква
кметът.

Церовска заяви, че
а д м и н и с т р а ц и я т а
мисли и за бъдещето
на града. “Днес беше
направена "първа
копка" на ново кръс-
товище на кв. Из-
ток”, каза тя. Спо-
ред нея това съоръ-
жение ще бъде факт
до няколко месеца.
От Министерски съ-
вет са отпуснати и
средства.

Пред паметника
беше и белоградчиш-
кият епископ Поли-
карп, който при-

"Монте Карло" се
събира за курбан

Любомира ПЕЛОВА
Жителите на пернишкия квартал "Монте

Карло"  отново се събират за курбан и мо-
лебен на празника Всички български све-
тии, който тази година е на 30 юни. Мястото
на срещата е традиционното -  тя ще е от 12
часа в градинката срещу ПМГ "Христо
Смирненски" в самия център на града.Тър-
жеството ще продължи до 16 часа.

Курбанът вече е традиционен за хората
от квартала, а и от града. Началото бе пос-
тавено след силното земетресение, раз-
търсило миньорския град на 22 май 2012
година. От тогава, вече седем поредни го-
дини, голяма група приятели от квартала с
аристократично име правят курбан, за да
няма повече такива бедствия.

Сред основните организатори е перниш-
кият тотомилионер Росен Русимов. Любо-
питното е, че той улучи големия джакпот
само няколко месеца след като в "Монте
Карло" бе направен прави първият голям
курбан. Тогава се събраха над триста ду-
ши.

И тази година майстори на курбан чорба-
та ще се погрижат за вкусните гозби. Как-
то винаги поканени са всички перничани и
гости на града ни, казват организаторите.
Прогнозите са за слънчево и топло време в
неделя, така че ни очаква хубав празник.

Отпускат  250 965 лв. за
спортни успехи на ученици

Светла ЙОРДАНОВА
Правителството одобри допълнителни

разходи/трансфери за 2019 г. за изплаща-
не на стипендии по Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби от
държавни, общински и частни училища
през 2019 г.

Средствата в размер на 250 965 лв. са
предназначени за изплащане на стипен-
дии на ученици от държавни спортни и об-
щински училища за постигнати спортни ус-
пехи през първото тримесечие на 2019 г. и
четвърто тримесечие на 2018 г., както и за
доизплащане на стипендии, отпуснати
през 2018 г.

Одобрените разходи са в рамките на
разчетените за тази дейност в централния
бюджет средства за 2019 г.

ветства всички с
благословията на
патриарх Неофит.

Поздравителни ад-
реси бяха получени
от министър-пред-
седателя Бойко Бо-
рисов, председателя
на НС Цвета Карая-
нчева и кметове на
общини.

След това всички
се включиха в шес-
твието, предвожда-
но от Духовия ор-
кестър на Гвардей-
ската част, до Дво-
реца на културата,
където бяха издиг-
нати националния
флаг на Република
България, знамето
на Европейския съюз
и на град Перник.

Резултатите на седмокласниците
по български и математика излязоха

Светла ЙОРДАНОВА
Резултатите от националното външно

оценяване (НВО) по български език и ли-
тература и по математика след 7-и клас,
които служат за кандидатстване в гимна-
зиите, вече са оповестени, съобщиха от
Министерството на образованието.

Оценките са публикувани на специали-
зирания сайт https://priem.mon.bg/. Профи-
лите са индивидуални, а за достигане до
тях е необходимо да се въведат вход-
ящият номер и кодът за достъп, вписани в
служебната бележка, която училищата из-
дават на всеки седмокласник за участие в
националното външно оценяване.

В профила на ученика ще бъдат обявени
също резултати от олимпиади или състеза-
ния, които се зачитат за кандидатстване в
училища. Максималният брой точки от из-
пит е 100.

На изпитите след 7-и клас тази година
се явиха малко над 61 хил. ученици. За
пръв път тази година работите се провер-
яват изцяло електронно, а заради провеж-
дането на матурите месец по-късно от до-
сега срокът за изнасяне на резултатите
беше свит до 5 дни - два пъти по-малко от
предходни години.

Документи за прием в гимназиите ще се
приемат от 3 до 5 юли. Първото класиране
ще бъде обявено на 11 юли, второто - 18
юли, а третото - на 23 юли. Тази година за
пръв път документите ще се подават из-
цяло онлайн. Образователното министерс-
тво разпространи обяснение стъпка по
стъпка как се кандидатства. При желание
родителите отново могат да отидат в т.нар.
училища-гнезда за прием на документи,
където служителите ще въведат желания-
та на кандидат-гимназистите онлайн вмес-
то тях.

Почти наполовина са намалели
болните от варицела в региона
Силвия ГРИГОРОВА

С настъпването
на летните горещи-
ни се увеличиха бол-
ните от чревни ин-
фекции в областта
през изминалата
седмица, установи
Регионалната здрав-
на инспекция в Пер-
ник.

Заболелите през
този период от ен-
тероколит са 4, при
1 за предходната
седмица.

3-ма от болните са
от Перник и 1 от
Трън. Заболелите се
лекуват стационар-
но в Инфекциозно
отделение при МБАЛ
"Р. Ангелова" - Пер-
ник.

За първи път тази
година е  регистри-
ран случай на за-
болял от марсилска
треска.

Болният е от Пер-
ник. Заболелият е
хоспитализиран в
СБАЛИПБ "Иван Ки-
ров" -София, където
са направени всички
необходими изслед-
вания за потвържда-
вани на заболяване-
то, назначено е ле-

чение.
По информация на

РЗИ през миналата
седмица са намалели
болните от остри
респираторни забол-
явания. Констати-
рани са 20 болни,
при 25 за предходна-
та седмица. Заболе-
ваемостта през то-
зи период е  27,16
%oo, при средна за
страната 31,75 %.

През седмицата са
регистрирани 14
случая на заразни за-
болявания, при 16 за
предходната седми-
ца.

Почти наполовина
са намалели болните
от варицела през из-
миналата седмица.
Установени са  7
болни, при 12 за
предходната седми-
ца. Всички са от Пер-
ник. Най-голям е
броят на болните
на възраст от 5 до
9 години-4.

През периода е
констатиран 1 бо-
лен от туберкулоза
от село Жедна, об-
щина Радомир. Той
се лекува стационар-
но в СБАЛББ гр. Пер-

ник.
През отминалата

седмица е установен
1 болен от лаймска
борелиоза от Пер-
ник.

свързани със заб-
раната за тютюно-
пушене в заведения-
та за обществено
хранене.

В резултат на из-
вършения контрол
са издадени 15 пред-
писания за отстран-
яване на констати-
рани нередности.

И през миналата
седмица здравната
инспекция продължи
мониторинга на пи-
тейните водоиз-
точници. Взети са
84 проби за да се ус-
танови дали подава-
ната от тях вода за
п и т е й н о - б и т о в и
нужди отговаря на
изискванията на На-
редба №9.

Взети са 112 про-
би от плувни басей-
ни, за да се устано-
ви дали водата в
тях отговаря на са-
нитарно-хигиенните
изисквания и 84 про-
би от бутилирани
води.
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Тя е под надслов "Ваканция. Да пазим децата на пътя"

Областният управител - домакин на
ретроспективна изложба за Перник

Любомира ПЕЛОВА
Децата вече са във

ваканция. Дойде време
за отдих и игри и в
този месеци е важна
тяхната безопас-
ност. Служителите
на реда дадоха начало
и на традиционната
акция под надслов "Ва-
канция. Да пазим деца-
та на пътя". Офи-
циално тя ще продъл-

жи два месеца -  юли и
август, уточни ше-
фът на Пътна поли-
ция Слави Лазов.

И служители на ре-
да, и родители, и са-
мите деца и младежи
трябва все пак да бъ-
дат по-внимателни,
за да няма тежки
произшествия, апели-
рат от полицията.
Слави Лазов припом-

Обсъждаха състоянието на горските
територии и пчеларството в региона

Любомира ПЕЛОВА

Областният съвет по земеделие и го-
ри проведе първото си редовно засе-
дание за тази година, председателс-
твано от заместник областния управи-
тел инж. Васил Павлов.

На него присъстваха представители
на териториални структури на държав-
ни институции, браншови сдружения и
асоциации в селското и горското сто-
панство.

