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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
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Оня десети
и тоя Десети

Напоследък десети ноември се позагу-
би в шумотевицата. Даже на моменти
минаваше за майтап. Какво  толкова би-
ло станало, някакви номенклатурчици
се поиграли на дворцов преврат. Дайте
да гледаме напред към Шенген, към ев-
розоната, жизнения стандарт на хора-
та на вдигаме, стига с тия комунисти-
чески глупотевини... Такива песнички се
пееха по сборове и по седенки, както е
казал поетът.

Дойде обаче новият десети ноември и
се запя друга песничка. Тон за песен да-
де лично президентът, който по тоя
повод направи официално обръщение
към нацията. Така хубаво го направи,
сякаш десети ноември ни е национален
празник. И както подобава на национа-
лен празник, се заредиха витиевати ана-
лизи и коментари. Че оня Десети не е
това, което сме чакали. Че за едни е бил
Десети ноември, други са останали пре-
ди Девети септември. Че едни се бори-
ха, за да могат други да лапат. Че пар-
тията държава си е жива и здрава. Че
свободата на словото е свободата на
мълчанието. Че на оня Десети бяхме бо-
гати с надежди, сега сме бедни въобще.
Затова го пишем с главна буква. Вече е
институция...

Валентин ВАРАДИНОВ

00 / 180

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Слънчево

Хиляди автомобили вчера тръгнаха към столицата
Любомира ПЕЛОВА

Перник не е град на
послушковци! Пер-
ник не спи! Перник
наистина въстана!
Защото на обикнове-
ните хора им писна
да ги третират ка-
то роби и да ги
правят на маймуни.
Да работят срещу
жълти стотинки, да
се чудят как да вър-
жат двата края на
продънения семеен
бюджет, за да има
поне хляб на масата
им за децата и бол-
ните старци и в съ-
щото време някои
самозабравили се по-
литици да ги убежда-
ват че живеят, ви-
диш ли, добре. И че
България е цъфнала,
че и вързала... Да,

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

dlv.si@abv.bg
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932
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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
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ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ КОМПЮТЪРЕН
ОПЕРАТОР НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и Photoshop. Може и
пенсионер. Справки всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А, ап. 2
или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

ама не! Търпението
им отдавна бе на из-
черпване и една кап-
ка бе нужна, за да
прелее чашата на
търпението. Цени-
те на горивата се
оказаха именно тази
капка. Защото от го-
ривата тръгва пос-
къпването във всяка
сфера на икономика-
та и на живота.

И бунтът вече е
факт. В съботната
вечер хиляди авто-
мобили с развети
български знамена
потеглиха на поход с
искане за по-норма-
лен живот и градът
наистина завря и за-
кипя. А по улиците
колоната от коли
срещаше подкрепата
от стотици, хиляди

АД

ПРОДАВАМ

къща, кв. Изток, добра

локация, 2 етажа, РЗП: 132м2.,

подходяща за живеене и

търговски дейности,

до парк, - 65 000 евро.

0887 884 095

Община Перник с юбилеен медал
„100 години Първа Световна Война“
Светла ЙОРДАНОВА

Община Перник бе
удостоена с грамота
и Юбилеен медал „100
години Първа Све-
товна Война“ на Ми-
нистерство на от-
браната. Това стана
на заключителна прес-
конференция в Облас-
тна администрация –

Перничанин, съжителствал
с непълнолетна, на съд

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин ще отговаря пред правосъдие-

то за съжителство с непълнолетна. 24-годиш-
ният Р.К. заживял с момиче, което не било на-
вършило 16-годишна възраст. Започналото
разследване установило по безспорен начин
деянието на младежа. Привлечен е като об-
виняем и му е наложена мярка за неотклоне-
ние „подписка“.

Пред Темида ще бъде изправен и 64-годи-
шен мъж от Трън. Той ще бъде съден за из-
ползване на неистински документи. Трънчани-
нът представил пред осигурителния институт в
областния град образци за ранно пенсионира-
не, които се оказали фалшиви. Привлечен е
като обвиняем по чл. 129, ал. 2 от НК и работа-
та продължава съвместно с прокуратурата.

жители на областния
град, съпричастни с
каузата на протес-
та. Който нямаше
как да не избухне. За-
щото животът ста-
на не просто скъп,
стана невъзможен.

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2019 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на "Съперник"
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Перник, на която бяха
представени резулта-
тите от научната
конференция „Първа-
та световна война на
Балканите, пробивът
на Добро поле и съби-
тията през 1918 г.“,
чийто домакин през
септември бе Община
Перник, както и от

откритата опознава-
телно-теренна експе-
диция “По стъпките
на 26-ти пехотен Пер-
нишки полк”.

Отличието прие
зам.-кметът по кул-
тура и образование
Севделина Ковачева.

На страница 2

На страница 3
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Ïðàçíèê íà áúëãàðùèíàòà â Áðåçíèê
Тук бе отбелязана 133- годишнината от боевете край града в Сръбско-Българската война

Силвия ГРИГОРОВА
Вчера в Брезник тър-

жествено беше чества-
на133-годишнината от
боевете край Брезник в
Сръбско-Българската
война.

Гости на тържес-
твото бяха: Иво Анто-
нов-директор на дирек-
ция „Социална полити-
ка” в Министерство на
отбраната, Ирена Со-
колова- областен упра-
вител на Перник, Радос-
лава Манова- секретар
на Община Перник,  Лю-
бомир Лазаров- предсе-
дател на Съюза на офи-
церите от запаса и ре-
зерва, кметовете на об-
щини и населени места,
от които има загинали

в боевете край Брез-
ник.

Кметът на Община
Брезник Васил Узунов
поздрави всички при-
състващи по повод го-
дишнината от решава-
щата битка от Сръб-
ско-Българската война,
която се е състояла в
местността „Чурек”
край Брезник.”Много са
битките в нашата ис-
тория,които пазят
спомена за бойните
подвизи на нашите
войски. Сръбско-Бъл-
гарската война и боят
край Брезник остават
в нашата история ка-
то пример на всенарод-
но единство, изключи-
телна решимост и по-

литическа воля да се за-
щити Съединението и
българската терито-
рия. В тази война се по-
каза единението на бъл-
гарската нация в име-
то на справедливата
кауза”, подчерта Узуно-
в.

