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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.64 лв.

Сряда-четвъртък 30 юни-1 юли 2021г., бр.74 /7074/ год.XXIXЦена: 1,00 лева

Събор на св.12 апостоли(30)
Св. безсребреници
Козма и Дамян(1)

"Делта"
иде!

Думата "делта" може да назовава без-
брой неща. Маса криминалета носят в заг-
лавието си "Делта". Географията също
изобилства с какви ле не "делти". Туристи-
чески обекти под път и над път се кръща-
ват с по една "делта". Накрая кръстиха
"Делта" индийския щам на коронавируса,
та положението стана точно като в кри-
минале с елементи на психотрилър.

Тъкмо народът му отпусна края, щото
заразата почти изчезна, и се появи дежур-
ният професор говорител на лошите но-
вини да ни предупреди, че и тая "Делта"
няма да ни се размине. Някъде през сеп-
тември ще берем ядове с нов пик на болес-
тта, и което е по-гадното - тоя щам уд-
рял и младите. Хайде още една учебна годи-
на дистанционно, хайде още едни матури
пълни с двойки. И ваксинация, дето не вър-
ви наникъде.

За това е думата. Паднаха процентите
заболеваемост, паднаха опашките за вакси-
ниране, народът го удари на непукизъм ка-
то в началото, когато бая сериозно се чу-
деха дали въобще има ковид или проф. Му-
тафчийски се прави на интересен. В разга-
ра на лятото на никога не му е до лятно-
то кино, където се прожектира "Делта".
До септември, когато опашките за вакси-
нация отново ще се извият и положение-
то ще стане като в индийски сериал.

СЪПЕРНИК

170 / 370

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Променлива
облачност

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

dlv.si@abv.bg

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

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

www.aqelectric.com

Íàä 500 ó÷àñòíèöè ñúáðà â Äðåí "Ñëúíöå èäå…"
Националният детски фолклорен фестивал е част от културния календар на община Радомир
Любомира ПЕЛОВА

Над 500 участници
от 30 състава от
цялата страната се

включиха в двадесе-
тото издание на на-
ционалния детски
фолклорен фестивал

"Слънце иде…"  в ра-
домирското село
Дрен.

Фестът, превър-

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент
kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
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  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК” АД

SiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95
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Наградиха победителите в
конкурса "Не на наркотиците"

Любомира ПЕЛОВА
Общинският съвет по наркотични вещес-

тва - Перник проведе второто си редовно
за тази година заседание. На него бяха
наградени победителите от конкурса за ви-
деоклип на тема "Не на наркотиците" - уче-
ници от  11 б клас от пернишката Профе-
сионална гимназия по икономика.

На заседанието бе приет отчетът за три-
месечието  и представена Лятната програ-
ма за работа с деца "Творци на изкуство и
приказни вълшебства", която се реализира
от МКБППМН и експертите от Превантивно-
информационният център.

Общината ремонтира шест подлеза в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Голяма част от
подлезите в Перник
се нуждаят от спе-
шен ремонт, след ка-
то години наред са
били занемарявани.
Точно защото в
някои от тях липсва
осветление, има мно-
го боклуци и преми-
наването често е
опасно, те на практи-
ка са неизползваеми.

Ситуацията ще се
промени, след като
община Перник обяви
обществена поръчка
за ремонт на шест
подлеза на терито-
рията на града. Спо-
ред обществената
поръчка ще се извър-
ши освежаване на
съоръженията, ще се
направи ремонт на
стълбите, ще се пос-
тави осветление, ще

се поставят козирки
на вход и изход.  За да
придобият подлези-
те нормален вид.

За да се пазят и за
да има контрол в бъ-
деще време ще се пос-
тави и видеонаблю-
дение.

Все още няма ин-
формация колко фир-
ми са кандидатства-
ли за изпълнители на
проектите.

нал се празник за мал-
ките певци и танцьо-
ри, техните ръково-
дители десетките
годни откри кметът
на Радомир Пламен
Алексиев. Той припом-
ни че вече две десе-
тилетия в края на
юни паркът в селото
се зарежда със спе-
циална енергия, на
мястото си дават
среща младостта и
талантът. Алексиев
изрази радостта си,
че има толкова хора,
които пазят тради-
циите и фолклора и
успяват да ги преда-
дат на най- малките.
"Щастлив съм в тези
тежки времена да бъ-
дем заедно с толкова
млади хора на това
толкова дълго чакано

събитие, което е
неизменна част от
културния календар
на община Радомир.",
каза в своето при-
ветствие Пламен
Алексиев.

Изпълненията на
участниците във
фестивала бяха оце-
нявани от тричленно
жури, а началото на
изпълненията дадоха
"Майсторите на тан-
ца", които бяха впе-
чатляващи и за зри-
телите, и за малките
изпълнители. Фести-
валът се провежда
под егидата на кмета
на кмета на община-
та Пламен Алексиев и
Министерство на
културата.

На страница 2
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Националният детски фолклорен фестивал е част от културния календар на община Радомир

Кметът на Дрен
Пламен Рударски об-
яви, че среща пълната
подкрепа на Пламен
Алексиев за проекти-
те си, включително и
за този фестивал. "Се-
лото ни е живо, много
хора искат да си
купят къщи, имаме

ПРОГРАМА НА
ЦЪРНОГОРСКИ СЪБОР 2021
3 юли, събота
10:00 "Представяне на обновените манасти-

ри и храмове в Краище" - колоквиум
Фолклорна програма "Поколения от Грао-

во"
Водещи: Ива и Ева Валентинови
11:30 Откриване
11:45 Ансамбъл "Граовска младост", Пер-

ник
12:45 Самодейни състави от читалищата в

Перник, Радомир, Горна баня, Дивотино, Само-
раново

14:40 Гости от Гоце Делчев
17:00 Спомен за големите Граовски гласове
17:10 Поколения от Граово: Оркестър "Сре-

дец", Валерия Момчилова, Веселена Делий-
ска, Илияна Найденова, Руми Алексова, Ива и
Ева Валентинови, Оркестър "Краси бенд",
квартет "Славей"

20:00 Ансамбъл "Филип Кутев"
4 юли, неделя
Водещ: Милчо Георгиев
10:45 Спомен за големите Граовски гласове
11:00 Георги Гьолски, Радка Алексова и Ве-

села Асенова,
Елена Божкова с Полина, Диди Кушлева,

Дияна Василева
12:30 Хоровод с Ива Давидова, Ана Мария,

Сорина Богомилова,
Антонио Симеонов и Асти денс
14:00 Ансамбъл "Граово"
Съпътстваща програма
Надиграване - хора и ръченици
Игрите на нашите баби
Родови срещи
Ателиета: "Просфорният печат", "Камбанен

звън", "Коливо по светогорски", "Ръкоделието
на монаха"

Скари
Фермерски пазар
Изложение на манастирски стоки
Изложение на животни

училище, предстои да
отворим и детската
градина. В Центъра за
настаняване от се-
меен тип се грижим за
деца от проблемни се-
мейства. Мога да ка-
жа, че нищо не им лип-
сва благодарение и на
кмета Пламен Алексие-
в. Той им осигури ком-
пютри. Работя отлич-

но с него, късметлия
съм. Имаме няколко но-
ви детски площадки,
успяхме да подменим
водопровод, очакваме
да се ремонтира една
от основните улици.
Срещам пълно разби-
ране. Само споменах,
че читалището ни е
лошо в състояние и
веднага се предприеха

действия.
То беше

о с н о в н о
ремонти-
рано, сани-
рано, сме-
ни се дог-
рамата. В
момента е
уютно и
си правим
с б и р к и
там. Има
страхотна
сцена, зала-
та също е
прекрасна.
Подредили
сме и ет-
нографска
изложба.",
р а з к а з а
кметът на
с е л о т о ,
което ки-

пеше от живот.
И във фестивалния

ден паркът гъмжеше
от хора, край зелените
площи търговци бяха
подредили пъстри сер-
гии. Изделия  от дър-
во, вълна и керамика
събираха погледите.

Началото на дет-
ския фестивал "Слън-
це иде" в с. Дрен е през

2001 година със спече-
лен проект по програ-
ма на Национален
фонд "Култура". Фес-
тивалът има състеза-
телен характер и се
провежда ежегодно в
края на месец юни. От
2007 година той е с
международно уча-
стие. Заради панде-
мията тази година за
пръв път няма чуж-
дестранни участници,
по-малък бе и броят на
съставите и индиви-
дуалните участници
във форума.

Въпреки извънредни-
те обстоятелства ин-
тересът към него бе
изключителен. А най-
възрастният гост на
празника беше 102- го-
дишният Сарафко Ив-
чев. Присъдени бяха
награди на най-добри-
те певци и танцьори, а
председателят на жу-
рито Цветана Манева
заяви, че всички уча-
стници са били под-
готвени на изключи-
телно високо ниво и е
било много трудно да
се прецени кои са били
най-добрите.
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ПЛАТЕНА ПУБЛИКАЦИЯ
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КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

Чести влакове до София ще са един от приоритетите
на Зорница Стратиева в бъдещия парламент

Зорница Стратиева е кандидат за наро-Зорница Стратиева е кандидат за наро-Зорница Стратиева е кандидат за наро-Зорница Стратиева е кандидат за наро-Зорница Стратиева е кандидат за наро-
ден представител от листата на Демокра-ден представител от листата на Демокра-ден представител от листата на Демокра-ден представител от листата на Демокра-ден представител от листата на Демокра-
тична България Обединение. Тя е роденатична България Обединение. Тя е роденатична България Обединение. Тя е роденатична България Обединение. Тя е роденатична България Обединение. Тя е родена
на 08.04.1985 г. в гр. Перник. Завършила ена 08.04.1985 г. в гр. Перник. Завършила ена 08.04.1985 г. в гр. Перник. Завършила ена 08.04.1985 г. в гр. Перник. Завършила ена 08.04.1985 г. в гр. Перник. Завършила е
специалност "Стопанисване на горите" вспециалност "Стопанисване на горите" вспециалност "Стопанисване на горите" вспециалност "Стопанисване на горите" вспециалност "Стопанисване на горите" в
ЛТУ. Работи в сферата на околната среда.ЛТУ. Работи в сферата на околната среда.ЛТУ. Работи в сферата на околната среда.ЛТУ. Работи в сферата на околната среда.ЛТУ. Работи в сферата на околната среда.

-С какво ще допри--С какво ще допри--С какво ще допри--С какво ще допри--С какво ще допри-
несете като народеннесете като народеннесете като народеннесете като народеннесете като народен
представител запредставител запредставител запредставител запредставител за
Перник и региона?Перник и региона?Перник и региона?Перник и региона?Перник и региона?

-Едно от предизви-
кателствата, пред
които сме изправени,
е достъпът до сто-
лицата ни. Близос-
тта ни до София пре-
върна Перник в желан
район за живеене, но
това от своя страна
създаде предпостав-

ки за влошаване на
достъпа до столица-
та. Всеки ден хиляди
жители пътуват в
километрични зад-
ръствания до сто-
личния град, за да
стигнат до работно-
то си място, до лети-
щето или друго насе-
лено място и обрат-
но. От друга страна
лошата инфраструк-
тура и нередовният

междуградски тран-
спорт между двата
големи града са из-
ключително затор-
мозяващи пътуващи-
те по дестинацията
Перник - София - Пер-
ник. Считам, че може
да подобрим и раз-
вием ЖП транспор-
тната връзка между
Перник и София. Това
е най-евтиният, ком-
фортен и екологичен
транспорт в целия
свят. Стъпка за по-
добряване на тран-
спортната комуника-
ция между Перник и
София е осигуряване-
то на по-редовни вла-
кове по тази дести-
нация. Неудобен е и
последният влак да е
в 22.30 от София за
прибиращите се, же-
лаещи да се докоснат
до културния живот
в столицата. Затова
ще настоявам да има
влакове на всеки час
от Радомир през Пер-
ник до София, които
да не "терминират"
на Централна гара, а
да продължават за

Подуяне, летище Со-
фия и Гара Искър (за
да не се налага пре-
качване). По този на-
чин вярвам, че перни-
чани ще пътуват по-
евтино и удобно все-
ки ден до София; а до-
ри и по-бързо, защо-
то ще избягват зад-
ръстванията на
Княжево или при Су-
ходол.