В дневния ред на срещата бяха за-
сегнати темите за състоянието на гор-
ските територии в област Перник, както
и представена информация за броя на
регистрираните пчелни семейства и за-
щитата им за опазването им от отрав-
яне при провеждане на растителноза-
щитни мероприятия.

Относно пожароопасния сезон беше
отчетено, че ежегодно горските сто-
панства и общините, собственици на
горски територии с площ над 50 хекта-
ра, изготвят годишни планове за защи-
та на горските територии от пожари. На
територията на област Перник от нача-
лото на годината са регистрирани 17
горски пожара (ДГС Брезник - 3, ДГС
Земен - 2, ДГС Радомир - 3, ДГС Трън -
8, ДЛС Витошко-Студена - 1), от който
са засегнати 998 дка площ. За сравне-
ние, за същия период на миналата го-
дина е имало 1 пожар със засегната
площ 7 дка.

От изнесената информация от дирек-
тора на ОД "Земеделие" Перник Анна
Цветкова и ОДБХ-Перник стана ясно,
че на територията на Пернишка област
са регистрирани 166 броя пчелини и
около 5000 пчелни семейства. От ОДБХ
заявиха, че до момента няма констати-
рани случай на унищожени пчелни се-
мейства при провеждането на расти-
телнозащитни мероприятия.

Цветкова съобщи, че съгласно разпо-
редбите на Наредба №13 от 26 август
2016 г. за мерки за опазване на пчели-
те и пчелните семейства от отравяне и
начините за провеждане на растител-
нозащитни, дезинфекциозни и дезин-
секциозни дейности, земеделските
стопани, отглеждащи земеделски кул-
тури, са длъжи да спазват определени
изисквания при третирането на посеви-
те. Тя добави още, че част от мерките
за опазване на пчелите е проведена
информационна среща през месец ап-
рил съвместно с експерти на БАБХ със
земеделски стопани за представяне
на основните моменти разписани в
нормативната уредба, свързана с опа-
зването на пчелните семейства.

От дирекцията информираха и за
одобрената от Европейската комисия
Националната програма по пчеларство
на България за периода 2020-2022 г.
Общият й бюджет е в размер на 6,4
млн. лв. за всяка една от трите години.
По нея ще се финансират разходи за
дейности свързани с подвижно пче-
ларство, както и ще се подпомага ефе-
ктивната борба с икономически значи-
ми заболявания по пчелите - вароатоза
и нозематоза.

Любомира ПЕЛОВА
Областна админис-

трация - Перник е до-
макин на ретроспек-
тивната експозиция,
която е съвместно
разработена и ини-
циирана от Държавен
архив - Перник и На-
родно читалище "Ми-
ньор 2005". Наимено-
ванието й е "Мини
Перник - построени
обекти" и е експони-
рана в зала "Атриум".

Изложбата, по по-
вод 90 години от ос-
новаването на облас-
тния център, уважи-
ха и разгледаха облас-
тният управител
Ирена Соколова, кме-
тът на община Пер-
ник Вяра Церовска,
представители на Ре-
гионален исторически
музей, институции и
граждани.

Откриването й нап-
рави директорът на
Държавен архив - Пер-
ник Станислава Геор-
гиева. "В мобилната
експозиция, която не
се представя за пър-
ви път в Перник, се
акцентира на първи-
те години от създа-
ването на Каменовъг-
лените мини през
1891 г., разрастване-
то на миньорското
селище и изграждане-
то на администра-

Областният управител връчи
приз на кмета на Перник

Започналата през
1891 година ек-

сплоатацията на каменовъгленния басейн
дава силен тласък за развитието на района.
Днес градът продължава своето успешно
развитие и заедно с екипа на д-р Церовска
работим и влагаме усилия в реализирането
на проекти с голяма обществена значи-
мост. Това е видимо от усвояването на
средства за благоустрояване, създаване
на благоприятна среда за привличане на
инвеститори и на условия за развитие на ту-
ризма и възможности за местни предприе-
мачи. Вярвам, че Перник е град-двигател
на иновативни идеи, а перничани са съхра-
нили своя дух и родолюбива принадлеж-
ност", каза в словото си губернаторът.

Областният управител бе гост на церемо-
нията по връчването на награди за принос
в изграждането и утвърждаването на Пер-
ник като съвременен град.

тивни и жилищни
сгради на територия-
та на града. Обхванат
е периодът след Ос-
вобождението и са
показани емблематич-
ни сгради и обекти,
построени в периода
1891-1941 година",
сподели Георгиева.

Губернаторът съ-
що оцени представе-
ните фотоси, част
от богатия фонд на
пернишкия архив.
"Стойностни по своя-
та същност и дълбо-
ко свързани с минало-
то на малкото село
Перник до изгражда-
нето му в индус-
триалния гигант.
Припомнят ни, че тук
се създава градски
тип култура заради

бурния икономически
и стопански напредък
- театър, модерен
парк и сграден фонд,
минна болница, плувен
басейн, електрическа
централа "6000 вол-
та". Перник продъл-
жава своето успешно
развитие и днес на ос-
новата на изградено-
то, на будния и прог-
ресивен дух на наши-
те предци, но и на но-
ваторството, грижа-
та и идеите на жите-
лите му.", каза при
откриването Соколо-
ва.

Гражданите и гос-
тите на Перник мо-
гат да посетят и раз-
гледат изложбата до
12 юли в зала "Ат-
риум".

ни, че през периода 1
март до 31 август
2018 година на тери-
торията на Перник са
настъпили 193 ПТП-
та, 19 от тях са били
тежки с трима заги-
нали и 19 ранени. При
четири от тежките
катастрофи има и
пострадали деца на
възраст от 5 до 14
години. Две от тях са
били велосипедисти,
едно е карало мото-
циклет, едно е пос-
традало като път-
ник. За щастие загина-
ли няма. На 9 юни
2018 години в село
Брезнишки Извор ма-
лък колоездач излиза
на пътя и се блъска в
автомобил. На 24 юни
същата година в Ра-
домир 14-годишен ве-
лосипедист променя
посоката на движение
без да се оглежда и съ-
що се удря в кола. В
радомирското село
Гълъбник пък при пъ-
тен инцидент пос-
трада малък, петго-
дишен пътник в един

от ударилите се два
леки автомобила. Де-
тето не е било обезо-
пасено с предпазен ко-
лан, уточни шефът
на пернишката Пътна
полиция. Последният
инцидент за минала-
та година е от месец
август. В село Долна
Диканя 14-годишен
тийнейджър непра-
воспособен управлява
мотоциклет, блъска
се в ограда и получава
травма на главата.

Статистиката за
минала година е тре-
вожна, алармира Сла-
ви Лазов. През юни са
станали 6 инцидента
с един загинал и седем
ранени. През юли ка-
тастрофите са се-
дем, отново има един
загинал , а ранените
са осем. През август
ПТП-тата са шест,
отново с един загинал
и шест ранени. Сиреч,
всеки месец по един
загинал, не крие тре-
вогата си шефът на
Пътна полиция в Пер-
ник.

От началото на та-
зи година година ста-
тистиката е доста
по-тежка, уточнява
Слави Лазов. Ако през
2018-та година все
пак гонихме показате-
лите за най-ниска ава-
рийност за страната
с 9 загинали, сега за
половин година те са
13 само за шест месе-
ца.

През периода от
края на януари до
края май тази година
ПТП-тата са 238. От
тях 16 са тежки. Заги-
нали са пет човека, ра-
нените са 24. Две от
тежките катастро-
фи са с участие на де-
ца между 14 и 16 годи-
ни, които са постра-
дали сериозно. Едно-
то от децата е било
пътник на АТВ. Вози-
лото се обърнало и
детето паднало от
него. Аналогичен е
случаят и в село Яр-
джиловци, където 16-
хлапе, возило се като
пътник на мотор, из-
паднало от него.

от страница 1
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Признание и респект към мисията, която изпълнявате, заяви кметът Церовска

Светла ЙОРДАНОВА
На стилна церемо-

ния в художествена-
та галерия "Любен
Гайдаров" бяха връ-
чени 35 отличия от
кмета на Общината
д-р Вяра Церовска .
Със специални плаке-
ти бяха удостоени
личности и инсти-
туции "За принос в
изграждането и ут-
върждаването на
Перник като съвре-
менен град". Тържес-
твеното събитие е
част от програмата
посветена на 90-та
годишнина от об-
явяването на Перник
за град .