„Днес е празник. Праз-
ник на българщината,
защото със славните
битки преди повече от
столетие, с победата
на славната и непобеди-
ма българска армия,
която защити Съеди-
нението, България уд-
вои своята терито-
рия”, заяви в словото
си Иво Антонов.

„Битката в местнос-
тта „Чурек”, там къде-

то капитан Кисов е
спрял Муравската ди-
визия е пример за под-
ражание. Пример за пос-
ледователност. Стру-
ва си да научим децата
си на това. Струва си
да можем ние да черпим
основание за днешния
си живот от този ге-
роизъм, който показаха
нашите воини”, под-
черта в поздравление-
то си към присъства-
щите  Ирена Соколова.

В памет на загинали-
те край Брезник беше
отслужена заупокойна
молитва.

Произведен беше и
салют в памет на заги-
налите в местността
„Чурек” български вой-
ни.

С едноминутно мъл-
чание беше почетена
паметта на всички за-
гинали.

Бяха поднесени венци
и цветя на паметника
на загиналите край
Брезник в градския
парк.

Стотици брезничани

и гости на града стана-
ха свидетели на въз-
становка на брезниш-
ката битката от пре-
ди 133 години от на-
ционално дружество
„Традиция“.

На 6 ноември 1885 г
отрядът на капитан
Кисов влиза в бой със
сръбската войска. Пре-
ди решителната битка
той държи слово пред
целия състав, в което
завършва с думите:
”Тази жертва ние
трябва да дадем, па ма-
кар и костите си да
сложим на бойното по-
ле. От нас зависи съд-
бата на България и на
Съединението”. Сраже-
нието приключва с пъ-
лен разгром, но то е
много важно, решител-
но,  за спечелването на
Сръбско-Българската
война. В него загиват
99 човека, родом от
всички краища на Бъл-
гария, които с героиз-
ма си доказват, че най-
важна е свободата на
Отечеството.

Пенсионирани служители вече
няма да могат да работят в
държавната администрация

Силвия ГРИГОРОВА
Над 1600 пенсионери, които в момента

работят в държавната администрация,
ще останат без работа от Нова година. В
преходните и заключителни разпоредби
на Закона за държавния бюджет за до-
година е включен текст, според който
пенсионери няма да могат да са на дър-
жавен пост. Информационните и кому-
никационните системи на МВР са зас-
трашени от блокиране заради Закона за
бюджета на държавата, предупрежда-
ват от синдиката на МВР.

 “Най-много ще бъде засегната систе-
мата - дирекция КИС, която поддържа
системата на гранична полиция, систе-
мата КПП, другите системи, 90 на сто от
тези служители ще бъдат засегнати от
тази реформа и работата там ще спре”,
заяви Илия Хрисимов, заместник-пред-
седател на СФСМВР. От началото на ме-
сеца за 13 вакантни места в системата
са обявени конкурси.

Община Перник с юбилеен медал
„100 години Първа Световна Война“

„От името на д-р
Церовска, както и от
мое име изказвам най-
сърдечни поздрави и
благодарности по по-
вод реализирането на
инициативата за от-
белязване на 100-го-
дишнината от Пър-

вата световна война.
Историята ни по-

казва кои сме, помага
ни да разберем Света,
да отсъждаме спра-
ведливо, да разберем
промяната.

Много важно е да
познаваме миналото
си, за да можем да оп-
ределим позициите

си в бъдеще. Няма ни-
що по-свято и по-сил-
но от мира, няма ни-
що по-важно от спо-
койствието и сигур-
ността на хората. За
нас беше чест да бъ-
дем домакин на по-
добна достойна ини-
циатива.“, сподели
Ковачева.

Провериха  четивната грамотност
на шестокласниците

Светла ЙОРДАНОВА
Центърът за оценяване в предучилищ-

ното и училищното образование прове-
де изследване на четивната грамотност
на учениците от VI клас чрез външно
оценяване.

Изследването е заложено в плана за
действие в изпълнение на Националната
стратегия за насърчаване и повишаване
на грамотността през периода 2017-
2018 година, съобщиха от МОН. За раз-
лика от националните външни оценява-
ния това не обхваща всички ученици в
VI клас, а се осъществява чрез предста-
вителна извадка от около 5820 ученици
от 202 училища, обучавани в 266 пара-
лелки в рамките един учебен час.

Основната цел е да се анализират
уменията на учениците в V² клас да ра-
ботят с различни текстове. Резултатите
от външното оценяване ще бъдат изпол-
звани както за диагностика на образо-
вателните потребности, така и за мони-
торинг на образователния процес за
прилагане на политики и мерки, насоче-
ни към подобряване на качеството.

В този смисъл резултатите няма да
имат пряко отражение за отделния уче-
ник и няма да влияят при оформяне на
срочния му успех. Наред с това се апро-
бират елементи от организацията за
електронната обработка на бланките,
които ще се използват при предстоящи-
те национални външни оценявания в
края на учебната 2018-2019 година. Ин-
струментариумът на изследването е
разработен от Центъра за оценяване в
предучилищното и училищното образо-
вание със съдействието на представите-
ли на академичната общност. Външното
оценяване се проведе чрез когнитивен
тест, включващ 21 задачи върху три
различни по формат и по вид текстове.
15 от задачите са с избираем отговор, а
6 – с кратък свободен отговор.