-С какво смятате,-С какво смятате,-С какво смятате,-С какво смятате,-С какво смятате,
че може да повлияе-че може да повлияе-че може да повлияе-че може да повлияе-че може да повлияе-
те върху подобрява-те върху подобрява-те върху подобрява-те върху подобрява-те върху подобрява-
не на жизнената сре-не на жизнената сре-не на жизнената сре-не на жизнената сре-не на жизнената сре-
да в нашата община,да в нашата община,да в нашата община,да в нашата община,да в нашата община,
ако бъдете избранаако бъдете избранаако бъдете избранаако бъдете избранаако бъдете избрана
за народен предста-за народен предста-за народен предста-за народен предста-за народен предста-
вител?вител?вител?вител?вител?

-Според мен община
Перник е добре разви-
ваща се община, но
все още публичните
институции трябва
да работят за пови-
шаване прозрачнос-
тта и публичността
си, така че да се по-
добри обслужването
на гражданите. Град-
ската среда според
мен е от значение за
облика на града ни и
вярвам, че тя може

да се подобри като се
създадат още зелени
пространства. По-
добряването на тро-
тоарната инфрас-
труктура ще е удо-
бство за майките с
колички и обикнове-
ните пешеходци, а ве-
лоалеята - за велоси-
педистите. Въвежда-
нето на извънучи-
лищни инициативи за
тийнейджърите е
добра предпоставка
за въвличането им в
културния, образова-
телен и развлекате-
лен живот на града
ни.

-Кои според Вас са-Кои според Вас са-Кои според Вас са-Кои според Вас са-Кои според Вас са
екологичните проб-екологичните проб-екологичните проб-екологичните проб-екологичните проб-
леми в Перник и райо-леми в Перник и райо-леми в Перник и райо-леми в Перник и райо-леми в Перник и райо-
на?на?на?на?на?

-Перник е като мини
екологична тик-така-
ща бомба. Мръсният
въздух е един от най-
сериозните пробле-
ми, пред който об-
ществото ни е изпра-
вено и създава реален
риск за здравето ни.
Премахнатите тро-
лейбусни линии, пре-
минаването на теж-

котоварни МПС в
близост до града, до-
бивът на въглища и
остарелите техноло-
гии на промишленото
производство, нере-
довното миене на
улиците са едни от
факторите възду-
хът в Перник да е с
най-лоши показатели
в Европа. Остарели-
те технологични съо-
ръжения не отго-
варят на съвременни-
те изисквания. Типи-
чен пример затова е
сероочистката на
ТЕЦ Република, която
е остаряла. Собстве-
никът не желае да ин-
вестира в по-нови ме-
ханизми, въпреки ви-
соките цени на парно-
то. Или например пос-
ледната скъсана дига
на сгуроотвала "7-ми
септември" в Перник
на 7.5.2020 г., чиято
течна фракция, изте-
че от шламохранили-
щето и причини еко-
логична катастрофа
в града, застрашава-
ща човешкото здраве
и живот, както и не-

желанието за рекул-
тивация на наруше-
ните от открития
въгледобив терени.
Затова приоритетно
ще работя за създа-
ване на индустриална
зона за развитие на
нисковъглеродна ин-
дустрия в Перник,
която да създаде но-
ви работни места в
чисти производства
и ще настоявам ка-
риерите за въгледо-
бив да са на поне 2 км
от населените места,
а нарушените терени
рекултивирани.

Липсата на контрол
на управлението на
водния ресурс пък во-
ди до чести водни кри-
зи. Неправилно разход-
ване на питейните во-
ди за промишлени нуж-
ди е в разрез с евро-
пейските директиви.
Затова ще настоявам
язовирите, предназна-
чени за индустриално
ползване - като напри-
мер яз. Пчелина - да се
използват за това, а
не за нуждите на
някой мВЕЦ.
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Ðåãèñòðàöèÿòà "ïëàíèíñêè ïðîäóêò" å áåçïëàòíà
Това съобщи в Перник зам.министър на земеделието Георги Събев

Любомира ПЕЛОВА
За да се помогне на

производителите в
планинските региони,
в страната ни е въве-
ден незадължителен
термин за качество

"планински продукт",
съобщи в Перник за-
местник-министърът
на земеделието Геор-
ги Събев. Според него
планинските райони
са с по-трудни, по-ек-

Ученици от Ярджиловци
на посещение в Архива

Светла ЙОРДАНОВА

Сборна група ученици от пети и седми
клас при Основно училище "Отец Паи-
сий" - с. Ярджиловци, общ. Перник, во-
дени от г-жа Златина Иванова, гостува в
Държавен архив - Перник. Целта на по-
сещението бе запознаване с историята
на тяхното училище, съхранявана в ар-
хивните фондове. Изложението, подне-
сено от главен експерт Милена Симова,
премина с представянето на институ-
цията и нейните основни функции, кра-
тък преглед на съхраняваните докумен-
ти на училището и предоставянето на
възможността учениците да се докоснат
до първата летописна книга, документи
и снимки, илюстриращи богатата исто-
рия на просветното дело в с. Ярджилов-
ци.

Гостите имаха шанса да пристъпят в
архивохранилището, за да добият пред-
става за отговорното и грижовно опа-
зване на документалната памет на ре-
гиона.

Отново бум на кърлежите
Силвия ГРИГОРОВА

След лекото намаляване на броя на
ухапаните от кърлежи в областта, през
миналата седмица техният брой достигна
94. Най-много са ухапаните от кърлежи в
община Брезник- 37, 30 в Радомир. Към
момента ухапаните от кърлежи в региона
са вече около 300 човека. Лошата новина
е, че има регистрирани с лаймска болест,
която е много опасна и лечението й е про-
дължително, но няма гаранции за 100%-
тово излекуване на заразените. Това ин-
формира директорът на Центъра за спеш-
на медицинска помощ в Перник д-р Вале-
ри Симеонов. Добрата новина, която той
съобщи е, че през изминалата седмица
линейките на ЦСМП са транспортирали 12
болни, от които 7 са с коронавирус.

"Искам да отбележа, че сме изплатили
на нашите медици, които са работили на
първа линия в борбата с коронавируса,
полагащите им се по 1000 лева допълни-
телно за месец май и хората са доволни.
През седмицата имахме 3 катастрофи, но
за щастие без тежко пострадали. Минала-
та седмица, обаче, имаме едно фалшиво
повикване в Радомир. Дали сме сигнала
на полицията  тя работи по случая. Въпре-
ки че сме в летния отпускарски сезон,
имаме достатъчно дежурни екипи, които
осигуряват 100%-тово здравно обслужва-
не на жителите от областта", увери д-р Си-
меонов.

Обраха къщи в Долна Диканя
Любомира ПЕЛОВА

Служители от радомирското Районно уп-
равление на МВР издирват извършителите
на две взломни кражби. Посегателствата
са станали в село Долна Диканя, в периода
21-25 юни тази година. Неизвестни разби-
ли работилница и къща и откраднали  еле-
ктрически и бензинови машини, телевизор
и ел. кабел. Извършени са огледи и са
предприети оперативно-издирвателни и
процесуално-следствени действия.

Образувани са досъдебни производства
по чл. 195, ал. 1 от Наказателния кодекс и
работата продължава под надзора на про-
куратурата.

Библиотеката награди своите
най-любознателни читатели
Светла ЙОРДАНОВА

Регионална библио-
тека "Светослав Мин-
ков" връчи днес награ-
ди на трима от най-
любознателните си
читатели. Наградата
е наречена "Открива-
тел на книги и позна-
ние". С нея библиоте-
ката реши да поощри
не само четящи хора,
а такива, които
търсят и успяват да
намерят в книгите
познание. Тримата
отличени са Белосла-
ва Пенчева- ученичка
в III- ти клас в ОУ "Св.
Иван Рилски", Джова-
ни Евстатиев, който
тази година тази го-
дина завърши ПГТС
"Арх. Йордан Мила-
нов" и журналистът
Кристиян Иванов.
Наградите- специална
грамота и книга, бяха
връчени днес на тър-
жество в читалнята.

Третокласничката
Белослава Пенчева е
един от най- активни-
те читате-
ли на Дет-
ския отдел.
Освен, че
чете много
книги, има
подчертан
и н т е р е с
към рабо-
тата на
библиоте -
каря. Някол-
ко дни беше
доброволец
в Детския
отдел. Лю-
б о з н а т е л -
ната Белос-
лава получи

специална покана от
библиотекарите да
разгледа всички отде-
ли и "тайни места" ка-
то книгохранилищата
в библиотеката.

Джовани Евстатиев
тази година бе абиту-
риент. Той е един от
най-активните чита-
тели в Заемната за
възрастни. През 2019
г. направи дарение в
библиотеката, което
включваше само нови
книги в сферата на
предприемачеството.
Джовани има подчер-
тан интерес към раз-
витието на бизнеса и
инвестирането. Тър-
сенето на определени
заглавия от него ста-
на причина, библиоте-
ката да закупи някол-
ко нови заглавия в
сферата на икономи-
ката и финансите.

Кристиян Иванов е
един от дългогодиш-
ните редовни чита-
тели на библиотека-
та. Той е сред хората,

които най- често по-
сещават читалнята.
Работата му като
журналист му помага
много в търсенето и
намирането на инте-
ресни теми и мате-
риали. Кристиян рабо-
ти като репортер в
"България днес", като
преди това минава
през школите на в.
"Труд", "Поглед" и
"168 часа". Умел раз-
казвач на истории.
Кристиян, заедно с
още трима свои коле-
ги, написа книга за
футболната легенда
Георги Аспарухов- Гун-
ди, която счупи ре-
корд по продажби и
която той дари на
библиотеката. В съав-
торство той написа
и книга за участието
на българския нацио-
нален отбор на све-
товните първенства
със заглавие "Българи,
юнаци" и биографич-
ната книга за Трифон
Иванов.

стремни климатични
условия.

По-често има зас-
тудявания и вали,
снежната покривка се
задържа по-дълго,
особено на по-голяма
надморска височина.
Това ограничава про-
дуктовото разнооб-
разие в сравнение с
производството в
равнинните региони,
отбеляза Събев. Спо-
ред него идеята на
термина е върху край-
ни продукти да се из-
ползва еднотипно оз-
начение и на тази ба-
за производителите
да се открояват на
пазара.

Към 2019г. България
става петата страна
в ЕС, която въвежда
означението "планин-
ски продукт", каза Съ-
бев. Той съществува

Пернишките седмокласници
по-силни по български,

отколкото по математика
Светла ЙОРДАНОВА

Положителна тенденция показват резул-
татите и на двата изпита след VII клас през
тази година. Макар и с малко, те надхвърлят
постигнатото през 2020 г. По-високи са дори
от тези през 2019 г., когато цялото обучение
беше присъствено, обобщават от МОН.

Средният успех по български език и лите-
ратура сега е 53,86 точки от максимум 100.
Продължава тенденцията към плавно на-
растване на средния брой точки по матема-
тика, но въпреки това той остава нисък -
37,94 точки. Само трима седмокласници са
пълни отличници и по двата предмета. Чети-
ридесет и четирима имат нула точки и на
двата изпита. Със 100 точки по български
език и литература са 14 ученици, а по мате-
матика - 152. С нула точки по български език
и литература са 223 седмокласници, а по
математика - 208.