"Искам да благо-
даря на всички вас,
които сте допринес-
ли за развитието на
Перник и през годи-
ните сте прославяли
града ни. Отнасям се
с изключително гол-
яма признателност
и респект към тру-
да, посланието и ми-
сията, която из-
п ъ л н я в а т е . . Б л а г о -
даря ви от сърце и
ви жела здраве и бла-
годенствие. Честит
празник", сподели
кметът Вяра Церов-
ска.

Кметът също беше
удостоена със спе-
циален плакет

Ето и пълния спи-
сък на отличените
от Община Перник
заслужили дейци.

1.Здравка Евтимо-
ва

Два пъти носител
на почетно отличие
"Неофит Рилски",
носител на звание-
то "Директор на го-
дината", присъдена
от Изпълнителния
комитет на Синди-
ката на българските
учители. През 2013
г. е Удостоен с по-
четно отличие "Св.
Ив. Рилски" от Ми-
нистъра на образо-
ванието. Притежава

лечение на белодроб-
ни болести ЕООД
Перник

24.Д-р Йорданка
Александрова - дирек-
тор на Районна
здравноосигурител-
на каса - Перник

25.Д-р Николай Але-
ксов - председател на
Регионална колегия
на Български лекар-
ски съюз

Плакет за принос в
област Сигурност и
пожарна безопасност

26.Старши комисар
Димитър Попов - ди-
ректор на Областна
дирекция на МВР -
Перник

27.Комисар Емил
Марков - директор на
Регионална дирекция
"Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението" - Перник

28.Красимир Коста-
динов - началник на
Териториална дирек-
ция на ДАНС

Отдаваме дължи-
мото на поколения
стопански деятели и
бизнеса, които обо-
гатяват нашия град.
Председател на мес-
тната структура на
най-голямата рабо-
тодателска органи-
зация на бизнеса в
България Конфедера-
ция на работодате-
лите и индустриал-
ците в България-Пер-
ник.

29.г-н Георги Милев
Плакети за принос

в област СПОРТ
Никой не иска да се

изправя срещу тях -
невероятният въз-
ход на женският бас-
кетболен отбор на
"Миньор" Перник.
Пет републикански
титли, три купи, два
финала за Купата на
европейските шам-
пиони, един за Лиляна
Ронкети.

3 0 . Б а с к е т б о л н а
школа "Миньор-Пер-
ник"

Първи двукратен
олимпийски шампион
на България по бор-
ба- Токио 1964 и Мек-
сико 1968

Световен шампион
от Толедо през 1966
г.

Световен вицешам-
пион през 1962 и
1967 г.

Европейски вице-
шампион през 1968 г.

Спортист на годи-
ната в България за
1964, 1967 и 1968 г.

Дарител № 1 на На-
ционалния истори-
чески музей

Културен меценат
и почетен гражданин
на Перник

31.Боян Радев
С п о р т и с т - в е т е -

ран, почетен гражда-

сертификат "Злат-
но качество в обра-
зованието" на Цен-
тър за творческо
обучение

Председател на об-
ластната структу-
ра на СРСНПБ - град
Перник, Ангажиран с
проблемите на обра-
зованието, дирек-
тор на основно учи-
лище от 1996 г., ини-
циатор на научни
конференции с меж-
дународно участие.

2.Бойко Свиленов -
директор на ОУ "Св.
Иван Рилски"

Писател и прево-
дач на англоезична
фантастика и белет-
ристика, почетен
гражданин на Перник.

Автор, чиито
творби са публикува-
ни в 30 страни от
света, носител на на-
ционални и междуна-
родни награди, пред-
ставител на най-но-
вата българска лите-
ратура.

3.Венета Миланова
- председател на Об-
щинския координа-
ционен съвет на Син-
диката на български-
те учители - Перник
и мой обичан учител
по литература

4.Лиляна Манова -
дългогодишен ръко-
водител на Литера-
турна школа "Пегас",
ментор на изгряващи
таланти в областта
на поезията

Плакет за принос
на институции,
свързани със запаз-
ването на традиции-
те и обогатяване на
културния живот в
Перник

5.Общински ком-
плекс " Дворец на кул-
турата"

6.Общински драма-
тичен театър "Боян
Дановски"

7.Общински мла-
дежки дом - Перник

8.РИМ Перник
9.Регионална биб-

лиотека "Светослав
Минков"

10.Съюз на българ-
ските художници -
представителство
Перник

11.Художествена
галерия - Перник

12.Център за под-
крепа за личностно
развитие-Обединен
детски комплекс

1 3 . С т а н и с л а в а
Георгиева - началник
на "Държавен архив" -
Перник, отдел в ди-
рекция "Регионален
държавен архив" - Со-
фия на ДА "Архиви"

14.Национално дру-
жество "Традиция",
клон Кракра Перниш-
ки - Перник

15.Съюз на пенсио-
нерите 2004 - Перник

Плакет за принос
на институции в об-
ластта на правораз-
даването

16.Михаил Алексов -
председател на Райо-
нен съд - Перник

17.Ивайло Иванов -
председател на Адми-
нистративен съд
Перник

18.Калин Баталски -
председател на Ок-
ръжен съд Перник

19.Галина Антова -
а д м и н и с т р а т и в е н
ръководител на Ок-
ръжна прокуратура

20.Аделина Алексие-
ва - администрати-
вен ръководител на
Районна прокуратура
Перник

21.Юлиан Димит-
ров - завеждащ Следс-
твен отдел при Ок-
ръжна прокуратура
Перник

Плакет за принос
на институции в об-
ласт ЗДРАВЕОПАЗВА-
НЕ

22.Д-р Анатолий
Митов - директор на
МБАЛ "Рахила Ангело-
ва" АД Перник

23.Д-р Величка Ка-
дийска - управител
на Специализирана
болница за активно

нин на Перник
Тренира в баскет-

болния отбор на
"Миньор - Перник" и
участва в национал-
ния отбор. С него пе-
чели бронзов медал
на Олимпиадата в
Монреал (1976) и сре-
бърен медал на Оли-
мпиадата в Москва
(1980)

32.Пенка Методие-
ва

Роден през 1929 го-
дина. Обичан перниш-
ки футболист и лю-
бимец на публиката.
Един от 11-те, които
участват в първия
мач на "Миньор" в А
група. №2 , десен за-
щитник.

На 21 май 1961 г.
играе в състава на
Миньор, разгромил
отбора на "Левски" с
3:0 в София. В този
мач неутрализира
най-големия българ-
ски футболист за
всички времена Геор-
ги Аспарухов - Гунди.
В А Републиканска
футболна група е иг-
рал 240 мача, дълги
години е капитан на
отбора и пример за
феърплей - нито вед-
нъж не е отстран-
яван от игра.

33.Връстникът на
нашия град - футбол-
ният ветеран Тодор
Евстатиев - Тоцката

Емблематичен за
Перник и най-титу-
луваният отбор в
България - 32 пъти
републикански шам-
пиони и 15 пъти но-
сител на купа Бълга-
рия. Състезателите
са гръбнака на нацио-
налния отбор по
ръгби. Създаден
през 1959 г. през та-
зи година клубът
чества 60-годишен
юбилей.

34.Ръгби клуб Вал-
яците

35.След всички,
които получават
плакет за заслуги,
можем да предста-
вим и последния -
Вдъхнови бъдещето
и Деян Русланов

Извънреден отчет на
електромерите заради
новите цени на тока

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с определяне от Комисията

за енергийно и водно регулиране на нови
цени на електроенергията от 01 юли 2019
г., "ЧЕЗ Разпределение България" АД ще
извърши извънредно отчитане на електро-
мерите на клиентите. Графикът на извън-
редния отчет ще бъде публикуван на сайта
на Дружеството www.cez-rp.bg/в секция
"Графици"/ на 28 юни, петък.След тази да-
та информация може да се получи също в
центровете за обслужване на клиенти на
ЧЕЗ и на денонощната телефонна линия
0700 10 010.