Максималният брой точки е 30, но на
учениците няма да се поставят оценки.
Тестовите задачи са разработени така,
че да измерват постиженията на учени-
ците на различните когнитивни равни-
ща: намиране и извличане на информа-
ция, обобщаване и тълкуване и анализ и
оценка. Регионалните управления на об-
разованието и училищата ще имат въз-
можност да разработят конкретни ре-
гионални и училищни политики за прео-
доляване на съществуващите дефицити.
Анализът ще очертае профила на пости-
женията на учениците по няколко крите-
рия: демонстрираните когнитивни рав-
нища, уменията за работа с различни по
формат и по вид текстове; постиженията
в работата върху различните видове за-
дачи.
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Библиотеките с нова мисия,
свързана с дигиталните умения

Светла ЙОРДАНОВА
Министерството на образованието и нау-

ката ще насърчи сътрудничеството на дет-
ските градини и училищата с библиотеките
в страната за изграждането и развиването
на дигиталните умения на учениците, е
заявила заместник-министърът на образо-
ванието и науката Деница Сачева на на-
ционалния форум на фондацията “Глобал-
ни библиотеки - България”, съобщи прес-
центърът на МОН.

Сачева е подчертала, че в началото на
следващата календарна година МОН ще
инвестира 25 млн. лв. в дейности по инте-
реси за учениците, насочени предимно
към дигиталната креативност, математика-
та, природните науки и технологиите. “Оп-
ределяме библиотеките като стратегичес-
ки партньор, защото днес децата и учени-
ците не виждат в тях само хранилища за
книги, а и места, в които ще получат първи-
те си уроци по кодиране, ще могат да ра-
ботят с 3D принтери, ще разберат какво е
анализ на данни”, е казала Деница Саче-
ва.

Заместник-министърът е посочила, че
библиотекарите по света имат нова мисия -
да подобряват дигиталната култура на об-
ществата, като увеличават достъпа им до
електронно съдържание.

Тя е благодарила на библиотеките в
страната за участието им в Европейската
седмица на кодирането. В нея са се вклю-
чили почти 24 000 деца и ученици, от които
4500 са научили за инициативата от биб-
лиотеките.
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Хиляди автомобили вчера тръгнаха към столицата

Хит на трудовия пазар
са монтажниците

Силвия ГРИГОРОВА
След като през предходната седмица

предлаганите свободни работни места на
трудовата борса в Перник намаляха, то
през изминалата те се увеличиха с 22 и
достигнаха 116. Предлаганите свободни
места за безработни висшисти остават без
промяна- 9.

През изминалата  седмица все още е ак-
туална офертата за работа на, 8 обслужва-
щи бензиностанция и газостанция. През
миналата седмица се появи предложение
за работа в София на 8 общи работници в
строителството, 8 работници строителна
изолация, 8 работници ниско строителство,
8 работници в строителството. От миналата
седмица се появи оферта за работа на 30
монтажници на електронни компоненти.

Освен тях, Бюрото по труда предлага ра-
бота на: 1 общ работник, 2  шивачи, 2 про-
давач-консултанти,  3 готвачи, 1 логопед, 1
специален педагог на 4 часа, 1 технолог
по облекло,  3 работници в  производство-
то,  3 дърводелци-мебелисти, 2 спедитори,
1 ресурсен учител, 1 главен експерт, 2 са-
нитари, 1 мениджър продажби, 1 работник
за поправка на губи и джанти, 1 ветеринар,
1 учител по английски език, 1 оператор на
компютърна предпечатна подготовка на 4
часа, 1 строителен инженер, 1 представи-
тел бизнес услуги, 1 учител ЦДО-прогим-
назиален етап, 1 учител начален етап в
ЦОУД, 4 работници в строителството, 1 ра-
ботник-животновъд, 1 работник сезонен, 2
бармани, 5 готвачи в заведение за бързо
хранене, 1 салонен управител.

Анализирайки предлаганите от Бюрото
по труда в Перник  свободни работни мес-
та, можем да обобщим, че през изминала-
та седмица сред най- търсените специа-
листи са били монтажниците на електронни
елементи,  работниците в строителството и
обслужващите бензиностанция.  На трудо-
вия пазар в региона тази седмица преоб-
ладава търсенето  на кадри за производс-
твото, а след това за обслужващите дей-
ности. Въпреки, че по традиция с настъпва-
нето на есенно-зимния период търсенето
на работници, особено сезонни, намалява,
продължават да се търсят работници в
строителството. Два месеца след открива-
нето на учебната година, на трудовата бор-
са се предлага работа на 5 педагози.

И през изминалата седмица се запазва
тенденцията  хората със средно и по-ниско
образование да имат по-големи шансове
да си намерят работа. На тях Бюрото по
труда предлага  107 места. През измина-
лата седмица свободните работни места
за безработни висшисти останаха 9.

В навечерието сме
на 2019 година, кога-
то ни чакат избори -
избори за евродепу-
тати, избори за мес-
тни органи на самоуп-
равление. И на този
фон властимащите
просто се забравиха.
И решиха, като за пос-
ледно може би, да из-
празнят до дъно джо-
ба на обикновения
българин. Да изброя-
ваме ли? Влизаме все-
ки ден в магазина и
знаем, че няма нито
един хранителен про-
дукт, чиято цена не е
скочила. На хляба, на
млякото, на месото,
на плодовете и на зе-
ленчуците, на какво-
то се сетиш. Поскъп-
наха тока, парното /
за щастие само в Пер-
ник, в сравнение с дру-

гите градове на Бъл-
гария то запази лан-
ските си стойности/,
горивата. Заляха ни
скандалите с майките
на деца с увреждания,
които не могат да
преглътнат горчилка-
та от грозното из-
казване на един не
просто политик, а и
вицепремиер и който
с половин уста рече
само едно "Извинявай-
те..."  И не му пука, че
вече три седмици му
искат оставката. Е,
искат я вече на цяло-
то правителство. За-
щото онези, които
изпратиха т.н. народ-
ни представители в
парламента, които им
дадоха властта в ръ-
цете, днес им гласу-
ват реално вот на не-
доверие. Заради ма-
лоумщините с просло-
вутата системата

"Бонус - малус", заради
скандалите с "Граж-
данската отговор-
ност", заради срива-
щата се здравна сис-
тема, заради прес-
тъпността, която
вече ни залива от
всички страни, заради
страха, че един чо-
вешки живот може да
бъде отнет безнака-
зано и още, и още, и
още...