Разказът "Череши" от Захари Карабаш-
лиев като цяло не е затруднил учениците,
показват резултатите. Седмокласниците са
предали текста, макар и невинаги подробно.
Не всички са прилагали книжовноезиковите
правила. Повече от половината не умеят да
оформят текст графично. Преобладаващата
част от седмокласниците се ориентират в
изучавани творби по отношение на герои,
образи, теми, проблеми. Едва един от всеки
четири обаче открива повечето или всички
грешки в текст. Над половината от ученици-
те не разчитат внушенията в откъс от изуча-
вана творба.

По математика най-лесни са били задачи-
те за ъгли. Не се забелязва значително раз-
местване спрямо предходни години сред
регионите с най-високи постижения.

С високи резултати и по двата предмета
са София, Смолян, Варна и Русе. Както и
при X клас, учениците от Ямбол и от Кър-
джали са значително по-добри по математи-
ка, отколкото по български език и литерату-
ра. Обратното е в Перник. Там са по-силни по
български език и литература. Габрово е в
първата петица по български език и литера-
тура, а Бургас - по математика. Възпитани-
ците на математическите и природо-матема-
тическите гимназии са традиционно с най-
добри резултати и по двата предмета. На на-
ционално външно оценяване по БЕЛ се яви-
ха 57 538 ученици, а по математика - 57 328.

още в Италия, Фран-
ция, Австрия, Румъ-
ния. В Чехия, Словения
и Португалия се
правят опити, допъл-
ни заместник-минис-
търът. Той уточни,
че ние имаме нацио-
нално законодателс-
тво в тази посока.

Процедурата за ре-
гистрация е безплат-
на, уточни експер-
тът от Министерс-
тво на земеделието
Иванка Статкова. По
думите й понятието
обхваща продукти,
добити от животни,
чието производство
се извършва в планин-
ски райони, както и
продукти, произведе-
ни от животни, от-
глеждани в планински
райони и преработени
животински такива.
Билки, плодове, зелен-

чуци, преработени
растителни продук-
ти също могат да бъ-
дат обозначени като
планински, когато
растенията са отгле-
дани в райони с по-
голяма надморска ви-
сочина. В списъка по-
падат и пчелни про-
дукти, ако пчелите са
събирали нектар и по-
лен само в планински
райони.

Георги Събев при-
съства на среща със
с е л с к о с т о п а н с к и
производители в Пер-
ник. Заместник-минис-
търът обсъди с тях
използването на тер-
мина за качество "пла-
нински продукт" и
включването на пер-
нишките производи-
тели към тематич-
ния национален регис-
тър.
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Директорът на "Топлофикация Перник, Ясен Кацаров, пред в."Съперник"

-Г-н Кацаров, кое на--Г-н Кацаров, кое на--Г-н Кацаров, кое на--Г-н Кацаров, кое на--Г-н Кацаров, кое на-
ложи да изтеглите сложи да изтеглите сложи да изтеглите сложи да изтеглите сложи да изтеглите с
почти месец извър-почти месец извър-почти месец извър-почти месец извър-почти месец извър-
шването на годишнияшването на годишнияшването на годишнияшването на годишнияшването на годишния
планов ремонт тазипланов ремонт тазипланов ремонт тазипланов ремонт тазипланов ремонт тази
година?година?година?година?година?

-Най-големият паро-
генератор- пети,  на
който основно разчи-
таме, започна напосле-
дък често да аварира.
Това за нас беше сигнал,
че му е дошло времето
за годишен ремонт. За-
това решихме да изтег-
лим по-рано от предви-
деното, с около три
седмици, планираният
годишен ремонт на то-
ва важно за нормална-
та работа на централа-
та съоръжение. Ново-
то за тази година е, че
по време на тазгодиш-
ния ремонт ще подме-
ним старите хладилни
помпи на основната
парна турбина на пети
енергоблок. Причината
е, че използваните до
сега помпи са много
старо поколение и са
енергонеефективни.
Новите помпи са заку-
пени и доставени.

Четвърти парогене-
ратор е в среден ре-
монт от началото на

миналия месец. При не-
го, вместо ремонтът
да е два месеца, ще бъ-
де три. Докато за пети
енергоблок ще бъде
около четиридесет
дни. Ако нямаше нужда
от подмяна на стари-
те хладилни помпи,
щяхме да се справим за
около 25 дни. Но тъй
като е необходимо да
ги демонтираме, това
е свързано с разруша-
ване на старите фун-
даменти и изграждане-
то на нови. Освен то-
ва,  при изграждането
на фундаментите за
новите помпи е необхо-
димо време  за втвърд-
яването на бетона. За-
това ще са ни необхо-
дими около 40 дни. Спи-
рането на ТЕЦ- е плани-
рано да бъде в периода
от 5 юли до 2 август.

- Колко ще струва на- Колко ще струва на- Колко ще струва на- Колко ще струва на- Колко ще струва на
"Топлофикация Перник""Топлофикация Перник""Топлофикация Перник""Топлофикация Перник""Топлофикация Перник"
тазгодишният плановтазгодишният плановтазгодишният плановтазгодишният плановтазгодишният планов
ремонт?ремонт?ремонт?ремонт?ремонт?

-Около 550 000 лева
ще вложим само за ма-
териалите и новите
съоръжения, които ще
се монтират. Освен
това сме наели допъл-
нителни ремонтни гру-

пи от други топлофи-
кационни дружества и
специализирани фирми.
Наред с това ще се на-
ложи в определени дни
нашите работници и
служители да преми-
нат на 12-часов рабо-
тен ден, за да успеем да
свършим навреме.

- Предвидили ли сте- Предвидили ли сте- Предвидили ли сте- Предвидили ли сте- Предвидили ли сте
тази година ремонтитази година ремонтитази година ремонтитази година ремонтитази година ремонти
и на топлопреноснатаи на топлопреноснатаи на топлопреноснатаи на топлопреноснатаи на топлопреносната
мрежа?мрежа?мрежа?мрежа?мрежа?

-В тазгодишната ре-
монтна програма сме
заложили ремонти по
основните трасета на
топлопреносната мре-
жа. От миналата годи-
на, есента, някои ава-
рии по главните клоно-
ве на мрежата не сме
отстранявали, за да не
прекъсваме топлопода-
ването за по-дълго вре-
ме на централна град-
ска част или на кварта-
лите "Мошино" и "Из-
ток".

Когато са аварирали
участъци от мрежата
на територията на те-
зи квартали, дори и го-
леми, един или два пъ-
ти, извън плановия ре-
монт, ги спираме. Но
когато има аварии по
основните трасета
между ТЕЦ-а и централ-
ната градска част или
трасето до квартали-
те  "Мошино"  и Изток,
оставяме авариите за
отстраняване по вре-
ме на плановия ремонт.

-Какви цели си пос--Какви цели си пос--Какви цели си пос--Какви цели си пос--Какви цели си пос-
тавя ръководствототавя ръководствототавя ръководствототавя ръководствототавя ръководството
на "Топлофикация Пер-на "Топлофикация Пер-на "Топлофикация Пер-на "Топлофикация Пер-на "Топлофикация Пер-
ник" след този ре-ник" след този ре-ник" след този ре-ник" след този ре-ник" след този ре-
монт?монт?монт?монт?монт?

- Както вече поясних,
четвърти парогенера-
тор ще бъде ремонти-
ран близо три месеца.
Целта е да гарантира-
ме безаварийната му

Лято е. Да опазим природата от пожари!
Любомира ПЕЛОВА

Повишаването на
дневните температу-
ри, сухия летен период,
в съчетание с небреж-
ното човешко поведе-
ние, рязко повишават
вероятността от въз-
никване на запалвания и
последващи пожари в
земеделските земи и
горските територии.

Ежегодно пожарите в
природата причиняват
огромни загуби на стра-
ната и нанасят сериоз-
ни вреди на околната
среда. Унищожава се
природното богатс-
тво - горите, загиват
различни животински
видове, опожаряват се
селскостопански сгра-
ди, съоръжения и жили-
ща. Много са и регис-
трираните случаи на

работа през отопли-
телния сезон. Освен ре-
монта на пети пароге-
нератор, ще бъде ос-
новно ремонтиран и
електрофилтърът,
който пречиства дим-
ните газове от фини
прахови частици.
Тоест, намеренията ни
са през новия отопли-
телен сезон да рабо-
тим основно с пети па-
рогенератор, а чет-
върти да е резервен и
да е в готовност да бъ-
де включен при еве-
нтуална аварийна си-
туация.

- Продължава ли ра-- Продължава ли ра-- Продължава ли ра-- Продължава ли ра-- Продължава ли ра-
ботата по монтажа наботата по монтажа наботата по монтажа наботата по монтажа наботата по монтажа на
газовите когенерато-газовите когенерато-газовите когенерато-газовите когенерато-газовите когенерато-
ри?ри?ри?ри?ри?

-Да, не сме спрели да
работим по тях. За се-
га работим по график.
Предвиждаме ноември
месец, тази година, да
започнем тестовете.
През септември, дано
всичко да върви нор-
мално, тъй като маши-
ните са финландски, ча-
каме финландски спе-
циалисти да дойдат и
да направят ревизия, а
при необходимост и
неотложни ремонти.
След това предвижда-
ме да направим пуск, за
да сме сигурни, че всич-
ко по  монтажа на дви-
гателите е направено
както трябва. Освен
това, финландските
колеги ще обучат на-
шите специалисти, та-
ка че да придобият не
само необходимите
познания, но и опит
при работа с този вид
техника. Всъщност, ва-
риантите за ревизия и
ремонт на тези двига-
тели,  бяха два. Единия-
т бе да се извършват
на мястото, където

бяха разтоварени, но
преценихме, че този
подход не е удачен. Дру-
гият бе- след като бъ-
дат монтирани. На фи-
нала сме в преговорите
с фирма-изпълнител,
която по одобрения
проект да изработи и
монтира новото хале. В
него ще има и подемен
кран, с който ще може
да се обслужват тези
двигатели, при еве-
нтуален ремонт. Всъщ-
ност, като машини,
които да произвеждат
електроенергия, тези
двигатели ще бъдат
монтирани по-рано. Но
като машини, които ос-
вен електроенергия,
трябва да могат да
произвеждат и топли-
на, ще бъдем готови
малко по-късно. Трасе-
то, по което ще дости-
га водата, която върви
към централна градска
част и кварталите "Те-
ва" и "Изток" ще ни за-
бави малко, както и дос-
тавката на топлооб-
менниците. Идеята е
водата, която циркули-
ра в топлопреносната
мрежа, чрез топлооб-
менници,  да бъде подг-
рявана с топлината от
тези машини.

-С оглед на мащабна--С оглед на мащабна--С оглед на мащабна--С оглед на мащабна--С оглед на мащабна-
та ремонтна програ-та ремонтна програ-та ремонтна програ-та ремонтна програ-та ремонтна програ-
ма, която залагате зама, която залагате зама, която залагате зама, която залагате зама, която залагате за
летния период, ще ус-летния период, ще ус-летния период, ще ус-летния период, ще ус-летния период, ще ус-
пеете ли да приключи-пеете ли да приключи-пеете ли да приключи-пеете ли да приключи-пеете ли да приключи-
те всички дейностите всички дейностите всички дейностите всички дейностите всички дейности
навреме?навреме?навреме?навреме?навреме?

-Пети парогенера-
тор ще бъде отремон-
тиран в определения
срок и не предвиждаме
след пускането на топ-
лата вода да довършва-
ме някои дейности,
въпреки подмяната на
хладилните помпи на
основната парна тур-

загинали и пострадали
граждани от огнената
стихия в бита и приро-
дата.

От началото на годи-
ната в Регионална ди-
рекция "Пожарна безо-
пасност и защита на на-
селението" - Перник са
регистрирани общо 293
пожари, като за същия
период на миналата го-
дина са били 365. Пожа-
рите без загуби са 189
броя, от които 76 бр. в
сухи треви, а през съ-
щия период на минала-
та година 298 броя -
значително по-малко по-
жари без загуби в срав-
нение с миналата годи-
на. Няма възникнали по-
жари в горския фонд
от началото на година-
та до момента, като за
същия период на мина-

лата година са били 2
броя. Анализа на причи-
ните показва, че всички
пожари в сухи треви и
горски масиви са причи-
нени от дейността на
човека и само 2 % се
дължат на природни
явления.