С цел да се обезпечи бързото и качес-
твено отчитане на електромерите, компа-
нията ангажира допълнително 319 служи-
тели. Всички отчетници ще работят с удъ-
лжено работно време в периода от 01-
02.07.2019 г.

Поради физическата невъзможност
всички електромери да бъдат отчетени в
един и същи ден, месечните сметки на
клиентите ще бъдат преизчислени към да-
тата на въвеждане на новите цени.

С цел гарантиране на максимална ко-
ректност при фактуриране на консумира-
ната електроенергия, клиентите имат въз-
можност сами да отчетат показанията на
електромерите си към 30 юни 2019 г. Са-
моотчитането е по желание и не отменя из-
вършването на месечен отчет от страна на
Дружеството.

Клиентите, които желаят да се възпол-
зват от тази възможност, следва да нап-
равят своя отчет на 30 юни 2019 г. и да по-
дадат данните към компанията между 1 и
5 юли  на телефонната линия 0700 10
010(меню 2), на имейл klienti@cez-rp.bg и
през уеб-сайтовете www.cez-rp.bg или
www.cez.bg, в секция "Електронни услуги",
меню "Деклариране на показания" или в
центровете за обслужване на клиенти на
ЧЕЗ. Те трябва да посочат данните от еле-
ктромера по всички тарифи, клиентски но-
мер, абонатен номер, трите имена на титул-
яра и адреса на обекта, за който се декла-
рират показания. Подадените данни от са-
моотчета през този период се считат за от-
четено потребление към 30.06.2019 г.,
включително.

Фактурите през месец юли ще съдържат
информация за консумираната електрое-
нергия  за два отчетни периода - по стари и
по нови цени.

БСП нямала пари да върне
наведнъж надвзетите субсидии

Любомира ПЕЛОВА
Надвзетите пари ще ни бъдат удържани

от следващата субсидия, към момента не
разполагаме с тях. Това каза пред журна-
листи лидерът на БСП Корнелия Нинова
във връзка с надзветите партийни субси-
дии, след като във вторник Министерство
на финансите излезе със справка коя пар-
тия каква сума трябва да върне. В същия
ден ПП ГЕРБ обяви, че е върнала сумата.

"Надвзетите пари ще ни бъдат удържани
от следващата субсидия. Имаме, както
знаете информацията към декември мина-
лата година - 6 млн. лв., но ние за разлика
от ГЕРБ не си държим парите на влогове
за лихви. Тези близо 6 млн. лв. от началото
на тази година сме похарчили за европей-
ската кампания - 2 млн., старта на БСТВ -
около 1, 5 млн. лв., също толкова за средс-
тва за издръжка на структурите, така че
към момента ние не разполагаме де факто
с тези пари. Имали сме ги преди половин
година", допълни тя.

Тя изрази съжаление, че няма да падат
ДДС за храните. Лидерът на БСП подчер-
та, че ръководената от нея партия ще про-
дължава да отстоява тази политика. "Ще
продължаваме, може би за трети път го
внасяме. Ще го аргументираме и в след-
ващия бюджет за следващата година, ко-
гато отворим отново данъчните закони
през октомври", посочи още Нинова.



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

Петък, 28 юни 2019 г., брой 120 /6709/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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Тел. 076/670 900
0898 45 15 000888/222 656

ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
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и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

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
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След обилното хапване по празници е
напълно нормално да чувствате организ-
ма си пренаситен и отпуснат. Дайте му
възможност да започне начисто, като си
направите един 24-часов детокс. Ето как-
во трябва да знаете за еднодневния де-
токс план.

НАСПЕТЕ СЕ
Ако сте се решили на 24-часовия детокс

план, тогава трябва да започнете с подго-
товката на организма още от предишната
вечер. Желателно е да си легнете по-рано
(около 21:30 или най-късно 22ч.), за да си
осигурите поне 9-10 часа сън.

През този период на покой тялото ви се освобождава от натру-
паното напрежение, мускулите се отпускат, намалява нивото на
кортизол. Така сутринта ще се събудите отпочинали и заредени с
енергия, с помощта на която ще преминете успешно процеса на
детоксикация.

СУТРЕШЕН РИТУАЛ
След като сте се наспали, започнете деня с правилния сутрешен

ритуал. Изпийте нагладно чаша топла вода с разтворен в нея ли-
монов сок. Така ще заредите организма с витамин С, по този на-
чин стимулирате стомашно-чревния тракт и енергизирате клетки-
те.

Освен това след сън тялото се нуждае от повече хидратация, за
да се събуди и активизира. Хидратацията като цяло е ключът към
всяка детокс програма, защото с помощта на течностите осво-
бождавате организма от натрупани токсини.

ОСТАНЕТЕ АКТИВНИ
По време на 24-часовия детокс е желателно да не тренирате така

усилено, колкото през останалите дни, защото тялото ви няма

Интересно и забавно

толкова енергия. Но от друга страна, детоксикацията не означава,
че трябва да мързелувате целия ден, а дори напротив - желател-
но е да останете активни, за да раздвижите кръвта. Опитайте с йо-
га, пилатес или кратка серия на бягащата пътечка.

НЕ ГЛАДУВАЙТЕ
Много хора бъркат детоксикацията с режим на пълен глад, а то-

ва е погрешно. Позволено е да се храните, стига да внимавате ко-
га и какво хапвате. Сутринта започнете с плодово смути от ягоди
и банан или пък опитайте със зелено смути със спанак и крастави-
ца.

Ако преди обяд почувстате глад, хапнете малко ядки или изяж-
те една ябълка. За обяд си направете богата салата, а за вечеря
включете протеини в менюто си като си приготвите риба. Някои
по-леки крем супи също могат да се включат в детокс режима.

ПОЗВОЛЕНИ И ЗАБРАНЕНИ ХРАНИ
И все пак има неща, които са категорично забранени през след-

ващите 24 часа. Консумацията на захарни изделия, млечни про-
дутки (изключение прави само киселото мляко), варива, хляб и
тестени, пикантни сосове, сол, кафе, алкохол временно трябва да
се преустанови.

Наблягайте на пресни плодове и зеленчуци, сокове, супи, сму-
тита, включете ядки или семена в менюто си. Месото трябва да е в
малки порции - позволени са пилешко и пуешко, но ако искате
максимален ефект от детокс режима, най-добре заложете на риба.
Вместо кафе пък може да ползвате зелен или черен чай - така ще
ускорите и метаболизма.

ПО-РАЗЛИЧНА ВЕЧЕРЯ
Завършете 24-часовия детокс с една по-различна вечеря. Отде-

лете време да си я приготвите и да й се насладите. Не яжте пред те-
левизора или пък бързайки, за да се захванете с някоя изостанала
задача. Използвайте вечерята като повод да си починете и да се
отпуснете, докато хапвате нещо леко и ненатоварващо стомаха.

24-часов детокс - какво трябва да знаете?

Не стривайте хапчетата!
 Често, за да приемем по-лесно едно лекарство или за да ус-

пеем да го дадем на детето, го стриваме на прах и го разтваряме
във вода.

Всъщност по този начин ефикасността на някои молекули може
да бъде сведена до... нула.

Това са например веществата, които не понасят светлината или
въздуха.

И лекарствата с продължително действие неслучайно имат
предпазна капсула – именно тя им позволява да изпълняват ми-
сията си по-дълго време.

Медикаментите против киселинност в стомаха също не са под-
ходящи за стриване. Четете внимателно указанията в листовката.

Ако не можете да приемате хапчета, по-добре потърсете еквива-
лента им в течна форма – сироп, капки.
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Учени предупреждават да
НЕ ядем банани за закуска?

Всички знаем, че закуската е най-важното ядене за деня. И не,
това не е поредният мит, а е чистата истина. Измислянето на под-
ходящата закуска обаче винаги е леко изтощително. Колко от вас,
чудейки се какво да си направят за закуска, изяждат един или два
банана? Много бързо и ефикасно, нали?

Да, но оказва се, че бананите не са най-оптималният избор за пър-
вото ни ядене за деня. Въпреки че този плод е смятан за бърза и
питателна закуска, нутриционистите никак не се съгласяват с това
твърдение. Едва 25% от структурата на банана е съставена от заха-
ри, което го приравнява към сравнително киселите плодове.