Ето това стана без-
пощадно ясно в съ-
ботната вечер. Само
жандармерията, коя-
то блокира пътя на
Драгичево спря хил-
ядите коли да не про-
дължат към столица-
та.

Не ги спряха обаче
вчера, когато разгне-
вените перничани
продължиха съботния
протест, тръгнаха
към столицата,

включвайки се в на-
ционалния. Към жъл-
тите павета отново
поеха стотици, хил-
яди автомобили. А ис-
канията на разбунту-
вала се България са ве-
че в широк спектър -
диференциране на да-
нъчните ставки за го-
рива, лекарства и хра-
ни, спиране на проме-
ните около застра-
ховката "Гражданска
отговорност", спира-
не на промишленото
замърсяване на възду-
ха, ревизиране на зап-
латите на депутати-
те и висшите чинов-
ници и премахване на
ненужните държавни
структури.

Перничани са кате-
горични - няма да
спрат, докато не бъ-
дат чути. Докато не
настъпи промяна! А
когато един горд град
като нашия казва то-
ва, значи връщане на-
зад няма!

Те иска да живеят
достойно, както зас-
лужават. Не сме нито
роби, нито мърши,
ние сме следовници на
Кракра, заяви пред
"Съперник" 20-годиш-
ната Сашка Василева
минути преди да сед-
не зад волана вчера. И
припомни, че градът
ни иска да диша с пъл-
ни гърди.

Всички знаем, че
няма нищо вярно в

уверенията, които
напоследък чуваме от
управниците, че гра-
дът ни не е от най-
мръсните в България.
Всъщност, прави са -
не от най-мръсните,
втори в това отно-
шение след София е!
Това сочат европей-
ските данни, съобще-
ни официално по на-
ционалните телеви-
зии и се оказва, че до-
ри в Русе въздухът е
по-чист от този, кой-
то дишат перничани,
не криеше гнева си
младата жена, която
е участвала в събота
и в инициативата на
група граждани, обе-
динени от желанието
да работят за по-
чист въздух в регио-
на "Дишай Перник".

Нека припомним  все
пак, че перничани са
едни от най-постра-
далите от цените на
горивото. Над 20 000
души, които живеят
в Перник, работят в
София, а голяма част
от тях ползват авто-
мобили. Това са около
60 километра дневно
за отиване и връща-
не. Средно около 2000
километра месечно...
Оставяме на полити-
ците да пресметнат
какво означава това
за обикновения техен
избирател, дал им по-
вече от тлъстите
заплати...

Калуди Калудов с юбилейния си
концерт „Бъди моята любов”

Светла ЙОРДАНОВА
С концерт на известният оперен певец

Калуди Калудов ще завършат Ноемврий-
ските музикални дни в Перник. Заключи-
телният концерт ще бъде на 28 ноември от
19.00ч.

Калуди Калудов празнува в България
своя 40-годишен юбилей на сцена с ци-
къл концерти "Бъди моята любов". Перни-
чани са сред щастливците, които ще
видят на сцената именития артист.

Световно признатият тенор заедно със
съпругата си сопраното Анна Дитри-Калу-
дов ще представят на българската публи-
ка любими оперни арии и дуети, известни
италиански канцонети за любовта, и фил-
мова музика под акомпанимента на сало-
нен оркестър "МОДЕРАТО" с диригент Ор-
лин Бебенов (Полша). В концерта ще уча-
стват и музиканти от КО "Орфей" и Духов
оркестър към ОК - Дворец на културата.

За резервация и контакт: 076 603 203

Новият КТД в здравеопазването
регламентира работните заплати
Силвия ГРИГОРОВА

В края на миналата
седмица  министърът
на здравеопазването
Кирил Ананиев и пред-
ставители на нацио-
нално представени ра-
ботодателски и синди-
кални организации под-
писаха Колективния
трудов договор, рег-
ламентиращ трудови-
те и осигурителни от-
ношения на работещи-
те в отрасъл "Здра-
веопазване".

"Надявам се, че пока-
зателите за начална
работна заплата в сек-
тор "Здравеопазване"
по категории персо-
нал, които са залегна-
ли в Колективния тру-
дов договор,  ще бъ-
дат постигнати и ще
бъдат база за надграж-
дане в следващите го-
дини, с оглед важнос-
тта на труда на рабо-
тещите в българско-
то здравеопазване.

Нека този договор
да послужи за база да

постигнем удовлетво-
реност както от стра-
на на пациентите за
качеството на меди-
цинските грижи, така
и на заетите в систе-
мата, които дават
своя труд за това ле-
чение". Това посочи ми-
нистърът на здравео-
пазването Кирил Ана-
ниев.

Текстът на договора
цели по-високи мини-
мални прагове на тру-
довите възнагражде-
ния за ангажираните в

здравната система.
Отрасловото спора-

зумение се прилага за
всички лечебни заведе-
ния; за второстепенни
разпоредители с бю-
джетни средства към
министъра на здравео-
пазването; за струк-
турите по училищно и
детско здравеопазва-
не, както и за здравни-
те кабинети в специа-
лизираните институ-
ции за предоставяне
на социални услуги за
деца и възрастни.

Обраха още един пернишки дом
Любомира ПЕЛОВА

Обран е още един пернишки дом. За
кражбата, извършена от къща в квартал
"Калкас", съэобщиха от полицията.

Сигналът за престъплението е подаден
на 7 ноември от собственика на имота, 60-
годишен мъж. По негови данни липсвали
телевизор, лаптоп, мобилен телефон и еле-
ктроинструменти. Извършен е оглед на
местопроизшествието от служители на
Първо районно управление на МВР.

Образувано е досъдебно производство.