В разгара на горещи-
те летни месеци и пред-
стоящата жътвена
кампания, за да се пре-
дотвратят пагубните
за природата и хората
последици от пожари, е
необходимо да се знае
следното:

oВсеки гражданин но-
си лична отговорност
при използването на
открит огън и спазва-
не на правилата за по-
жарна безопасност
през летния пожароопа-
сен сезон. Забранено е

паленето на стърнища
и суха растителност в
поземления и горски
фонд. Деянието е ин-
криминирано - чл.331,
ал.2 от НК: "Който запа-
ли стърнище, вследс-
твие на което предиз-
вика пожар в горския
фонд, се наказва с лиша-
ване от свобода до 3 го-
дини и глоба от 500 до
5000 лв.".

Небрежното бораве-
не с огън е най-честата
причина за възникване
на пожари от такова ес-
тество. Затова
трябва да се спазват
правилата за палене на
огън в гората. Място-
то се определя след пре-
ценка на пожарния риск
за околните насажде-
ния, по възможност
трябва да е в близост

до вода (язовир, река,
ручей, извор, чешма).
Огнището се подготвя
кръгло, с диаметър до 1
м и се огражда с венец
от камъни с височина
около 20 см. или се вко-
пава в земята, като из-
вадената от него
пръст се насипва по пе-
риферията. Огнището
се огражда с минерали-
зована ивица - това е
ивица, почистена от
цялата тревна маса до
почвения слой. В ника-
къв случай огънят не се
оставя без наблюдение.
Мястото не се напуска
от хората, преди да е
напълно изгасен. При
ветровито време не се
пали огън - летящите
искри и въглени раз-
пространяват огъня в
неочаквани посоки, той

се разраства и обхваща
огромни площи за крат-
ко време;

oАбсолютно недопус-
тимо е да бъде изхвър-
лена незагасена угарка
от цигара в леснозапа-
лима среда. Макар и мал-
ка по размери, тя при-
тежава достатъчна
"огнева мощ" да запали
сухата тревна расти-
телност при попадане-
то си върху нея;

oИзхвърлянето на
стъклен амбалаж или
стъклени парчета сред
сухата растителност
има ефект на лупа
вследствие продължи-
телното слънчево
нагряване и също се
превръща във фатален
огнеизточник;

oИма случаи, в които
техническа неизправ-

ност на машина или пре-
возно средство, рабо-
тещо в гората или зе-
меделската земя може
да причини огнено бедс-
твие. Всички моторни
превозни средства, кои-
то навлизат в горски-
те или земеделските
територии, трябва да
са технически изправни,
с изпускателна уредба,
недопускаща отделяне-
то или изхвърлянето
на искри.

oВ случай на пожар -
не губете време. Неза-
бавно се обадете на те-
лефон 112.

 През летния пожа-
роопасен сезон е изклю-
чително важно да бъ-
дем разумни, предвид-
ливи и внимателни, за
да съхраним себе си и
природата около нас!

бина на пети парогене-
ратор.  Тези помпи са
закупени още зимата,
така че само остава да
бъдат монтирани. И
понеже често пъти се
коментира, че правим
основен ремонт през
лятото, но въпреки
това се появяват ава-
рии през отоплителни-
я сезон, искам да
поясня нещо много
важно. Парогенерато-
рът, без значение дали
е пети или четвърти,
има стотици километ-
ри тръби за топлооб-
менници. Не е грешка на
езика, а самата истина.
Често пъти колегите
се шегуват, че ако из-
вадим всички тръби,
които обслужват паро-
генератора и ги наре-
дим една след друга, ще
стигнем почти до на-
шето Черно море. Цел-
та на парогенератора е
да оползотвори макси-
мално топлината от
горенето. Това се из-
вършва от топлооб-
менниците- или казано
на достъпен език- от
пакетите от тръби.
За съжаление, при горе-
нето на въглищата,
твърдият минерален
остатък от този про-
цес е две трети пясък.
През годините в уча-
стъците, в които се
извършва завихряне,
този пясък успява аб-
разивно да износи сте-
ните на тръбите до
такава степен, че да ги
пробие. Така се стига
до авария в парогенера-
тора. Сами разбирате,
че няма как да се уста-
нови какво е състоя-
нието на всеки участъ-
к от тези тръби, чий-
то пробив води до ава-
рия на парогенератора.

В допълнение бих ис-
кал да подчертая, че
"Топлофикация Перник"
няма никаква финансо-
ва изгода централата
да не работи, защото
през това време не се
доставя топлинна ене-
ргия и дружеството
няма никакви постъп-
ления от нейното ин-
касиране. Подобни пла-
нови ремонти са свър-
зани с инвестирането
на доста сериозни
средства, за да се га-
рантира през отопли-
телния сезон да не се
допусне голяма авария,
която да наложи спира-
нето на централата за
дълъг период от време
през зимата, което би
било много опасно за
топлопреносната мре-
жа, освен, че клиенти-
те на дружеството се
лишават от отопле-
ние. През този ремонт,
освен влагането на
много пари за резервни
части и за закупуване-
то на съоръжения, се
налага заплащане на из-
вънредния труд на на-
шите работници и спе-
циалисти. Освен това,
ние наемаме и не малко
външни специализира-
ни фирми да ни помог-
нат, за да успеем да
свършим всичко, което
сме предвидили в ре-
монтната програма за
времето, в което цен-
тралата не работи.
Всичко това изисква
влагането на сериозни
средства. Целта на то-
зи голям ремонт е да не
допуснем тежки  ава-
рии на парогенератор
през отоплителния се-
зон, особено в тежки
зимни условия.

Интервюто взе
Силвия ГРИГОРОВА



ПРОДАВА:

1. Ново помещение, Център, партер, 43 м2 - 26 000 евро.

2. Магазин, Мошино, 51 м2, нов, - 65 000 лв.

3. Търговски обект, Изток, 42 м2, ет. 1, ТЕЦ - 50 000 лв.

4. Гарсониера, гр. Радомир, ет. 2, НОЕ, тер., с обзавеждане - 65 000 лв.

5. Двустаен, Хумни дол, ет. 5, 59 м2, саниран, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер. - 62 000 лв.

6. Тристаен, Ид. център, ет. , 84 м2, мазе 18 м2, таван 18 м2 , 2 тер., ТЕЦ    - 60 000 евро

7. Тристаен, Ид. център, ет. 1, ТЕЦ, тер., 78 м2, с гараж 18 м2 - 66 000 евро

8. Тристаен, Пригаров район, ет. 3(9), преходен, 3 тер. - 82 000лв.

9. Тристаен, Тева, ет. 3, лукс, 2 тераси, 96 м2, 2 мазета - 95  800 лв.

10. Тристаен, Хумни дол, ет. 6(8), ТЕЦ, асансьор, 78 м2 - 63 000 лв.

11. Къща, над Профилакториума, 3 етажа+мазе+сутерен - 370 000 лв.

12. Къща, Клепало, сутерен + 2 етажа, РЗП:210 м2, двор:271 м2, ПВЦ - 80 000 евро

13.  Къща, Дивотино, дв:1430 м2, 2 етажа по 61 м2, с две стоп. сгради - 59 000 евро

14. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП:170 м2, подобр. , двор 1/3 от 416 м2  - 85 000 евро

15. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор, дв: 760 м2,

      сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 145 000 евро

16. УПИ, Дивотино, 625 м2, лек наклон - 20 000 лв.

17. УПИ, с. Дивотино, 1100 м2, кладенец, равен - 29 000 лв.

КУПУВА, за реални клиенти,
всякакви видове апартаменти в центъра и кварталите

ПРОДАВА
1. Едностаен, Център, 37 м2, ет. 1, PVC, с обзавеждане, ремонтиран - 58 500 лв.
2. Едностаен, Център, 37 м2, т, за осн. ремонт, ет. 1 - 45 000 лв.
3. Едностаен, Мошино, 52 м2, ет: 4/6, ТЕЦ, тх - 63 000 лв.
4. Едностаен, Тева, ет.2, панел, ТЕЦ, обзаведен, с изолация, поддържан вход - 49 500 лв.
5. Двустаен, Център, 68 м2, т, ет. 3, поддържан, добър вход,
    раб. асансьор, ТЕЦ, обзаведен - 83 710 лв.
6. Двустаен, Център, 65 м2, ЕПК, среден, южно изл., PVC, паркинг
    пред блока, ет. 8(9), ТЕЦ, обзаведен - 89 900 лв.
7. Двустаен, Център, 69 м2, т, до парка, готов за живеене, ет. 5(5) - 84 000 лв.
8. Двустаен, Изток, 66 м2, п, ет. 2, лукс, с обз., до детска градина и училище - 107 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, 60 м2, ЕПК, ет. 12 - 62 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, 57 м2, ет: 3/6, ТЕЦ, тх - 65 000 лв.
11. Двустаен, Център, ет: 4/4, тх - 54 800 евро
12. Тристаен, Ид. Център, 95 м2, т, ет. 5(5), лукс, обз., закрит к-кс, с гараж, ТЕЦ - 108 000 евро
13. Тристаен, Център, 76 м2, т, ет. 4(4), PVC, ТЕЦ - 47 000 евро
14. Тристаен, Център, 110 м2, ет: 4, тх/пл, ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
15. Тристаен, Разш. център, 110 м2, ет: 5/6 - 62 000 евро
16. Къща, с. Люлин, 50 м2, двор: 400 м2 - 40 000 лв.
17. Къща, с. Рударци, Център, 120 м2, двор: 629 м2, тх, пл,
       за осн. ремонт, ток, вода - 31 000 евро
18. Стара къща, с.Ярджиловци, гредоред, за тотален ремонт,
       ъглов парцел 820 м2, на две улици, в центъра на селото - 45 000 лв.
19. Къща близнак, Радомир, двор: 295 м2, 2 етажа по 75 м2,
       отделни входове, санирана - 57 000 лв.

РЕКЛАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ

Сряда-четвъртък, 30 юни -1 юли 2021 г., брой 74 /7074/ година XХIX

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

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

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

0884 32 47 03

0888/222 656
0879 338 244

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИwww.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

27 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

А Г Е Н Ц И Я

ул. Миньор-19, ет. 2 0888 503 237

КУПУВА ВЕДНАГА ГАРСОНИЕРА В ПЕРНИК
1. Гарсониера, идеален център, ет. 3 - 72 000 лв.

2. Къща, Делта Хил, уникална локация, панорамна гледка,

    бърз достъп до  София           - по договаряне

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

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

4. УПИ, Мошино, 600 м2 - 59 лв/кв.м.

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

6. Вила, с. Сирищник, 3 етажа, нова, груб строеж, без дограма,

   двор: 200 м2  (облагороден) - 32 000 лв.

7. Къща Мошино, 1 етаж, масивна, санирана, ЗП: 52 м2,

    двор: 380 м2          - по договаряне

8. Двустаен, Бела вода, 63 м2, ет. 1, ПВЦ - 32 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Рударци, УПИ, 317 м2                     - 35 евро/м2

2. Рударци, УПИ, 744 м2 - 40 евро/м2

3. Рударци, УПИ, 850 м2 - 42 евро/м2

4. Рударци, УПИ, 811м2 - 40 евро/м2

5. Рударци, УПИ, 1344 м2 - 40 евро/м2

6. с. Люлин, УПИ, 587 м2 - 25 000 лв.

7. с. Люлин, УПИ, 756 м2  - 30лв./ м2

8. с. Дивотино, УПИ, 629 м2 - 30лв./ м2

9. с. Дивотино, УПИ, 570 м2 - 30лв./ м2

10. с. Дивотино, УПИ, 640 м2 - 30лв./ м2

11. с. Дивотино, къща с УПИ, 708 м2 - 35 000 лв.