Най-подходящият вариант за вашата закуска е ястие, богато на
мазнини, което да ви зареди с достатъчно енергия за началото на
деня, така че да останете сити до следващото ядене. Да, първона-
чално бананите ще ви дадат голям приток на енергия, но за съвсем
кратко. Малко след това ще започнете да се чувствате уморени и
гладни. Ако все пак прекалено много харесвате бананите и те са
неделима част от вашата закуска, решението на проблема е лесно.

Комбинирайте банана с храни, богати на мазнини, като авокадото
например. По този начин организмът ви ще си набавии много по-
вече енергия за първата половина от деня.

Вече споменахме, че бананите спадат към групата на по-киселите
плодове.Именно, за да се неутрализира ефектът на киселинност,
имаме нужда от продукти като авокадото. Комбинирайки банана с
други храни, ще успеем да извлечем от него само полезните ве-
щества – калий, магнезий и прочие.

Пет техники за справяне със
стреса на работното място
Да ходиш на работа, която ти причинява стрес, уви, е всекидне-

вие за много хора. Даже често това е единствената ни представа за
работата – нещо, което ни уморява, причинява ни негативни емо-
ции и ни товари.

Това не бива да е така, разбира се – работата, както и останалите
ни избори в живота, е редно да ни доставя удоволствие и смисъл,
а когато престане – значи е дошло време за смяна.

И все пак, понякога не самата работа, а други фактори, свързани с
нея, ни стресират – колеги, атмосфера, отношения, придвижване от
и до работното място. Тогава по-скоро трябва да се научим как да
тушираме негативното влияние на тези стресори, така че да се за-
пазим в добро физическо и психическо състояние и да продъл-
жим да се наслаждаваме на професията си.

Ето няколко идеи за справяне със стреса на работното място:
Йога/гимнастика
Все по-често компаниите предлагат за служителите си практики

като йога, масажи и т.н., които всеки има възможност да практику-
ва в определени дни от седмицата, обикновено – с инструктор, нает
от работодателя. Проверете дали във вашата компания няма така-
ва услуга и ако има – записвайте се! Ако няма – сега е моментът да
предложите на ръководството да обмисли тази идея. Йогата раз-
пуска не само тялото, но и ума, и дава възможност да си вършите
работата с нови сили и хъс. Същата работа вършат и всякакви дру-
ги методи за разпускане и отвличане на вниманието от работата –
тенис на маса, кътове за отдих, и друг тип пространства, с които все
повече модерни офиси се обзавеждат.

Излизайте навън в обедната почивка
Обедната почивка е много подценявано време за отдих. Много от

нас я пропускат или я изкарват със сандвич пред компютъра. В
края на деня се чувстваме смазани, изтощени и едва ли този един
час, изкаран над работните ви задачи, е донесъл някакви същес-
твени ползи.

Вместо да се измъчвате така, пробвайте да излезете на разходка
следващия път, дори времето да не предполага активности навън.
Разчупете малко навиците си – донесете си храна от вкъщи и сед-
нете да ядете в някой парк или градина, четете книга, слушайте му-
зика, или пък направете нещо още по-скандално – посетете някоя
изложба или друго събитие, което няма да ви отнеме много време,
но ще ви зареди с положителни емоции.

Поставете правила на работното място
Много е важно да имате правила в отношенията на работното си

място – точно така, както имате и в личния си живот. Ако ви напр-
ягат навиците на колегите ви, които не спазват личното ви прос-
транство, говорете с тях. Винаги е по-добре да говорите за това,
което ви напряга, отколкото да го преживявате вътрешно (а впос-
ледствие – и външно). Направете работното си място приятно – да
ви е хубаво и уютно да седнете и да работите, а не да се чувствате
като в капан или окоп. Ако работата ви изисква са говорите с мно-
го хора – определете си час, в който ще почивате. Разговорите из-
тощават много, така че заслужавате почивка от тях.

Говорете с шефовете/съдружниците си
Освен ако не сте сам войник на коня, във всички останали ситуа-

ции би трябвало да можете да проведете разговор с работодателя
си за това, което ви стресира. Ако това е друг колега – значи въп-
росът е за отнасяне до HR отдела (да, той точно с такива неща се
занимава).

Ако е нещо в естеството на работата – поговорете с шефа си и му
обяснете какво ви притеснява. Той/тя също има полза от това да се
чувствате добре, изпълнявайки професионалните си ангажимен-
ти, а не да сте стресирани и нервни. Същото е и ако имате съдруж-
ници – те са като вашите партньори и е редно да знаят, ако нещо ви
притеснява. Най-добрите екипи са изградени точно така – със спо-
деляне и работа по проблемите на всеки един от членовете им.

Обърнете внимание на хранителните си навици
Ако сутрин ставате и първата ви работа е да си натъпчете цигара-

та в устата и да полеете празния си стомах с две кафета, време е да
преосмислите тази стратегия. Пробвайте да пиете чай и да закусва-
те, обръщайте внимание на това какво ядете, залагайки на неща,
които ви осигуряват хранителни вещества. Колкото по-засищаща
е една храна, толкова по-добре за вас – няма мозъкът и стомахът
ви нонстоп да мислят за вафли и шоколади, за енергийни напитки
и кафета. Стресът се обостря при лоши хранителни навици, така че
направете анализ на вашите и вижте как можете да ги подобрите.

Природни средства срещу стреса
Въпреки всички усилия да живеем в хармония, понякога денят

ни поднася изненади, които все пак могат да ни извадят извън рел-
си емоционално. Трудно е всеки ден да контролираме напълно ин-
стинктивния отговор на тялото и ума си към стресовите ситуации,
но ако преди сме си казвали просто „стегни се“, защото сме се при-
теснявали да потърсим помощ, днес за емоционалното здраве се
говори все повече и търсенето на решения за подкрепа в такива
трудни моменти вече не е тема табу. Пиенето на билкови чайове от
мент, маточина и лайка в комбинация с лъжичка чист мед, вършат
чудеса, особено в края на работния ден. Някои специалисти пре-
поръчват и пиенето на топло, но не горещо прясно мляко, малко
преди лягане.

ЧЕЗ ЕЛЕКТРО НАПОМНЯ, ЧЕ ДО ФИНАЛА НА КАМПАНИЯТА
"20 kWh ПОДАРЪК" ОСТАВАТ САМО НЯКОЛКО ДНИ

До 30 юни 2019 г.
всеки клиент, който
се регистрира за
е л е к т р о н н а
фактура, ще получи
като подарък
себестойността на
20 kWh

"ЧЕЗ Електро
България" АД
напомня на своите
клиенти, че до
финала на
кампанията "20
kWh подарък"
остават само
няколко дни. До 30
юни 2019 г. всеки
клиент на
Д р у ж е с т в о т о ,
който заяви
у с л у г а т а
" Е л е к т р о н н а
фактура", ще
получи като
подарък от
к о м п а н и я т а
себестойността на
20 kWh
е л е к т р о е н е р г и я .
Над 5 000 клиенти
вече направиха

своята безплатна регистрация за услугата и получиха своя
подарък.

В кампанията могат да участват всички клиенти на "ЧЕЗ Електро
България" АД, които не са регистрирани за е-фактура. Регистрация
за услугата е безплатна и може да се направи онлайн на www.cez.bg,
в Център за обслужване на клиенти на "ЧЕЗ Електро България" АД
или в каса на Изипей. Необходимо е клиентът да предостави
клиентски номер, оторизационен код и актуален имейл адрес.
Подаръка от 20 kWh клиентът ще получи под формата на
приспадната им себестойност от втората му електронна фактура,
издадена след регистрацията. Правилата на кампанията "20 kWh
подарък" са публикувани на корпоративния сайт www.cez.bg.

Електронната фактура е валиден, електронно подписан данъчен
документ, който е напълно идентичен с хартиената версия. След
регистрацията клиентите могат да следят документите си както в
електронния архив на сайта cez.bg, така и на посочения от тях
имейл адрес. Освен поради безспорните екологични ползи,
електронната фактура е предпочитана от клиентите и заради
гарантираната защита на личните данни, спестеното време и
възможността за лесно и практично контролиране на разходите.