от страница 1
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Според социолозите на БСП симпатизират 23,7 %, а на управляващата партия - 22,2 на сто

Любомира ПЕЛОВА
ГЕРБ и БСП вече са с

разменени позиции в
челото на временната
електорална класация.
Това е основната но-
вина от ноемврийско-
то национално пред-
ставително изследва-
не на Агенция “АФИ-
С”. То е направено в пе-
риода от 2 до 7 ноем-
ври, а в него са взели
участие 1010 българи,
интервюирани пряко
“лице в лице” в домо-
вете им. Според дан-
ните на социолозите
на БСП симпатизират
23,7 % от българите,
а на управляващата
партия ГЕРБ - 22,2%.
Трета политическа си-

ла е ДПС с подкрепа от
близо 9%. Следват
Обединените патрио-
ти с 3,4% и партия
ВОЛЯ с 1,7%. 7% от ан-
кетираните посоч-
ват, че не подкрепят
никого, а малко над
26% отговарят, че не
гласуват. “Симптоми,
че рано или късно то-
ва ще се случи се наб-
людават от средата
на тази година, отко-
гато стартира по-
рязко тенденцията
към отлив на доверие
в правителството и
управляващото мно-
зинство. Пряко или
косвено процесът се
подпомагаше и про-
дължава да се подхран-

ва както от периодич-
ните скандали и коруп-
ционни разкрития, та-
ка и от бурните раз-
правии между управл-
яващите коалиционни
партньори. С това
обаче не се изчерпват
факторите на влия-
ние върху развитието
на политическата дра-
ма в навечерието на
предстоящата избор-
на година”, отбеля-
зват от “АФИС”.

Проучването показ-
ва, че според 55% от
анкетираните коруп-
цията у нас расте. На
обратното мнение са
10%, а малко над 30%
са на мнение, че равни-
щето й се запазва на

същото ниво. 
Едва 16% от населе-

нието оценяват поли-
тическата обстанов-
ка като “спокойна”, а
цели 66% са на обрат-
ното мнение, опре-
деляйки я като “на-
прегната”. През сеп-
тември техният дял е
бил по-малък - само
50%.

През ноември е на-
раснал и броят на же-
лаещите да бъдат
сменени някои минис-
три - от 23.5% през
септември на 28.1%
през настоящия ме-
сец. Само 19% не ис-
кат промени в прави-
телството. 7% от хо-
рата са за ново прави-
телство в рамките на
този парламент, а
36% желаят нови из-
бори и нов състав на
Народното събрание.

Отчетеното нарас-
тване на желанието
за смяна на някои ми-
нистри отчасти се
дължи на изказването
на Валери Симеонов по
адрес на майките на
деца с увреждания.
Две трети от избира-
телите (67%) оценява-
т думите на вицепре-
миера като неверни и
груби, докато само
10.3% ги възприемат
като откровени.

Едва 12% смятат и
че извинението на Си-
меонов е искрено. Мно-
зинството от анке-
тираните (71%) желае
той да подаде незабав-
но оставка, а само 11%
са на обратното мне-
ние.

По отношение на
привържениците на
управляващите пар-
тии, 47% от избира-
телите на ГЕРБ се до-
веряват на настоя-
щия състав на пар-
тията. Почти толко-
ва са и хората, които
искат някои минис-
три да бъдат сменени
- 44%. Отчита се спад
и в подкрепата на еле-
ктората от коалиция-
та “Патриотичен
фронт”. 38% искат
нови лица в кабинета
и само 18% не желаят
никакви промени.

И този месец най-
голямо е доверието
към Омбудсмана (62%)
и Президента (57%), а
най-малко - към Прави-
телството (27%) и
Парламента (18%).

Институциите на
съответните местни
власти традиционно
се радват на по-гол-
ямо доверие от цен-
тралната, но и при
тях се забелязва спад
от 43 до 39%.

80 години от Кристалната нощ
и началото на Холокоста

отбелязаха в Трън

Любомира ПЕЛОВА
За 80-ата годишнина от Кристалната

нощ в Нацистка Германия и събитията
бележещи началото на Холокоста, при-
помниха от Организацията на евреите в
България “Шалом” и областният управи-
тел Ирена Соколова. 

Събитието, което е част от Комуника-
ционната стратегия на Република Бълга-
рия по повод 75 години от спасяването
на българските евреи, се проведе в чи-
талище “Гюрга Пинджурова - 1895 г.” в
гр. Трън в присъствието на ученици от
горен курс на СУ “Гео Милев”, учители и
граждани от пограничната община. 

“През призмата на времето си при-
помняме докъде може да доведе анти-
семитизмът, постоянното насаждане на
расова омраза, изключването. Кристал-
ната нощ, състояла се на 9-ти срещу 10-
ноември 1938 г., поставя началото на ед-
но от най-зловещите с мащабите си
престъпления в историята на човечес-
твото, което унищожава 6 милиона ев-
реи и променя завинаги още повече чо-
вешки съдби. Дори и в тези моменти, в
мрачните не толкова далечни години, е
имало достойни хора, които са отстоява-
ли своите идеали и са се противопостав-
яли на терора и антихуманността”, каза
губернаторът.

Главният секретар на организация
“Шалом” Йосиф Меламед припомни, че
Кристалната нощ е само началото на
непредвидимия развой. Този ден е бел-
язан с убийството на около 1000 души и
30 000 евреи въдворени в концлагерите
на смъртта.

България е единствената страна, която
спасява своята еврейска общност, зая-
ви пред аудиторията Максим Бенвенис-
ти - член на УС на организация “Шалом-
”: “Вие трябва да сте горди с това, че
нито един българин не изцапа ръцете си
с кръв и не стана съучастник в този про-
цес. Народът ни е приемал евреите като
равни, дори върли политически опоненти
са се обединили в каузата и са сложили
подписите си върху петицията против
депортацията им”.

В края на събитието Бенвенисти отпра-
ви благодарностите си към областния
управител на Перник за реализираната
от него правителствена инициатива на
територията на цялата област по повод
годишнината от спасяването на българ-
ските евреи, която по думите му говори
за силна държавническа мисъл и визия
за издигане авторитета и престижа на
страната ни.