12. Калкас, УПИ, 916 м2 - 35лв./ м2

13. Калкас, УПИ, 600 м2 - 40лв./ м2

14. Мошино, УПИ, 300 м2 - 60лв./ м2

15. Мошино, УПИ, 950 м2 - 50лв./ м2

16. Мошино, УПИ, 620 м2 - 60лв./ м2

17. Вила, с. Кошарево, 3 етажа,

РП 150 м2,  двор 550 м2 ,канализация,

асфалт, бунар, ток, вода - 25 000 евро

МАНОС - ЕООД
град Перник, кв. Дараци,

бл. 110, ап. 4
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ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на хидравлични

багери. Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

АК ЕЛЕКТРИК АД, град Радомир е част от шведският индустриален гигант AQ GROUP, който е
световен производител на компоненти и системи за индустриални клиенти с високи изисквания.
Във връзка с увеличаващото се производство, предлагаме следните позиции за постоянна работа

E Л Е К Т Р О И Н Ж Е Н Е Р
Е Л Е К Т Р О М О Н Т Ъ О Р

Изпращайте
автобиография с

посочен телефон за
връзка.

гр.Перник,
ул. "Пирин" 12А

Телефон: 0885525211
Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД
търси да назначи:

СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

Изисквания към кандидатите:

Средно образование

Желание за работа

Висока трудова дисциплина

Компанията предлага:
Предизвикателна работа в достойна среда
Придобиване на квалификация за работа с високотехнологични
машини
Мотивиращо заплащане и ежемесечни бонуси
Ваучери за храна
Допълнително здравно застраховане
Поемане на разходи за транспорт

Кандидатите могат да предоставят CV на "Рецепция" в АК Електрик АД, на адрес: град
Радомир, ул. Райко Даскалов 68 /срещу автогара Радомир/. Телефон за връзка: 0879 80 70 02.

                                        "Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ""Настройчици на абканти с ЦПУ"                                   ЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчициЕлектрозаварчици
          Оператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машиниОператори на машини                                   Монтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкцииМонтажници метални конструкции

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@mail.bg

www.ra-skorpion.com
Facebook: Рекламна агенция Skorpion

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

РРРРРекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифиекламни тарифи
на вестникна вестникна вестникна вестникна вестник

Първа страницаПърва страницаПърва страницаПърва страницаПърва страница
Черно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./смЧерно/Бяла - 3 лв./см22222

Пълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./смПълноцветна - 5 лв./см22222

До главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месецДо главата - 800 лв./месец
В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:В рекламен пояс:
- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец- 3.5/2.5 см - 300 лв./месец
- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец- 4.5/2.5 см - 500 лв./месец

Вътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страницаВътрешна страница
- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см- 2 лв./см22222

Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:Абонаментни карета:
- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец- 3.5/3.5 см - 40 лв./месец
- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец- 3.5/7 см - 70 лв./месец
- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец- 7/7 см - 110 лв./месец

Последна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страницаПоследна страница
- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см- Черно/Бяла - 2.50 лв./см22222

- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см- Пълноцветна - 4 лв./см22222

Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:Обяви:

ГражданскаГражданскаГражданскаГражданскаГражданска
до 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./дендо 10думи - 1 лв./ден

ФирменаФирменаФирменаФирменаФирмена
до10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./дендо10 думи - 2 лв./ден

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.
забавачка и др. - 28 600

евро
Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
ÎÒÎÏËÈÒÅËÍÀÒÀ, ÂÅÍÒÈËÀÖÈÎÍÍÀÒÀ È

ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ

2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98
тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16

e-mail : office@vento-k.com
www.vento-k.com

Гр .  Батановци,  ул .  Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396 пласмент

Да готвим на български

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -
ПЕРНИК” АД

123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567
123456789012345678901234567

Това е
мястото

за
вашата
реклама

123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890
123456789012345678901234567890121234567890

МЯСТО ЗА

РЕКЛАМА

123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901
123456789012345678901

Място за
вашата
реклама



Съперник 730 юни - 1 юли 2021 г.ИМОТИ

Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820

636

Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.

Добро възнаграждение. Тел.: 0887

122 124

"Менпауър Груп" търси

машинни оператори за

международна производствена

компания. Предлагаме ви

атрактивно стартово

възнаграждение между 1000-1200

лв. и осигурен транспорт.

Позвънете на 0879 958 620 -

Герасим Найденов

Печатница търси монтажистка,

може и пенсионерка. Тел.: 0898

704 678

Фирма “ДЛВ” набира шофьори

от категории С и С + Е - с надница

70 лева, автомонтьори, машинисти

пътно - строителна техника, ел.

монтьори. Тел.: 076/ 67 1000, 0889

338 388 или на адрес “Кралевски

път” №1

“АСФ Сървис” ЕООД търси да

назначи ел. инженер и ел.

монтьор. Тел.: 0885 525 211 или гр.

Перник, ул. "Пирин" 12А

Фирма спешно набира шофьори

за работа с категория D, трудов

договор, добро заплащане. Тел.:

0889 279 727

"АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи

настройчици на абканти с ЦПУ,

електрозаварчици, оператори на

машини, монтажници метални

конструкции. Тел.: 077 78 22 02,

email:  filip.vitanov@aqg.se или на

адрес град Радомир, ул. "Райко

Даскалов" № 68 - отдел "Човешки

ресурси".

Хлебар с опит търсим за пекарна

в с. Кладница. Тел.: 0889 494 112

Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно

състояние. Тел.: 0888 137 885

Продавам картофи за посев, сорт

“Сорая". Тел.: 0879 26 56 25

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:
ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР,

ЕТ: 2, ТХ,

52 900 евро

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

тел. 0359 894 83 43 71

ÌÀÍÎÑ
Продава:

Вила, с. Кошарево, 3
етажа, РП 150 м2,  двор
550 м2 , канализация,

асфалт, бунар, ток, вода
- 25 000 евро

Продавам Suzuki Grand vitara

Двигател Бензинов Скоростна ку-

тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса

база В отлично състояние. Разход

8лв/100км. Свалящ се таван. Тел.:

0895 725 609

Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на

Перник. Цената включва обзавеж-

дане, стока в наличност(обувки и

чанти) и депозит за един наем за

магазина.Тел.: 098 613 4789

Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен

етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-

пад.Частично обзаведена,обшир-

на панорамна гледка към града и

околните планини. Тел.: 0897 951

954

Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.

Ноевци, ремонтиран покрив. Цена

42 000 лв. Тел.: 0884 753 013

Продавам Еднофамилна къща с

три спални, разположена в луксоз-

ния и реномиран комплекс от зат-

ворен тип Делта Хил. Местополо-

жението е уникално, представлява

чудесно съчетание от панорамни

гледки, свеж въздух, спокойствие и

същевременно удобен достъп до

столицата посредством автомагис-

трала Люлин. Тел.: 0882 817 442

Продава къща, кв. Мошино,

двор: 380 м2, масивна, санирана,

ЗП: 52 м2, 1 етаж, цена по

договаряне. 0893 702 592

Продава място в кв. Драгановец

 850 м2, с ток. Цена 40 000 евро,

възможно споразумение. Тел.:

0878 853 799 - Василка Христова

Продавам УПИ, 700 кв.м., гара

"Ал. Димитров, на 10 км. след

Радомир, 5 000 лв. Тел.: 0892 774

899

Продавам помещение в центъра

за живеене и офис. Тел.: 0894 615

757

Давам под наем луксозни поме-

щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.

Смирненски и гараж в района на

печатницата. Тел.: 0888 137 885

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

наем

разни

Продава:

Тристаен, Пригаров район,

ет:3(9), преходен, 3 тер.,

82 000 лв.

тел. 0888/222 656

ïåðíèøêè  èìîòè

гр. Петрич, Индустриална зона, ул. “Места” 3

Офис: 0743 92 292 моб.: 0888 35 00 38;

0887 090 662; 0888 37 00 71

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

ПРОДАВАМ

iPhone 5C
- 150 лв.

iPhone 6+
- 320 лв.

Херметическа
екшън камера

HD 720-p
- 89 лв.

0887 884 095

работаSiAn

                     0888 50 32 37
                     0896 62 06 95

ИзработванеИзработванеИзработванеИзработванеИзработване
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Често се случва да заспим не-
съзнателно на плажа, опиянени
от слънчевите лъчи и приятната
топлина.

Въпреки че звучи безобидно,
сънят на пряка слънчева светли-
на не е добра идея, тъй като може
да има сериозни последици за
здравето.

„Спането на слънце всъщност
може да причини увреждане на
кожата. Разчитането на слънцеза-
щитен крем като единствената за-
щита е грешната тактика. Това ня-
ма да ви защити, още повече на
области, които сте пропуснали да
намажете или на които сте нанес-
ли много тънък слой слънцеза-
щитни продукт“, каза Хариет Да-
лууд от Британската дерматоло-
гична асоциация.

"Слънцезащитният крем може
също да се премахне чрез изпо-
тяване и трябва да се прилага по-
не на всеки два часа. Също така
слънцезащитният крем трябва да
бъде един от слънцезащитните
продукти, но не и единственият.
Ето защо насърчаваме хората да
носят защитно облекло. Най-важ-
ното е, ако сте на плажа и се чув-
ствате уморени, да се подслоните
от слънцето на сянка", обясни тя.

Увреждане на кожата, както ес-

Дерматолози: Не заспивайте на плажа
тетическо, така и здравословно, е
лесно да се получи, докато дре-
мете в градината си, на плажа
или в парка. Д-р Тиви Марутапу
казва, че сънят на слънце е "дер-
матологичен кошмар".

"Рискувате да получите слънче-
во изгаряне, защото не сте наяс-
но колко силно е слънцето и ве-
роятно няма да нанесете слънце-
защитни продукти толкова често,
колкото трябва. Ако все пак иска-
те да спите, намерете място на
сянка, нанесете слънцезащитен
крем и се покрийте с някакво за-
щитно облекло. Добра идея е да
настроите аларма на телефона си,
за да не заспите за твърде дълго
и не забравяйте да нанасяте мно-
го слънцезащитни продукти", съ-
ветва Марутапу.

Освен кожата, съществуват и
други рискове. А именно, д-р
Клаудия Пастидес предупрежда-
ва, че може да настъпи дехидра-
тация.

„Тялото трябва да регулира
вътрешната си температура, за да
работят вътрешните органи пра-
вилно. То прави това по няколко
различни начини и един от тях е
изпотяването. Това може да при-
чини дехидратация, а дехидрата-
цията - слабост, умора, главобо-

лие и световъртеж. „Силната де-
хидратация може да бъде фатал-
на, затова се уверете, че пиете
достатъчно вода, когато навън е
горещо, и избягвайте да спите на
пряка слънчева светлина.“

Други сериозни проблеми, кои-
то трябва да се имат предвид, са

топлинният удар и увеличения
шанс за развитие на кожен рак.
Кратък сън на слънце може да
доведе до слънчево изгаряне,
което трудно ще се излекува с
дни. Затова следващия път избе-
рете място на сянка или задайте
аларма за 20 минути.

Диетолог: Водата не
пречи на храносмилането

Диетологът Светла-
на Фус коментира
популярния мит за
опасностите от пие-
нето на вода по вре-
ме на хранене.

Тя отбеляза, че
поддръжниците на
тази теории обикно-
вено изтъкват три
основни аргумента:

1. водата разрежда
стомашния сок;

2. процесът на ус-
вояване на храната
се влошава;

3. обемът на стома-
ха се увеличава;

Според експерта обаче няколко глътки вода (максимум една ча-
ша) изобщо няма да попречат на процеса на храносмилане.

"Ще дам за пример супата. Когато я ядем, нима не консумираме
течност? А когато ядем домати или краставици като гарнитура към
месото /те съдържат големи количества вода/ нима това затрудня-
ва храносмилането ни?