Заявете своята електронна фактура, осигурете си удобство и
сигурност! Ще спечелите Вие, ще спечели и природата!
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Днес, деня ви носи самотата и уединение, но на
вас това ви харесва. Един добър ден, който да пос-
ветите на себе си и близките. Ако не сте почива-
ли заедно дълго време, организирайте екскурзия,
пикник. Активните игри и спортните мероприя-
тия, ще са ви от полза. А с умствена работа,

трябва да се занимавате само ако е спешна.

Днес, ще комуникирате повече с жестове и ми-
мики, отколкото с истински думи. Просто нас-
троението ви ще е такова, че емоциите ще ви
уморяват. Въпреки, че в сферата на любовта,
напротив, ще покажете откритост и чувстви-
телност. Така и любимия, ще разбере по-лесно ва-

шите намерения.

Препоръчително е, да не ламтите за всичко
чуждо. Ако си позволите това, ще останете без
вашето парче пай. Самосъжалението не е най-доб-
рото качество, запасете се с увереност и търпе-
ние. Разходите ви, ще бъдат свързани главно с
дългове. Тях ще трябва да платите незабавно, за

да нямате неприятности.

Денят ви, няма да е скучен, но за здравето си
трябва да следите. Особено, ако бурно сте се за-
бавлявали с приятели или сте заспали на плажа.
Възможни се изгаряния и лека простуда. Народни-
те средства, ще бъдат ефективни в случай, че и
друг път сте ги прилагали. Макар че и консулта-

ция с лекар, няма да е излишна.

Очаква ви радостен ден, когато никой и за нищо,
няма да може да съсипе. Напротив, всички наоколо
ще ви подкрепят, както морално, така и с мъдри
съвети. Също, ще имате много работа около до-
ма, планиране на задачи и дребни тревоги. Ако ор-
ганизирате екскурзия, трябва да се обадите на

някои хора. От това зависи, качеството на вашето пътуване.

Днес ще се чувствате лениви и апатични, така
че, най-добре е да си вземете почивен ден и да го
прекарайте сред природата. Това ще ви донесе са-
мо радост, така или иначе работата, която сте
планирали, за няколко часа няма да я свършите.
Трябва да избягвате стресовите ситуации, в про-

тивен случай, сериозно могат да се отразят на здравето ви.

Препоръчва се да работите по ясен график, без
да намалявате темпото. Семейните дела, ще се
развиват по начина, по който сте ги планирали.
Но с битовите проблеми, ще трябва да се справи-
те. Ако искате да попълните портфейла си, то-
гава трябва да се размърдате. Допълнителната

работа, сама няма да ви намери, както и голямата печалба.

Очаква ви разнообразие от събития, но какви
ще бъдат те - решете сами. Кешовите разходи,
ще бъдат свързани с бизнеса. Но ако сте ангажи-
рани с творчество, ще получите не само вдъхно-
вение, но и голяма печалба. При шофиране, трябва
да бъдете много внимателни. Вечерта

прекарайте в компанията на стари приятели.

Крийте своите истински чувства и емоции в
кръга на колегите. По-добре бъдете като робот и
си вършите работата. Тази тактика на поведе-
ние, ще ви е от полза. Някакво объркване ще се
случи в личния ви живот, по време на среща. Може
да се окаже, че вашият избраник, се държи неко-

ректно и това ще ви нарани.

Трябва да се концентрирате, за да решите всич-
ки натрупани проблеми. Разбира се, много от тях
са изкуствено създадени от вас, затова помисле-
те. Финансовите разногласия могат да доведат
до разрив с партньорите. Ако вечерта почувства-
те признаци на умора, по-добре се откажете от

забавленията с приятели.

Препоръчва се, да забравите гордостта си и да
погледнете на работата и колегите си оптимис-
тично. По-точно, трябва да станете истински
реалист, тогава може да се включите и в актив-
ния процес. Ако той е творчески, тогава ще може
да се справите с много неща. От алкохолни на-

питки, трябва да се откажете.

Ще получите награда за минали постижения. Но
новата работа, ще трябва да вършите в екстре-
мен режим, за да не загубите премията. С ваш
приятел, ще се случи гаф и вие ще се почувства-
те виновни за това. На противоречивите момен-
ти, гледайте повърхностно, така ще ви изглеж-

дат по-забавни, отколкото проблематични.
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Ïåò íàãðàäè çà ñïîðòà â Ïåðíèê
Те бяха дадени от кмета Вяра Церовска  по случай 90-годишнината на града

Страницата подготви Яне Анестиев

Най-заслужилите
личности на Перник

получиха своите наг-
ради в чест на 90-го-

дишнината на града.
Сред най-аплодирани-
те бяха представите-
лите на спорта в Пер-
ник, които безспорно
са допринесли много,
за да се носи слаата
на Перник като спор-
тен град. Бурни апло-
дисменти получи ле-
гендата на пернишкия
баскетбол от близко-
то минало Пенка Ме-
тодиева. Тя каза, че
тази награда е не са-
мо за нея, но и за це-
лия славен баскетбо-
лен отбор на Перник.
Сред отличените бе и
шампионът Боян Ра-
дев, който получи из-
ненада – специален по-

дарък, връчен от ху-
дожничката Елена Те-
мелкова – негов пор-
трет, нарисуван от
художника Борис Га-
цов. Боян Радев споде-
ли, че се гордее с Пер-
ник и че иска да издиг-
не параклис в свой
имот. Той призова
всички присъстващи:
„Бъдете горди!“ Един
от ветераните на
Миньор – Перник То-
дор Евстатиев – То-
ци, почти изправи на
крака цялата зала. Той
бе представен сред
първите 11 футбо-
листи на Миньор –
Перник играли в А гру-
па. Тъй като 90-го-

дишният Тоци едва се
придвижваше на пате-
рици, кметът на Пер-
ник го пресрещна, за
да му подаде отличие-
то, а Боян Радев го
прегърна. Другите
отличени в областта
на спорта бяха ръгби
клуб „Валяците”, спе-
челил 32 шампионски
титли на България и
безспорен номер едно
в ръгбито в страна-
та и Баскетболна
школа „Миньор”, чии-
то треньори , роково-
дители и състезате-
ли се стараят с всич-
ки сили да върнат
старата баскетболна
слава на Перник.

ЦСКА 1948 обяви ак-
туализиран списък с
датите на своите
контролни срещи.
Ето съобщението на
"червените", без ре-
дакторска наме-
са:"ЦСКА играе в съ-
бота изключително
приятна контрола
срещу Ботев Враца.
Мачът е от 20,00 ч.
на стадиона в Симит-
ли. Така на практика
армейците откриват
турнето на Югоза-
пад.Десетки фенове
от региона звънят с
въпроси кога и къде
могат да видят обно-

вения червен тим. Те
имат късмет това ля-
то, защото ЦСКА ще
изиграе цели 4 кон-
троли по поречието
на река Струма.Първа
е проверката срещу
Ботев Враца. На 3 юли
ЦСКА се връща в Си-
митли за мач срещу
Витоша Бистрица. На-
чалният час е отново
20,00.На 10 юли ар-
мейците гостуват за
контрола в Благоев-
град срещу Пирин.На
14 юли ЦСКА играе с
Миньор, като вариан-
тите са два – Перник
или базата на „чуко-

вете“ в Ковачев-
ци“.Така че още вед-
нъж – всички от чер-
вения Югозапад са по-
канени за видят нов
ЦСКА, млади българ-
ски играчи, нападате-
лен футбол!И не на
последно място –
ЦСКА по традиция съ-
бира таланти, родени
в този край. Янко Сан-
дански, Мартин То-
шев, Андон Гущеров,
Дани Наумов, Милко
Георгиев, Богомил Дя-
ков са "местни момче-
та" и ще се радват да
ги подкрепите!