Футболистите на Езиковата
общински шампиони с дузпи

Светла ЙОРДАНОВА
Първите общински шампиони по футбол от

Ученическите игри през учебната 2018/19 го-
дина вече са известни. В петък, миналата сед-
мица,  на изкуствения терен в Димова махала
се изиграха финалните двубои във възрасто-
вите групи момчета 5-7 клас и юноши 8-10
клас. За трета поредна година купата при 5-7
клас се печели от отбора на XI ОУ “Елин Пе-
лин”, който надигра на финала с 3:0 състава на
ОУ “Св. Иван Рилски”. Шампионите ще пред-
ставят Община Перник в следващия областен
етап на ученическото първенство.

Интересен двубой с драматични обрати под-
несоха финалистите в горната възраст - юно-
шите 8-10 клас. Отборите на ГПЧЕ “С. Радев” и
ПГ по икономика не можаха да излъчат побе-
дител в редовното време, като си отбелязаха
по един гол и решиха притежанието на общин-
ската купа след изпълнение на дузпи. Дву-
боят приключи при резултат 6:4 в полза на
юношите от езиковата гимназия, което им да-
ва право за участие в следващия областен
етап на Игрите.

Двата отбора получиха наградите си от
знам.-кметът на Община Перник Денислав За-
хариев.

„Има и победители, винаги има и победени.
Понякога от една загуба човек учи повече от-
колкото от победите. Спортувайте и бъдете
добри граждани. Сигурен съм, че днешният
ден ще остане един хубав спомен, който ще
си спомняте с добро. Не спирайте да спорту-
вате, изграждайте се като характери и обичай-
те града си, училището си, уважавайте роди-
телите си. Бъдете живи и здрави! Пожелавам
ви много успехи в личен и професионален
план!“, сподели Захариев пред младите фут-
болисти.

Последният общински шампион по футбол
ще стане известен след днешния двубой
между отборите на ПГТС “Арх. Й. Миланов” и
ПГ по икономика при юношите 11-12 клас. Ма-
чът е с начален час 11.30 ч.

ПРАВО НА ОТГОВОР

ЧУВСТВАТА НЕ СЕ ПОКАЗВАТ ЧРЕЗ СЦЕНАРИИ И ПРОТОКОЛИ
В материал публи-

куван в бр. 197 от
19.10.2018 година на
вестник “Съперник”
, лицето Йордан Ди-
чев (престарял чита-
лищен деятел), за по-
реден път отправя
нескопосани клевети
по мой адрес. Безо-
чието му няма край.
Въпреки,че е чо-
век,който няма сме-
лост да афишира с
документ,какво об-
разование има,той
навсякъде демонс-
трира всезнайковщи-
на и неутолимо жела-
ние да се показва ка-
то голям началник.
Чудя се защо в афи-
шите не бе добавил
сценария и протоко-
ла,по които публика-
та да показва свои-
те благодарности
към изпълнителите,
а не да прави комен-
тар във вестника.
За сведение певеца
не се казва Мирослав
Илич , а  Столе Фи-
липович.  А поздрав-
лението ми на сръб-
ски  беше литера-
турно и те го раз-
браха,освен ти,защо-
то си на далечни
светлинни  години
от чужди езици.

Жалко! Но това е та-
ка,когато цялата ти
кариера е протекла
като партиен фун-
кционер преди 1989
г. ,без да имаш собс-
твено мнение.

Що се отнася до
Общинската органи-
зация,само в главата
на Дичев тя има
1250 члена. За от-
белязване,той я нас-
леди наготово, тъй
като за председател
беше предложен лич-
но от мен. А дейнос-
тта на организация-
та е все така далеч
от уставните цели и
все така неизвестна
за повече от 20-те
хиляди пенсионери
от гр. Перник.

Когато се увеличи-
ха цените за пътува-
не по БДЖ от Перник
до София с близо
50% ,  на хляба също
с 50% , на лекарства-
та, на данъците и
т.н. от Общинската
пенсионерска органи-
зация не се чу нито
дума,нито вопъл ,
нито стон. В този
период за самия Ди-
чев по-важен беше
Празника на плеска-
вицата в гр. Леско-
вац,Сърбия,отколко-

то живота на въз-
растните хора. Мо-
же би това той раз-
бира като добра
КОНДИЦИЯ. Но не се
знае дали я разбира -
какво означава да си
свери часовника с
речника!

Що се отнася за
това кой прави раз-
кол,нека хората сами
да преценяват. Йор-
дан Дичев е втълпил
на председателите
на клубовете,че той
е техният работода-
тел. Смешно и жалко!
Въпреки неговата
яростна съпроти-
ва,подкрепен от
клубните председа-
тели  в кв. Църква и
кв. Изток,ние събрах-
ме повече от 3500
подписа за преизчис-
ление на пенсиите На
тази основа Новият
Съюз на Пенсионери-
те изпрати писма до
Омбудсмана и Прези-
дента на Република
България и започна
кампания за реализа-
ция на правата на
пенсионерите,залег-
нали в редица нацио-
нални и международ-
ни документи.

Катя Христова-
Член на ЦС на НСП



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Тева, ет. 2, ТЕЦ, тер. преустроен - 33 000 лв.
3. Гарсониера, Изток, ет:8(8), тец, тер, ПВЦ - 36 000 лв.
4. Двустан, ул. “Отец Паисий”, ет.6(6), ТЕЦ, тер., PVC - 55 000 лв.
5. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
6. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
8. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
9. Двустаен, Димова Махала, ет:4(8), тер, ПВЦ, саниран - 61 500 лв.
10. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2 - 60 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
12. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
13. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 евро
14. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
15. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
16. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
17. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
18. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
19. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
20. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
21. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
22. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
23. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
24. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
25. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
26. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 100 000 евро

НАЕМ
1. Магазин, Център, 47 м2; Магазин, Център, 45 м2, ТЕЦ - 500 лв.; - 550 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 43 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 43 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 52 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 65 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - от 63 000 до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 42 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Четиристаен, Драгановец, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Проучване, 68 м2, ет. 7, след основен ремонт - 38 500 евро
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
16. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Тристаен, Център, климатик - 420 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център и Изток - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток - до 70 000 лв.
3. Двустаен, Изток - до 65 000 лв.
4. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Понеделник, 12 ноември 2018 г., брой 1533 /6561/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
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АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.