Ако ядем твърда храна, например, сандвич от пълнозърнест хляб
с маруля и сирене, който е труден за преглъщане, тъй като е сух,
можем да го преглътнем с малки количества вода без проблем“,
каза Светлана Фус.

Пиенето на вода по време на хранене не е вредно, важно е да
знаем с какво и в какво количество да я консумираме”, обобщи
диетологът.

Лекар съветва как да се защитим
от ухапванията на комарите

Лекарят и телевизионна водеща Елена Малишева описа най-
ефективните начини да се предпазим от комарите.

Тя сподели препоръките си в ефира на Първи канал на руската
телевизия.

Малишева предупреди, че ухапването от комари може да бъде
много опасно, тъй като тези насекоми са преносители на различни
инфекции.

Един от малкото ефективни начини за борба с насекомите, спо-
ред лекаря е използването на репеленти.

В същото време използването на ароматни свещи и специални
лампи е доста неефикасно. „Този метод няма да ви предпази от
ухапвания нито на закрито, нито на открито”, отбеляза Малишева.

Лекарят посъ-
ветва да не раз-
читаме на аромат-
ни масла и пови-
шената консума-
ция на цитрусови
сокове – послед-
ните няма да нап-
равят кръвта ни
„безвкусна” за
насекомите. Ул-
тразвуковите ус-
тройства за от-
блъскване на ин-
секти също не га-
рантират 100-про-
центова защита
от ухапвания,
заяви експертът.
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Лъжат ли ни с кремовете за слънцезащита
Слънцезащитни продукти без реална защита на пазара! Зрители

на NOVA предупреждават за кремове и спрейове, които не предпаз-
ват от вредните лъчи. Подобни сигнали заливат и форумите в интер-
нет. Фалшивите кремове и спрейове водят до алергии, зачервяване
и прегаряне на кожата. А търговци примамват потребителите с лъж-
ливи обещания за 24-часово предпазване, 100% защита или слън-
цеблокаж. Зачервявания по тялото вместо реална защита. Този
ефект с изненада забелязва Ралица Карабаджакова още след пър-
вите нанасяния на крем върху кожата на сина си в началото на ля-
тото. Продуктът купува преди дни от интернет.

„Веднага след излагане на слънце, кожата рязко почервеня, по-
някога се появява леки обриви под формата на пъпчици. Когато пи-
пам, кожата не е толкова мазна. Повърхностният слой, който трябва
да защитава, много бързо се абсорбира от кожата”, разказва Ралица
Карабаджакова. Това буди съмнение в Ралица, че е попаднала на
фалшив продукт. И обявената върху опаковката на крема защита не
е реална. „Написан е даден фактор на етикета, но, според мен, зара-
ди начина, по който кожата ми се държи, не отговаря на тази защи-
та. Това ме навежда на мисълта, че факторът не отговаря на написа-
ното на продукта”, заяви Карабаджакова.

Предупреждения за фалшиви лосиони и кремове за защита от слън-
цето заливат и форумите в интернет. Причината - използване на коз-
метика, която не ги е предпазила от вредните лъчи на слънцето. Точ-
но обратното - довела е до трайно увреждане на кожата или алер-
гични реакции.

Случаи на предлагане на слънцезащитни продукти, които не съот-
ветстват на UV-фактора, обявен на етикета на опаковката, отчитат и
от „Активни потребители”. От Асоциацията не изключват до пазара
да достигат фалшиви кремове, тъй като голяма част от тях не са тес-
твани. „Лошото е, че в България има много евтини продукти, с цени
понякога 3 пъти по-ниски от тези на водещите световни марки. За
съжаление при тях не са правени изследвания и не можем да ка-
жем дали факторът съответства, или не. Това остава до голяма сте-
пен загадка. След като има неизследвани продукти, е напълно въз-
можно да има и големи отклонения”, коментира Богомил Николов
от асоциация „Активни потребители”.

Негативният ефект от употребата им забелязват и дерматолозите.
След като все по-често в кабинетите им идват пациенти с изгаряния,
въпреки че са използвали крем за предпазване.

„Винаги има такива рискове при продукти, които не са проверени,
не са сертифицирани. Има риск от контактен дерматит, както и от из-
гаряне – с всичките му последствия. Ефектът се вижда от 4 до 6 часа
след излагане на слънце, като пикът му е от 12-ти до 24-и час. Отшу-
мява постепенно то 72-я час нататък. Добре е тялото да се охлажда,
да се използват охлаждащи лосиони, компреси, медикаменти”, обяс-
ни дерматологът д-р Велислава Томова.

„Ако несъответствието между надписа на опаковката и реалното
не е голямо – между 5 и 10 %, не би трябвало да се тревожим. Но ако
разминаването е съществено – купувате фактор 50, а получавате 25,
тогава естествено човек може и да пострада”, обясни още Богомил
Николов.

Добавката от 50 лева може да
бъде вкарана трайно в пенсиите
С уговорката, че не разбира от пенсии, финансовият министър Асен

Василев заяви пред бизнесa и синдикатите, че НОИ разработва ва-
рианти за преизчисление на пенсиите, според който добавките от 50
лева да бъдат вкарани трайно в пенсиите.

„Като министерство на финансите се борим да има предвидимост,
а не този разход да се прави месец за месец и всеки месец да тър-
сим този разход отнякъде. Вече в приоритетите на НОИ, заедно с
всички процеси, които са свързани с консултации и т.н., е да пред-
ложат варианти. Ние не сме предубедени към един или друг вариант“,
каза министър Василев.

Вицепремиерът и социален министър Гълъб Донев заяви, че не е
привърженик на това пенсиите да се преизчисляват спрямо осигу-
рителният доход през 2018 г., защото нискодоходните пенсионери
ще получат най-малко увеличение.

„Нискодоходните, тези, които получават по-нисък размер на пен-
сиите, няма да получат 50 лева, а ще получат 10-15, или колкото се
изчисли по формулата. По-високодоходните пенсии ще получат по-
вече от 50 лева, което няма да бъде справедливо“.

В първата седмица на юли ще има по голяма яснота за актуализа-
цията на тазгодишния бюджет, обяви служебният министър на фи-
нансите Асен Василев. Ще бъдат включени и мерки за подпомагане
на бизнеса при трета Covid вълна през есента. Те ще се задействат
при съответна заболеваемост, при която ще се задействат цветни
кодове.

Василев поясни: „В зависимост от нивото на заболеваемост – да-
ли сме в зелена зона, жълта зона, оранжева зона и т.н., да излезе
заповед на здравния министър, която точно и ясно да казва какво
означава това за бизнес, за училища, за всичко останало. Т.е. мер-
ките да не се вземат от днес за утре, а да има една предвидимост до
края на годината. Ако влезем в оранжевата зона, това са мерките,
които здравният министър казва със заповед, че трябва да бъдат
предприети. Тези заповеди, мисля, че трябва да излязат в рамките
на тази седмица“.

Ток и парно поскъпват с повече от юли
Обявените цени на предварителни разчети от работната група на

КЕВР ще претърпят изменение в посока на повишение. Toва заяви
енергийният експерт Антон Иванов от Българския енергиен и ми-
нен форум в сутрешния блок на БНТ. Засега КЕВР предвижда цената
на тока да се повиши с между 2 и 4%, а на а парното с до 14 на сто.

Според експерта хората, които се отопляват на ток, ще усетят по-се-
риозно промяната. Според него на световните пазари ценовите трендо-
ве на базовите суровини се движат нелогично. Трябва да се готвим към
една дълбока промяна, към която се движим, а не за случайно съвпаде-
ние, посочи Иванов. Целенасочено вървим към едни други взаимоотно-
шения, които налагат да преразгледаме като цяло енергийния сектор,
подчерта той. В България производството и консумацията на електри-
ческа енергия зависи от въглищните централи. Това е основният двига-
тел, който променя стойностите на електроенергийните пазари, отбеляза
Антон Иванов. Проблемите, пред които са изправени централите на въг-
лища, са, че редът на излизането им ще следва тежестта, с която са били
натоварени с несвойствени функции, предупреди Иванов. Той смята, че
е добре да бъде направено една държавна ТЕЦ да не спонсорира когото
и да било, но това не променяло цялостната картина.

Според Кремен Георгиев, председател на Асоциацията на топло-
фикационните дружества, няма нищо нелогично в покачването на
цените на тока и парното на база промените на световните пазари.
Не би трябвало да се сравнява една топлофикация с друга, защото
всяка е различна по сама по себе си, уточни Георгиев.

КЕВР трябва да балансира интересите на енергийните дружества и
потребителите. Тези интереси винаги са противоположни, но към
момента цените са поддържат изкуствено, категоричен бе Георгиев.

Откриха наблюдателна кула и
интересно древно светилище край Бургас

Археологическият сезон в Бургас
стартира с интересна находка, която
хвърля светлина за древната история
на региона.

От края на месец май до края на ме-
сец юни се проведоха археологически
проучвания на нос Чироза до бургас-
кия квартал „Крайморие“. Разкопките се
финансираха от Община Бургас с нау-
чен ръководител проф. д-р Иван Хрис-
тов (Национален исторически музей) и
заместник-ръководител д-р Милен Ни-
колов от РИМ-Бургас.

Археолозите от двата музея са разкри-
ли основите на стена, ограждаща площ
от един декар на нос Чироза и основи-
те на голяма масивна двуделна кула,
разположена в най-високата и издаде-
на в морето част на носа. Пред тези
структури са проучени отделни участъ-
ци от широк до 3-метра ров, запазен на дълбочина до 2 метра от
сегашния терен.

Ровът вероятно е изпълнявал отбранителни функции, но не е из-
ключено неговото прокопаване да е имало и ритуални функции. От-
крити са стотици керамични фрагменти от местна тракийска керами-
ка и вносна такава, изработена в по-голяма част в малоазийските
ателиета около древен Пергам. Намерените монети, накити, амфор-
ни печати и характери образци на керамичното производство дати-
рат обекта от края на II- I в. пр. Хр.

Твърде интересно е разположението и масивните основи на сгра-
дата, ситуирана на края на нос Чироза. Фундаментът ? подсказва
наличието на етажност във височина чрез каменна зидария.

Независимо от податките за жилищно използване на първия ета-
ж, не се изключва възможността тази сграда да е изпълнявала фун-
кцията на кула. Подобна кула с масивни основи е проучена на Зай-
чи връх при Кабиле.

Кули, сходни на тази от нос Чироза, са регистрирани на различни
места в средиземноморския свят. За някои от тях е изказана хипо-
тезата, че те са били наблюдателници и места за предаване на сигна-
ли в морето.

В конкретния случай обектът на Чироза трябва да се разглежда в
контекста на откритите структури под вода в югоизточната аквато-
рия на носа, където под вода са документирани детайли от разруше-
ни сгради, археологически материал с датировка от цялото първо
хилядолетие преди Христа, както и амфори и строителна керамика
от римската и късноантична епоха.

Проведените проучвания на нос Чироза запълват едно бяло пет-
но от историята на крайбрежната селищна система на Западния понт
между полуостров Атия и района на дн. гр. Бургас.

Като замисъл на функциониране, обектът намира паралели с укре-
пените обекти по западното българско Черноморие: м. Палюра до с.
Емона, Кантона на северния бряг на Мандренското езеро; м. Фарма-
кида при гр. Приморско; с. Бродилово, община Царево; с. Синемо-
рец, община Царево; с. Равадиново, община Созопол и с. Извор, об-
щина Бургас.

Проучванията на проф. Христов и неговите колеги от бургаския
музей продължават и под вода в залива Ченгене скеле.
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Не се самозалъгвайте, ако искате да спечели-
те доверието на личностите, от които се инте-
ресувате. Неблагоприятни обстоятелства на ра-
ботното място, са възможни за тези, чиято цел
е кариерното развитие. Укрепете имунната си
система, ако често боледувате от настинки.

Наблегнете на витамините и спортните упражнения.