"Нека Стойчо Мла-
денов да ме съди, аз
казвам истината!" Та-
ка легендата Петър
Жеков застана зад ду-
мите си по адрес на
Екзекутора на Ливър-
пул, който според не-
го е сред виновници-
те за фалита на
ЦСКА.Голмайстор №1
в историята твърди,
че Младенов се е пред-
ложил за треньор на
"червените" през та-
зи зима, а по време на
предишния си прес-
той на "Армията" е
уредил с огромни зап-
лати съпругата си Да-
рина и сина си Стой-
чо-младши."За всичко

ЦСКА 1948 ще играе
контрола срещу „Миньор”

Жеков обяви Стойчо Младенов за мошеник
това си има докумен-
ти, които се пазят -
потвърди Жеков. - Аз
и Димитър Якимов
уволнихме Стойчо
Младенов, тогава бях-
ме в Надзорния съ-
вет. Това, че сега се е
натискал отново за
треньор на ЦСКА, го
знам лично от Гриша
Ганчев. И то го каза
не само на мен, бяхме
10-12 човека. Питай-
те го него дали не е
вярно. Питайте и Пе-
тър Манджуков дали
лъжа за парите. Ако
иска, Стойчо да ме съ-
ди, много ме е страх,
няма да мога да спя.
Само да не му хвръкне

главичката, защото
много хора му се ка-
нят. Защото той ако
трябва да връща па-
рите, които е открад-
нал, цял живот няма
да му стигне. Стойчо
е най-големият моше-
ник сред треньорите
на ЦСКА в цялата ис-
тория, никой не е взел
толкова пари като не-
го. Заради него и Алек-
сандър Томов-Лупи
клубът фалира. Два-
мата откраднаха 13
млн. лева, осигурени
от Манджуков. Десет
от тях бяха за дълго-
вете към НАП, оста-
налите за заплати и
лагер на отбора."

Победа и две загуби за
нашите на Уимбълдън
Втората ракета на България Изабелла Ши-

никова започна с победа в квалификациите
на третия за годината турнир от Големия шлем
- Уимбълдън. Българката победи с 6:3, 6:4
шведката Йохана Ларсон за 81 минути игра.
Изабелла успя да постигне по един пробив в
двата сета, а на собствен сервис беше безпог-
решна. Първоначално Шиникова изтегли за
съперник седмата в схемата Кристина Плиш-
кова от Чехия, но тя се отказа и на нейно мяс-
то бе включена 30-годишната шведка, при-
помн БФТ. Във втория кръг Шиникова ще иг-
рае срещу Яна Чепелова от Словакия, която е
номер 166 в световната ранглиста.Първата ра-
кета на България Виктория Томова допусна
поражение на старта на квалификациите за
Уимбълдън.

Българката отстъпи с 4:6, 2:6 пред Рикел Хо-
генкамп от Холандия след малко над 1 час иг-
ра. Хогенгам е №176 в ранглистата, а Томова -
две позиции по-назад.

Вики има за какво да съжалява, след като
на два пъти водеше с пробив в първия сет, а
веднъж и във втората част. Холандката обаче
се оказа краен победител, а това означава, че
Томова няма да защити точките си от минала-
та година, когато не само влезе в основната
схема, но успя да запише и победа в първи
кръг.

Сесил Каратанчева отпадна на старта на
квалификациите за Уимбълдън. Българката
допусна категорично поражение от 177-ата в
ранглистата румънка Елена-Габриела Рузе в
двета - 6:2, 6:2. Мачът започна с осем поредни
точки за румънката, а при 3:1 тя реализира и
втори решителен пробив. Сценарият се повто-
ри на старта на втория сет - пробив, после и
още един за бързо 4:0. Сесил опита да се вър-
не в мача, като върна един пробив за 2:4, но
само минути по-късно отново загуби своето
подаване, изостана с 2:5, а Русе затвори мача
на свой сервис.

Словачка спря Шиникова
на Уимбълдън

И з а б е л л а
Шиникова от-
падна във вто-
рия кръг от
к в а л и ф и к а -
циите на От-
критото пър-
венство на
Великобрита-
ния по тенис.
Шиникова за-
губи от Яна
Ч е п е л о в а

(Словакия), 166-а в класацията на WТА с
3:6, 5:7 за 72 минути. Софиянката, 204-а в
световната ранглиста, загуби два пъти по-
даването си в първия сет и отстъпи с 3:6.
Във втората част Шиникова дръпна с 3:0,
след като реализира два пробива.Послед-
ва изравняване на резултата за 3:3, след
което двубоят продължи равностойно до
6:5 в полза на Чепелова. В този момент
словачката реализира нов брейк и затвори
срещата със 7:5 в своя полза.

Шиникова стартира в пресявките на Уим-
бълдън с успех над поставената под номер
33 Йохана Ларсон (Швеция) с 6:3, 6:4,
след като не допусна пробив в срещата,
припомня БФТ. С тази загуба приключи и
българското участие при дамите на Уим-
бълдън. Вчера с първия квалификационен
кръг отпаднаха и Виктория Томова и Се-
сил Каратанчева.

Футболист №1 на България
стигна до Трета лига

Футболист №1 за 2013 година Иван Ива-
нов стигна до трета дивизия у нас. Бив-
шият ни национал се е разбрал с ръковод-
ството на Вихрен и вчера започна подго-
товка с тима от Сандански за новия сезон
на Югозападната Трета лига. При „гладиа-
торите“ 31-годишният защитник ще се съ-
бере с Даниел Златков, с който като юно-
ша е бил съотборник в Македонска слава,
пише pirinsport.com.

През пролетта Иванов носи екипа на ли-
товския Паланга, а преди това беше част
от втородивизионния турски Алтай. Пос-
ледният му български отбор беше Берое
през сезон 2017/18. Русия, както е извес-
тен бранителят, е играл е още за ЦСКА,
Локомотив (Пловдив), Алания, Партизан,
Базел, Панатинайкос и Арсенал (Тула). На
вчерашната първа тренировка на Вихрен
за това лято присъства силният човек в
клуба Георги Бачев, но отсъстваше финан-
совият благодетел Константин Динев. До
дни се очаква да има яснота относно дру-
гите нови попълнения на санданчани, кои-
то запазват гръбнака на отбора си от мина-
лия сезон. Ясно е, че с клуба се разделят
Димитър Петков-Макето, Живко Грозданов
и Яни Тусонджиев.

Вече имаме 14 медала
от бокса в Минск

Отличното представяне на българските
спортисти в Минск продължава. Боксовата
националка Габриела Димитрова донесе
14-и медал за страната ни, след като се
класира за полуфиналите в кат. 51 кг. Тя
се наложи над гъркинята Аикатерина Ку-
цогеоргопулу с 5:0 съдийски гласа и си
осигури минимум бронз.Димитрова показа
класа в четвъртфиналната си среща. Тя бе-
ше далеч по-активна, нанасяше бързи и
точни удари и закономерно продължава
напред към полуфиналите. По-рано днес
Станимира Петрова (57 кг) и Даниел Асе-
нов (52 кг) също си гарантираха участие
на полуфиналите в Минск.
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На 4-ти юли ще получат ключовете за още пет автомобила

МАЛКО ЛИ НИ БЕШЕ ПИ-
РОТЕХНИКАТА ЗА ПРАЗНИ-
КА НА ПЕРНИК, ТА ЕДИН
ПОРАЗВЕСЕЛЕН НАШЕНЕЦ

ГО УДАРИЛ НА САМОДЕЙНОСТ? Органи-
те на реда прибрали временно силно празну-
ващ перничанин, който не си сдържал вели-
колепното настроение и погърмял самосин-
дикално повече, отколкото е позволено. Си-
гурно си е рекъл - на празник, като на праз-
ник, днес му е времето. Един вид превърнал
градското тържество в лична изява на гор-
дост, че е достоен гражданин на Перник. За
такива екземпляри обикновено се казва, че
селото не е излязло от тях, въпреки че се пи-
шат граждани с 90-годишна давност. Ама на-
ли и тая годишнина с нещо трябва да се за-
помни.  Програмата е ясна - и да не си бил на
площада, вече ти е празнично само от сним-
ките, които обилно заливат сайтове и мрежи.
Донякъде даже е учудващо, че само един е
прекалил с гърмежите. При тая мащабност на
изявата няколко пиратки повече просто се
губят.