2.  ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ. 8, ДОБРО СЪСТОЯНИЕ - 35 500 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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 - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

1. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.

2. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

3. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.

4. Парцел, с. Рударци, 862 м2, целогодишен достъп - x50 евро/м2

5. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

6. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.

7. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.

8. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро

9. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Проучване, с бяла техника - 280 лв

2. Апартамент, Ид. център,  напълно обзаведен - 550 лв
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
2. Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.
3. Радомир, ет:2, преустр., ет:5, ет:8, за ремонт        - по договаряне
4. Боксониери, Център, ет:3, ет:7 - 32 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 55 000 лв.
3. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 42 000 лв.
4. Тева, ет. 1, саниран блок - 55 000 лв.
5. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
6. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
7. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
8. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
9. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
10. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 10 000 лв.
11. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 75 000 лв.
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 62 000 лв.
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 600 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двор 1,5 дка, 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 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
16. УПИ, Дивотино, 546 м2 ; 600м2   - 13 650 лв.; - 12 600 лв.
17. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
19. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
20. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 600 лв.
21. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
22. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
23. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.
24. УПИ, Мошино, 1 дка. за жил. строителство - 40 000 лв.
25. УПИ, Мещица, 954 м2, за жил. стр., между къщи - по 18лв./м2

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гараж, Соф. шосе, с канал - 100 лв.
2. Проучване, ул. Кракра - 220 лв., 250 лв.
3. Двустаен, зад х. Струма, необзаведен, дългосрочно - 350 лв.

ПРОДАВА:
1. Голям двустаен апартамент, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,
     след основен ремонт, ново обзавеждане - 75 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
3. Двустаен, Димова Махала, ремонтиран и преустроен, луксозен, с
мебели, саниран блок - 65 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 49 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 110 000 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 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 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.

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

Спешно гарсониера, Изток, Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,
изцяло ремонтирана, средна, юг, ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

ПРОДАВА:
1.Гарсониера център, тх, ет.2, ПВЦ,
подобрения, обзав.  - 52 000 лв.
2.Дв.ап., ет.3, ТЕЦ, 55 кв.м, тх/пл., 2 тераси

- 63 000 лв.
3. Дв.ап.център, ет.5 непосл., тх/пл., ТЕЦ, 72 кв.м, 2
тер. - 38 000 евро
4. Дв.ап.център,ет.2, тх, ТЕЦ, 72 кв.м, тераси

-  50 000 лв.
5. Дв.ап.център, ет.3, тх/пл., 58 кв.м, ТЕЦ, тераси

-  65 000 лв.
6. Дв.ап."Могиличе", ет.3, тх, тераса, 57 кв.м

- 38 000 лв.
7. Дв.ап.Тева, ет.1, ТЕЦ, 2 тераси,
за ремонт -  40 000 лв.
8.Дв.ап.Изток, ет.5, панел, ТЕЦ, тер.,преустроен

-  58 000 лв.
9. Тр.ап.център, тх/пл., ТЕЦ, ет.5, тераси, шп./зам.

-  57 000 евро
10. Къща "Каменина", 2 ет., ЗП 72 кв.м, двор 400
кв.м -   50 000 лв.
11.Къща "Бела вода", ЗП 96кв.м, двор 1000кв.м,
гредоред -   25 000 лв.
12. Къща "Тева", ЗП 59кв.м, двор 310кв.м, за ремонт

-   25 000 лв.
13.Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП80кв.м, двор
320кв.м -  72 000 евро
14. Къща "Драгановец",тх/пл., ЗП 75кв.м, двор
280кв.м -  42 000 евро

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 34 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

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

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

Голям двустаен апартамент,
Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,след

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно гарсониера, Изток,
Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,

изцяло ремонтирана, средна, юг,
ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

Четиристаен, София ж.к.
Бъкстон, ет 2, 118 м2 ., ЕПК, 3

тер., тец, - 120 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 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, ДРАГАНОВЕЦ,
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

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37 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

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

Íîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà âÍîâà Ãîäèíà â
Барселона - 6 дни - 1,189 лв.
АТИНА  - 5 дни - 399 лв.

4 дни -КОЛЕДА B
Будапеща–Братислава–Виена 319 лв.

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

ПРОДАВАМ МАСИВНИ ГРАДИНСКИ
МЕБЕЛИ, КОМБИНАЦИЯ ОТ ДЪРВО И
ДЕКОРАТИВЕН МЕТАЛ. КОМПЛЕКТЪТ
ВКЛЮЧВА, МАСА, ДВЕ ПЕЙКИ И ДВА

СТОЛА.
Цена 300 лв.
0887 884 095
0888 50 32 37



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.:
0895725609

Продавам Тойота Ярис, 2008г.,
гаражна, сервизна, перфектна.
Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

платено, газ/бензин. Тел.: 0897 757
240

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в лук-
созния и реномиран комплекс от
затворен тип Делта Хил. Место-
положението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание от
панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата пос-
редством автомагистрала Люлин.
Тел.: 0882 817 442
Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните планини. Тел.:
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 разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789
Продавам в с. Блатешница

къща със стопанска сграда,двор
1700 м2 - 14 000 лв. Тел.: 0888
812 963

Търсим двустаен или
тристаен, без ТЕЦ, под наем
до 300 лв. Тел.: 0892 098 042
Давам двустаен апартамент

под наем, след основен
ремонт, ново обзавеждане,
ТЕЦ, ет.3, кв. “Твърди
Ливади”.  тел. 0899 114 321
Давам под наем луксозни по-