Трябва да бъдете не само по-отстъпчиви, но и
по-меки в комуникациите. Кой се нуждае, от ваша-
та непоклатима вяра в талантите ви? На рабо-
та, бъдете по-изпълнителни, така шефът ще ви
забележи и възложи печеливш проект. В любовта,
ще трябва да се измъквате от трудна ситуация,

но вие сте достатъчно мъдри за това.

Демонстрирайте взискателност не само към
себе си, но и към околните. Опитите на някой, да
ви използва за собствените си цели няма да ус-
пеят. Но само, ако сами не се подадете. Вечерта
ще се наложи, да се занимавате с подреждане на
дома и дребни ремонти. В помощ ще ви бъде, бога-

тият опит.

Днес често ще се ядосвате и дразните на онези,
които не отговарят на вашите очаквания. Опи-
тайте се, по-спокойно да решавате финансовите
въпроси, в противен случай ще останете без
спестявания. Не е желателно в този ден да инвес-
тирате пари и да сключвате договори. По-добре

се задоволете с това, което имате. Особено в личния живот.

Очаква ви труден ден, така че не трябва да раз-
читате на лесни успехи. Тестовете в любовта
могат да бъдат преодолени само по един начин, с
компромиси. Един добър ден за големи покупки,
които ще се окажат качествени и полезни. Ве-
черта, може леко да се изнервите, заради близък

роднина.

Лесно ще отгатвате желанията на близките,
което ще ви е от полза. Ще може да реализирате
вашите мечти, ако не сте твърде необщителни и
мрачни. Настойчивост ще ви бъде необходима, по
отношение на професионалните въпроси. Когато
общувате с колеги, пазете дистанция, в проти-

вен случай конфликтът е неизбежен.

Не се препоръчва да давате сила на емоциите си,
в противен случай много от ситуациите в живо-
та, ще се окажат не по силите ви. За творчески-
те си планове, не говорете, особено с колеги и
приятели. Може да се срещнете с хора, които от-
давна не сте виждали - те ще ви дадат нови идеи.

В храната, трябва да ограничите, мазните и солени продукти.

Днес, ще се ядосвате на себе си, че сте пропус-
нали много възможности в миналото. Ако имате
надеждни приятели, тогава може съвместно да
правите планове в работата. Във финансовата
сфера, всичко ще бъде наред. Ще върнете стар
дълг и ще ви предложат взаимноизгодно сътруд-

ничество. Възможни са новини от приятел, живеещ в чужбина.

Очаква ви плодотворен ден, особено ако от ран-
но сутринта се заемете активно с работа. Не
отлагайте за бъдеще, дори и малките дела, също
така не заемайте пари на нови познати. Благоп-
риятни ще бъдат пътуванията по лични въпроси.
Най-важното е, да вземете някой близък човек с

вас, може да се нуждаете от помощ.

Трябва да бъдете по-уверени в себе си и да се от-
каже от страховете, които пречат на бъдещата
ви работа. В любовта, не се опитвайте да кажете
истината в очите на вашият избраник. Дори ако
смятате себе си за гений. На здравето си, трябва
да обърнете по-голямо внимание, така че да не се

активират стари заболявания.

Днес е добре да се заемете с по-мащабни дела.
Оставете малките и безперспективни проекти.
В колектива се дръжте любезно с онези, които се
опитват да ви помогнат. Важни разговори с на-
чалника, е по-добре да отложите за по-добри вре-
мена. А в любовта, трябва да покажете алтруи-

зъм, както и да станете истински рицари за избраника си.

Днес в много случаи, ще ви помага интуицията,
въпреки че е по-добре да разчитате на опита и
натрупаното знание. Правилното решение в лич-
ния ви живот, ще дойде спонтанно. Вечерта може
да попаднете в конфликтна ситуация, ако не слу-
шате близките си. Задайте си конкретна цел, за

да не загубите шанса за успех.
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родивизионния тим.
Варненци опитваха да
пробият отбраната
на тима от Радомир с
постепенни атаки, но
в крайна сметка не ус-
пяха да нанесат голов
удар. От своя страна
Струмска слава раз-
читаше на контраа-
таки, като на няколко

Черно море завър-
ши 0:0 със Струмска
слава във втората си
конрола от лятната
подготовка. Двубоят
на стадиона в Радо-
мир не предложи мно-
го интересни ситуа-
ции, като по-сериоз-
ните положения бяха
пред вратата на вто-

Страницата подготви Яне Анестиев

„Ñëàâàòà“ íàïðàâè ðàâåí ñ „×åðíî ìîðå“
Това е втората контрола на радомирци от началото на подготовката

Брезнишкият национал
отива в „Левски“

Брезнишкият национал Светослав Гоцев,
който прекара миналия сезон във френския
Пари Волей, ще продължи кариерата си в
родния Левски София. Новината обяви прези-
дентът на „сините“ Владимир Николов пред
Sportal TV по време на волейболното предава-
не „Block Out“. „Разбрали сме се със Слави
Гоцев. Той ще трябва да запълни празнината,
която остава в центъра след отказването от
спорта на Христо Цветанов и Марк МакГи-
върн. Освен на него в центъра ще разчитаме
още на Николай Захариев и Лазар Бучков,
както и на още един волейболист от нашата
школа“, заяви Николов. „Чакаме до края на
седмицата дали Гордан Люцканов ще реши
да продължи кариерата си в чужбина или ще
остане в Левски. До сега имахме 5 предложе-
ния за него от чуждестранни клубове, но той
не ги хареса. Основните ни волейболисти ос-
тават в отбора и за новия сезон“, добави пре-
зидентът на "сините".

Български арбитри с
престижни назначения
Две български съдийски бригади ще ръко-

водят мачове в първия кръг на новия турнир
на УЕФА Лига на конференциите.Реферите,
които са получили назначенията, са Никола
Попов и Георги Давидов.Никола Попов ще бъ-
де главен арбитър на мача между Рига РФС
(Латвия) и КИ Клаксвик (Фарьорски остро-
ви).Срещата ще се играе на 8 юли от 19:00 ча-
са на стадиона в Юрмала.Негови помощници
ще бъдат Георги Тодоров и Петър Митрев, а
четвърти съдия е Станимир Тренчев.Давидов
е главен арбитър на двубоя между Суифт Ес-
перанж (Люксембург) и Домжале (Слове-
ния).Срещата-реванш в тази двойка ще се иг-
рае на Националния стадион на Великото
херцогство „Жози Бартел“ на 15-и юли от
21:00 часа.Асистенти на Давидов са Георги
Дойнов и Даниел Ников, а четвърти съдия е
Станислав Тодоров.

7 медала за българската
борба от Истанбул

Общо 7 спечелиха националите ни по борба
в 49-то издание на турнира „Яшар Догу“ в Ис-
танбул.В последния ден на надпреварата
Биляна Дудова ликува с титла в категория до
57 кг, като четвърто поредно състезание тя на
даде точка на съперничките си, а на финала
победи германка Елена Бругер с 4:0. Това бе
втори успех на еврошампионката от 2021-а
над същата противничка. Двете се срещаха
още на старта в групата (бяха 6 състезателки
в категорията), като тогава българката се на-
ложи с разгромното 10:0. Дудова записа още
усdogu mimi hristovaпех над казахстанката
Емма Тиссина – 5:0 и тунизийката Сивар Боу-
сета, която е с квота за олимпиадата, с
6:0.Другата ни финалистка Мими Христова се
окичи със сребро в категория до 68 кг, след
като отстъпи на Оливия ди Бакко (Канада) с
2:5.Преди това титли взеха Миглена Селишка
(50), Евелина Николова (59), Тайбе Юсеин (62)
и София Георгиева (65).Жените завършиха на
първо място в отборното класиране, следвани
от тима на домакините и Казахстан.При мъ-
жете в свободния стил Георги Вангелов (57)
загуби на старта от ирански борец, но след то-
ва се реваншира с успех в репешажите, а за
бронза категорично се пребори с представи-
тел на Грузия -11:1.Микай Наим (57) и Октай
Хасан (79) не успяха да стигнат до отличия-
та.В надпреварата участваха състезатели от
близо 20 страни – Иран, Грузия, Казахстан,
Беларус, Киргизстан, Турция, Канада, Фран-
ция, Германия...Турнирът бе и последна про-
верка за националите преди олимпийските
игри Токио 2020.

Сираков прекрати отношенията с Диксън
Собственикът на

Левски Наско Сира-
ков обяви, че прекра-
тява преговорите с
Джоузеф Диксън,
който изяви желание
да вземе клуба от
"Герена". В изявле-
нието си в официал-
ния сайт на "сини-
те" легендата под-
чертава, че не е по-
лучил гаранции нито
за размера, нито за
произхода на сред-
ствата, които тряб-
ваше да бъдат вло-
жени в клуба и ста-
дион „Виваком Арена
- Георги Аспарухов“.
Изявлението на Нас-
ко Сираков:

"Левскари,
Обръщам се към

всички Вас, за да Ви
информирам офи-
циално, че прекратя-
вам разговорите с
Джоузеф Диксън за
прехвърлянето на
контролния пакет
акции в „Професио-
нален футболен клуб
Левски“ АД. Начален
Бонус до 1000 лв. за
онлайн казино игри
от efbetБлагодаря на
г-н Диксън за демон-

стрирания интерес,
но съществените
разминавания между
декларираните наме-
рения за инвестиции
и последвалите ги
действия не ме убеж-
дават, че той е ин-
веститорът, от
който Левски има
нужда. Не получих
убедителни гаран-
ции нито за размера,
нито за произхода на
средствата, които
трябваше да бъдат
вложени в клуба и
стадион „Виваком
Арена - Георги Аспа-
рухов“. При съгласие
от г-н Диксън и него-
вите адвокати, съм
готов да направя
публична цялата ко-
респонденция, както
и разменените меж-
ду двете страни до-
кументи, за да не ос-
тане място за спеку-
лации и интерпрета-
ции.През цялото
време на преговори-
те действах повече
от внимателно и
предпазливо, с ясно-
то съзнание, че от
една страна това из-
глежда като проект,

пъти създаваше нап-
режение в защитана
на варненци, която в
крайна сметка не поз-
воли сериозна опас-
ност пред вратата
на Иван Дюлге-
ров.Още в първата
минута на срещата
Черно море можеше
да открие резултата.

След грешка в отбра-
ната на Струмска
слава  и много добра
комбинация между
Стефан Велев и Вик-
тор Попов, послед-
ният центрира в на-
казателното поле, къ-
дето вратарят се
размина с топката, а
Велислав Василев
стреля с глава, но
кълбото бе избито
от голлинията. Чер-
но море опитва с пос-
тепенни атаки да
пробие отбраната на
съперника, който се е
прибрал в собствена-
та си половина и раз-
чита на контраата-
ки. В 38-ата минута
Файсел Касми стреля
опасно от пряк сво-
боден удар, но стра-
жът на Радомир успя
да спаси.В 54-ата ми-
нута Никола Борисов
засече опасно с глава
центриране от фаул,
но Иван Дюлгеров с
плонж успя да избие в
корнер. В 61-ата ми-
нута Павел Георгиев
стреля опасно от

средна дистанция, но
топката премина
много близо до стра-
ничната греда. 8 ми-
нути по-късно минута
Илиан Илиев отправи
много силен удар от
границата на наказа-
телното поле, а в 71-
вата Струмска слава
направи добра кон-
траатака, която за-
върши с центриране
отляво в наказателно-
то поле и удар от во-
ле на Александър Аспа-
рухов, но над врата-
та.В 80-ата минута
след разбъркване в на-
казателното поле на
Струмска слава топка-
та попадна в Мартин
Милушев, който с дес-
ния крак стреля над
вратата. 4 минути
преди края Леандро Ан-
драде стреля от дис-
танция, но отново
стражът Драгомир
Петков спаси. В пос-
ледната минута на
срещата Родриго Ви-
лела засече с глава цен-
триране от корнер, но
стреля над вратата.