В ТРЪН ЩЕ ПРАВЯТ ПОРЕДНИЯ
ПРАЗНИК НА КИСЕЛОТО МЛЯКО, НО
ТОВА МОЖЕ ДА СЕ РАЗБИРА В НАЙ-
ШИРОКИЯ СМИСЪЛ НА ДУМАТА. Демек,
празник на всичко за ядене и пиене, за което
се сетите. Тия събори са такива - обявят ги за
едно, а станат за всичко. Кой каквото има за
продаване - слага сергията и вика:"Насам,
народе!" С киселото мляко нещата стоят
твърде комплицирано, щото стоката и тя като
хората - изчезва яко дим. Обаче има компен-
сации. Като тая, че на празника ще се пред-
лага мурсалски чай, трънско производство от
района на Ждрелото. Да бяха ни убили вчера,
нямаше да знаем, че мурсалски чай може да
вирее там. Ако наистина е оригинал, значи
има някаква измама с търговското понятие.
Чаят спокойно може да се казва "трънски", а
мурсалци пасти да ядат. Въобще, съборите са
затова - да се развърти търговийка и някои
търговски трикове.  Дали с киселото мляко,
или с мурсалския чай - няма значение.

НА ПОЛИЦИЯТА СТАНА НАВИК НА
ВСЕКИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК
ДА ПОЛУЧАВА НОВИ КОЛИ. СЛЕД СЕД-
МИЦА АВТОПАРКЪТ на пернишкото МВР
ще се обогати с още няколко автомобила,
чистак нови, с които да се респектира контин-
гентът. На фона на старите брички, които об-
газяват Перник, полицаите са за завиждане.
Карат все последни модели, при това с ек-
стри, немислими за простосмъртните водачи.
Само защо ли се получава така, че в играта
на стражари и апаши, често апашите преси-
чат първи финалната линия, а новичките пат-
рулки им дишат прахта?

Любомира ПЕЛОВА
На 5-ти юли служи-

телите на реда ще
честват 140 години
от създаването на
МВР.

Пернишките слу-
жители на реда ще
получат за празника
нови автомобила.
След като през ноем-
ври 2018-та година
а в т о м о б и л н и я т
парк на дирекцията
бе оборудват със 17
коли, сега в него ще
влязат още пет.
Ключовете бъдещи-
те им водачи ще по-
лучат на официална
церемония на 4 юли,
съобщи зам.дирек-
торът на ОД на МВР

Младеж в ареста за
непозволено използване

на пиротехника
Любомира ПЕЛОВА

Младеж е
задържан за
нерегламен-
тирано изпол-
зване на пи-
ротехнически
изделия.

В сряда ве-
черта, около
23,10 часа, в
центъра на
о б л а с т н и я
град, е хванат 21-годишен перничанин,
който използвал пиротехнически изделия
без да има разрешително за това. Младе-
жът е задържан за 24 часа с полицейска
мярка и работата по изясняване на случая
продължава.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 339, ал. 1 от Наказателния кодекс.

комисар Сашко Хрис-
тов. Той допълни, че
вече е обявена об-
ществена поръчка
за още три коли, с
което автомобил-
ният парк на дирек-
цията ще е напълно
обновен.

М е р о п р и я т и я т а
за честването на за-
бележителната го-
дишнина ще започ-
нат още на 2-ри юли
с турнир по стрел-
ба. Точният си мер-
ник ще докажат слу-
жители на вси(чки
подразделения на ди-
рекцията.

Ден на отворени-
те врати ще се със-
тои на 2 и 3 юли.
Желаещите да се за-
познаят с работата
на служителите на
реда ще могат да
сторят това както
в Областната дирек-
ция на МВР , така и
във всички районни
управления. Добре
би било да бъдат по-
дадени предварител-
ни заявки за посеще-
нията, за да може да
се осигури водач на
групите, особено
детските, който да
може да ги запознае
подробно с дейнос-
тта на полицията,
посъветва регионал-

Водачи на МПС, нарушили
закона, пред правосъдието
Любомира ПЕЛОВА

Столичанин заста-
ва пред Темида за
шофиране на авто-
мобил под въздей-
ствието на алкохол.

На 21 юни, в радо-
мирското село Дрен
бил проверен "Фолк-
сваген Голф", уп-
равляван от 55-годи-
шен столичанин.
При изпробването
му с техническо
средство за алкохол
са отчетени 1, 37
промила. Привлечен
е като обвиняем и
му е наложена мярка
за неотклонение
"подписка".

22-годишна радо-
мирка пък ще отго-
варя за шофиране на
автомобил под въз-
действието на нар-
котици.

На 23 март тази
година, на улица
"Кракра" в облас-
тния център, бил
проверен "Фолксва-
ген Голф", управл-
яван от 22-годишно

момиче от Радомир.
При изпробването й
с техническо средс-
тво е отчетен поло-
жителен резултат
за наркотични ве-
щества. Привлечена
е като обвиняема  и
й е наложена мярка
за неотклонение
"подписка".

Мъж ще бъде съ-
ден за управление на
автомобил в нет-
резво състояние.

Пак пиян шофьор зад волана
Любомира ПЕЛОВА

55-годишен е шофирал автомобил в нет-
резво състояние.

В сряда около 6,40 часа,  на автомагис-
трала "Струма" бил проверен джип "Тойо-
та", управляван от 55-годишен жител на
кюстендилското село Шишковци.  При из-
пробването му с техническо средство за
алкохол са отчетени 1, 80 промила.

Задържан е за 24 часа с полицейска мярка.
Започнато е досъдебно производство.

Съдят радомирка за
средна телесна повреда

Любомира ПЕЛОВА
Радомирка ще отговаря за причиняване

на средна телесна повреда.
На 1 март минала година, в Радомир бил

блъснат от лек автомобил 26-годишен мес-
тен жител. В резултат на това му е причине-
на средна телесна повреда. Започналото
разследване е установило вината на 50-го-
дишната шофьорка на "Опел Вектра". Же-
ната е привлечена като обвиняема и й е на-
ложена мярка за неотклонение "подписка".

Работата продължава съвместно с Район-
на прокуратура - Радомир.

Нови субсидии за
земеделски стопани

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд "Земеделие" изплати 3

476 695 лева на 4 137 фермери по Схемата
за млади земеделски стопани (МЗС) за
Кампания 2018 г.

Изискванията за допустимост по схемата
са определени в чл. 15 на Наредба 3 от
17.02.2015 г. за условията и реда за прила-
гане на схемите за директни плащания. До-
пустими кандидати са млади земеделски
стопани на възраст до 40 години към годи-
ната на първото подаване на заявление по
СЕПП, които имат придобити професионал-
ни умения в областта на селското стопанс-
тво и чието стопанство е  създадено преди
не повече от 5 години преди първото заяв-
яване на схемата МЗС.

Подпомагането за Кампания 2018 е под
формата на годишно плащане за първите
30 хектара, допустими за подпомагане по
Схемата за единно плащане на площ
(СЕПП) и представлява 50 % от размера на
плащането на хектар по СЕПП.

За сравнение, за Кампания 2017 бяха из-
платени 1,42 млн. лева на 3 400 стопани, ка-
то плащането представляваше надбавка от
25% от подпомагането на хектар по СЕПП.

На 21 юни, отново
на улица "Кракра" в
Перник е проверен
"Опел Корса", шофи-
ран от 57-годишен
перничанин. При из-
пробването му с
техническо средс-
тво за алкохол са
отчетени 1,30 про-
мила. Привлечен е
като обвиняем и му
е наложена мярка за
неотклонение "под-
писка".

ният говорител на
ОД на МВР Венцис-
лав Алексов.

Т ъ р ж е с т в е н о т о
събрание на служи-
телите на реда ще е
на 4-ти юли, когато
ще бъдат наградени
и най-добрите.

Припомняме, че
М и н и с т е р с т в о т о
на вътрешните ра-
боти/дела/ започва
да функционира от
5 юли 1879 година,
когато с Указ №1
княз Александър I
Батенберг сформира
Първото правителс-
тво на България. За
министър-председа-
тел на България и
първи министър на
вътрешните рабо-
ти е назначен Тодор
Бурмов. До края на
19-ти век то е из-
пълнявало много
функции, в това
число и администра-
тивни.Към него е би-
ло и здравеопазване-
то,ветеринарното
дело, пощите и
съобщенията. От
началото на 20-ти
век несвойствените
му функции са били
иззети и то вече из-
пълнява само основ-
ните задачи, специ-
фични за вътрешно-
то министерство.
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