който може да оси-
гури бъдещето на
Левски за дълги годи-
ни напред и да го
направи независим и
самоиздържащ се
клуб. От другата
страна обаче стоят
рисковете, които
съпътстват всеки
чуждестранен инте-
рес към собстве-
ността в клуба – как
да гарантираме по
най-добрия начин ин-
вестиционните на-
мерения на новия
собственик, как да
сме сигурни, че ис-
торията, името и

цветовете на Левски
ще останат непо-
кътнати, независи-
мо от това кой е
собственик и какви
бизнес проекти и ин-
тереси съпътстват
развитието на клу-
ба.Мнозина биха ка-
зали, че съм сгрешил
с анонса, който нап-
равих на Могилката
на 24 май, и ще бъ-
дат прави. Ето това
е момент, в който се
поддадох на емоции-
те. Рожденият ден
на Левски, искаше ми
се да зарадвам лев-
скарите и да им нап-

равя най-хубавия по-
дарък – че могат да
са спокойни за бъде-
щето на любимия
клуб. Длъжен съм да
им се извиня, защото
ги подведох, както
бях подведен и аз.Не
съм спирал и продъл-
жавам да търся въз-
можности за стаби-
лизирането на Левски
и в този момент. Не
е тайна за никого, че
положението е кри-
тично. Но аз ще се
боря, докато има ня-
каква, макар и малка
надежда.Ваш Наско
Сираков".
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Разследването продължава под надзора на прокуратурата

АПАШИТЕ УЖ СЕ ВИХ-
РЯТ ИЗ ИМОТИ, КОИТО НЕ
СЕ ОБИТАВАТ ПОСТОЯН-
НО, в студените месеци. Ама

явно не е съвсем така, след като тези дни в
радомирското село Долни Раковец айдуци
ударили два имота и си тръгнали с богата
плячка. След като разбили работилница и
къща, секвестирали електрически и бензи-
нови машини, телевизор и ел. кабел. Е, по-
лицията ги издирва, ама надали ще ги пип-
не. А машините вероятно вече са сменили
собственика си. Няма справяне с взлома-
джиите. Странно е, че никой не ги е усетил,
тъй като през лятото по селата ври от отпус-
кари и виладжии. Полицията не казва, ама
крадците вероятно са действали в тъмните
нощни часове, за да могат да действат та-
ка спокойно. То май няма село, което да не
е пропищяло от подобни набези, хората в
малките населени места многократно са
настоявали за по-плътно полицейско при-
съствие, но засега в картинката промяна
няма.

НЯМА БОЖИ ДЕН, В КОЙТО ПОЛИ-
ЦИЯТА ДА НЕ ПОПАДНАТ ПО ДВАМА
- ТРИМА водачи на МПС, употребили кой
дрога, кой алкохол. Анализът на полицей-
ският бюлетин от последните дни говори
точно за това. През уикенда образуваните
бързи полицейски производства са чети-
ри, в първия работен ден на тази седмица
- три. Интересното в случая е, че сред по-
черпените, хванати да си карат возилото,
има две дами - в неделя е засечена 32-го-
дишна водачка от Мещица, в понеделник,
малко след полунощ, в Радомир пък е
уличена в същия "подвиг" 25-годишна
перничанка. Явно представителките на
нежния пол упорито се опитват да се нап-
равят на мъже, доказвайки, че не им от-
стъпват по пиене и безотговорно поведе-
ние. Бързите полицейски производства
срещу тях, а и срещу останалите, престъ-
пили прага на закона, означават и бърз
съд, глоби и евентуални присъди. Което не
върши кой знае каква превантивна рабо-
та, щото явно жегата пържи мозъка на
някои люде.

ДА СИ ОТКАРАШ КОЛАТА НА РЕ-
МОНТ И ТЯ ДА СЕ ЗАПАЛИ, си е пове-
че от каръщина. Ама пък да изгори напъл-
но, е "черешката на тортата". Тежко му
собственика на возилото, изпепелено на-
пълно завчера. Тежко му и на работника,
предизвикал инцидента при огневи рабо-
ти. Така единият е останал без кола, дру-
гият ще трябва да плати изпепеленото во-
зило. Ама хак да му е на втория - друг път
ще си отваря очите на четири…

25 пожара са гасени на
територията на ЮЗДП

от началото на годината
Силвия ГРИГОРОВА

25 низови пожара са регистрирани на
територията на Югозападното държавно
предприятие от началото на годината до
момента. Засегнати са общо 600 дка иг-
лолистни и широколистни дървесни ви-
дове, смесена растителност, треви и не-
залесени площи.

Това е близо 2,5 пъти по-малко в срав-
нение със същия период на миналата
година, когато са отчетени 36 пожара,
които са засегнали 1599 дка горски
площи. Основната причина за повече от
99 % от пожарите в горските територии е
човешка небрежност.

Средногодишно огнената стихия на
територията на ЮЗДП засяга над 8800
дка гора, което е площ сравнима с раз-
мерите на 1242 футболни игрища.

Затова на прага на активния пожароо-
пасен сезон Югозападното държавно
предприятие и Главна дирекция "По-
жарна безопасност и защита на населе-
нието" към МВР излизат с общ призив
за повишено внимание при боравене с
огън на открито и напомняне, че палене-
то в гората е забранено, освен на обо-
значените за това места.

Като част от мерките за превенция на
горските пожари са изработени нови
плакати, които са поставени в горски
стопанства, кметства и на ключови мес-
та в населените места в областите Бла-
гоевград, Кюстендил, Перник, Ловеч,
Пазарджик и Софийска.

Във всички териториални поделения
на ЮЗДП са утвърдени годишните опе-
ративни планове с мерките за превен-
ция и защита на горите от пожари. Про-
тивопожарната техника на предприятие-
то е в пълна готовност да реагира при
възникване на запалвания.

До средата на юли продължават про-
верките на терен от представители на
Регионалните дирекции по горите,

РД "ПБЗН" и служители на предприя-
тието за изпълнение на противопожар-
ните мероприятия. Специално внимание
ще бъде отделено на състоянието на
противопожарните просеки и минерали-
зованите ивици. Всяка година те се по-
чистват от растителност и почва, за да
бъде ограничено разпространението на
огъня. За 2021 г. е предвидено изграж-
дане на над 200 000 линейни метра ми-
нерализовани ивици и повече от 79 000
линейни метра лесокултурни прегради,
като тези дейности се изпълняват ос-
новно със собствени работници и техни-
ка на ЮЗДП.

Огнеборците два дни
на крака заради бурята

Любомира ПЕЛОВА
На над 30 сигнала за отстраняване на

последиците от развилата се буря в Пер-
нишко са реагирали огнеборците от регио-
на.

На 26 и 27 юни, в дежурните части на по-
жарните служби в Пернишка област са по-
дадени 31 сигнала. Основно са отстранява-
ни паднали дървета, опасно увиснали ла-
марини от покриви и стрехи на сгради, как-
то и капаци и керемиди. Най-много са по-
викванията в Перник и селата от общината
- общо 19. Освен в града, е реагирано и в
селата Витановци, Дивотино, Расник, Г. Бу-
чино и кв. "Стара чешма". В гр. Радомир и
с. Друган са посетени 3 адреса, а в Брез-
ник и селата Бегуновци, Сопица и Велков-
ци 4. В община Трън са отстранявани дър-
вета в селата Забел, Зелени град, Слишов-
ци и Вукан.

Няма пострадали хора и нанесени се-
риозни материални щети.

Любомира ПЕЛОВА
Двама мъже и една

жена са задържани за
управление на авто-
мобили и мотопед
след употреба на ал-
кохол и наркотици.

Около един час след
полунощ, в Радомир
бил проверен лек
"Сеат Ибиза" с водач
25-годишна перничан-
ка. При изпробването
й с техническо средс-
тво за алкохол били
отчетени 1, 45 про-
мила в издишания въз-
дух. Взета й е кръвна
проба за химичен ана-
лиз и е задържана за

до 24 ч. с полицейска
заповед.

31-годишен пернича-
нин е задържан при ак-
ция на служители от
Второ районно управ-
ление. Вчера, в пер-
нишкия квартал "Цър-
ква" полицаите прове-
рили 31-годишен мъж.
В него е открита са-
моръчно свита цига-
ра. При направения
полеви тест вещес-
твото реагирало на
канабис. Задържан е
за до 24 часа с поли-
цейска заповед.

Около 23 часа сно-
щи, на улица "Юрий

Гагарин" бил проверен
мотопед "Джили", уп-
равляван от 30-годи-
шен перничанин. При
изпробването му с
техническо средство
е отчетен положите-
лен резултат за кана-
бис. Последвал личен
обиск при който от
30-годишният мъж са
иззети две глави кана-
бис. Задържан е за до
24 ч. с полицейска
мярка.

Работата по доку-
ментиране на случаи-
те продължава под
надзора на прокура-
турата.

Бързи производства срещу
четирима, нарушили закона
Любомира ПЕЛОВА

Четири бързи
производства са за-
почнати през почив-
ните дни.

Водач на нерегис-
триран автомобил е
установен в Перник.
Колата, марка "Мер-
цедес", била провере-
на на 25 юни, около
20,50 часа, на кръс-
товището на улици-
те "Никола Козлев" и
"Лилия". Зад волана й
бил 57-годишен пер-
ничани, който не дал
смислено обяснение
за случилото се. Бил
е задържан за до 24
ч. с полицейска
мярка.

На улица "Мала ре-

Кола изгоря напълно при ремонт
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е
изгорял при ремон-
тни работи. Сигнал
за пожара е подаден
в понеелник, около

14, 20 ч. Колата мар-
ка "Опел Корса" била
ремонтирана в об-
ластния град.

Пожарът е тръг-
нал в резултат на

огневи работи. Кор-
сата е изгоряла на-
пълно. Няма постра-
дали хора и нанесени
други материални
щети.

ка" в Брезник бил про-
верен лек автомобил
"Хюндай", управляван
от 56-годишен мес-
тен жител. Органи-
те на реда установи-
ли, че колата не е ре-
гистрирана по над-
лежния ред в Репуб-
лика България.

32-годишна жена е
управлявала автомо-
бил след употреба на
алкохол. На 26 юни
през нощта, на улица
"Кракра" в областния
град бил проверен
лек автомобил "Сит-
роен" с водач 32-го-
дишна жена от пер-
нишкото село Мещи-
ца. При изпробване-
то й с техническо

средство за употре-
ба на алкохол били
отчетени 1, 65 про-
мила в издишания
въздух. Взета й е
кръвна проба за хими-
чен анализ.

С 1, 34 промила ал-
кохол в издишания
въздух е управлявал
лек автомобил "Мер-
цедес" 53-годишен
жител на ковачевско-
то с. Сирищник. Мъ-
жът бил проверен на
26 юни, около 21, 20
часа в пернишкия
квартал "Бела вода".
Отказал кръвна про-
ба за химичен анализ.

Работата по доку-
ментиране на случаи-
те продължава.

Добрата новина: Няма новозаразени
с коронавирус в Пернишко!
Силвия ГРИГОРОВА

Няма новозаразени с
коронавирус в перниш-
ко! Добрата новина
съобщиха от Регионал-
ната здравна инспек-
ция по данни на Нацио-
налната информацион-
на система за борба с
COVID-19.

По информация от
РЗИ, към момента в
областта са актив-

ни 46 заразени с ко-
ронавирус. От тях
24 са на домашно ле-
чение. 22-ма са хос-
питализирани, от
които 6 в  МБАЛ "Ра-
хила Ангелова" и 16
в други болници.

Карантинираните с
положителни тесто-
ве са 24 лица и 22-ма
са хоспитализирани.

Карантинираните,

които са били в кон-
такт със заразени с
коронавирус лица, в
това число итези,
които са пристигна-
ли от рискова зона,
са 86.

От началото на
пандемията през
2020 г до момента, в
региона са излекува-
ни7605 заразени с
COVID-19.
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