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

производствено (складово)
помещение - 200 м2, с прилежащи
паркоместа в охраняема складова
база. Тел.: 0888 925 48

Давам двустаен апартамент под
наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200
лв., плюс гараж - 250 лв. Тел.:
0887 237 797
Давам под наем, обзаведени

стаи всяка със собствен санита-
рен възел Тел.: 0888/952 264
Давам магазин под наем, нами-

ращ се в центъра на гр. Перник
(двора на гимназията). В момента
е работеща книжарница, но мо-
же да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел.: 0898520537
Давам под наем апартамент,

двустаен, обзаведен в кв. Изток
0879 668 600

Вестник „Съперник” търси
РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.:
0887/88 40 95; 0888/50 32 37
Търся горски работници,

събирачи, резачи и товарачи.
Добро възнаграждение. Тел.: 0887
122 124
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   Тел.: 0899 920 171,
Павлов
Търси барманка за нощна

смяна, може пенсионерка. Тел.:
0896 820 636
Търся жена за работа в

нонстоп, кв. Мошино - добро
заплащане. Тел.: 0895 773 886
Фирма АСФ Сървис ЕООД

търси да назначи електроинженер
и електромонтьор. Тел.:

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ

КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР

НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и

Photoshop. Може и пенсионер. Справки

всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

Търся болногледач/ка, за
гледане на възрастни, болни
хора. По възможност, мед.
сестра. Тел.: 0889 22 16 36

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.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко
Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
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
Търся жена за работа за

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

Давам уроци по английски език.
Тел.: 0893 805 295
Продавам 4 бр. зимни гуми с

джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам обективи за

смартфон (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен, макро и
обектив рибешко око). Тел. :
0885 949 293

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите
клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически таб-
ла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъе-
диняване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки на-
лага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на терито-
рията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 12 ноември - 16 ноември 2018 г. включително, се налагат кратковременни
оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захран-
ване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани
планирани дейности.

ОБЛАСТ
Дата/период Времетраене   Засегнат район /улици, квартал,  УПИ, ПИ/
В този текст са посочени датата, периода, времетраенето, населеното място и засегнатия район - улици, квартал,

УПИ, ПИ. Подробна информация за засегнатите райони, включително адресен номер, вход или друго уточнение, както и причините за прекъс-
ването можете да намерите на сайта на ЧЕЗ Разпределение в секция "Графици", "График на планирани ремонти" на адрес http://www. cez-rp. bg/
bg/grafIcI/grafIk-na-planIranI-remontI/.

Област Перник
Община Брезник
На 12.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Ноевци

На 13.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Конска:   УПИ III-202, Кв.6

На 14.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Билинци

На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Ребро

На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:30 ч./ -  Брезник:   Андрей Михайлов, Георги Ив Бунджулов

На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Кривонос

Община Перник
На 12.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч. По Искане На "Есо" Еад/   На 14.11.2018 г. /14:30 - 16:00 ч. По Искане На "Есо" Еад/ -  Перник:   Благой Геб-

рев, Владайско Въстание, Изток, Стомана, УПИ V,Кв.201,Кв.Изток, Ямбол

На 12.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч./   На 14.11.2018 г. /14:30 - 16:00 ч./ -  Перник:   Атанас Накев, Благой Гебрев, Бучински Път, Владайско Въс-
тание, Воронеж, Вулкан, Девин, Димитровград, Димитър Благоев, Димитър Рибарски, Иван Шишман, Изток, Калофер, Кирил Тупанков, Крум
Накев, Лом, Мах.Портарева, Никифор Панкев, Огоста, Петър Пенчев, Превалец, Стомана, Стримон, Хасково, Църква, Юрий Гагарин, Ямбол Продължава на стр. 9

На 12.11.2018 г. /08:30 - 10:15 ч.; 13:15 - 15:00 ч./ -  Перник:   603, 616-Та, Балканджи Йово, Блокове На Р-К Тева, Кв. Тева, Парижка Комуна,
Петко Ефтимов, Разпределителна, Република, Сини Вир, Тева, Урса, Чипровско Въстание

На 12.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник:   Аврора, Аврора, Айдарица, Алеко Константинов, Алеко Константинов, Ален Мак, Ален Мак, Але-
н Мак, Ален Мак, Асен Търновски, Баба Парашкева, Балван, Балканджи Йово, Бачо Киро, Белоградчишки Скали, Божур, Бор, Бор, Боровец,
Боровец, Буная, Бунтовник, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Велчова Завера, Верила, Витоша, Вихрен, Волга, Връх Богдан, Георги Мамар-
чев, Георги Мамарчев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Димова Махала, Димчо Де-
белянов, Димчо Дебелянов, Добруджа, Драва, Евгении Ачанов, Еделвайс, Ела, Елбрус, Жива Вода, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Лютибродски,
Калина, Калкас, Калофер, Кв. Тева, УПИ XI, Кв.193, Костенец, Краище, Кракра, Кралевски Път, Крум Накев, Крушовска Република, Кръстина
Михайлова, Лазар Робев, Леденика, Ленин, Ленин, Лисец, Любен Каравелов, Люлин, Люлин, Люлин, Люлин, Мадарски Конник, Малчика,
Местн.Шевърляк, Миджур, Миньор, Могиличе, Момин Проход, Момина Сълза, Морозов, Найчо Цанов, Никифор Панкев, Никола Козлев, Ого-
ста, Опълченска, Освобождение, Паисий Хилендарски, Палма, Палма, Палма, Парижка Комуна, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков,
Пенчо Славейков, Протожерица, Радомирска Република, Райко Даскалов, Република, Рила, Рилски Езера, Родина, Роза, Роза, Света Петка,
Селимица, Сергей Румянцев, Сини Вир, Сините Вълни, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Станке Димитров, Стара Планина,
Стара Планина, Стара Тева, Стефан Караджа, Столетов, Стоян Заимов, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева /Къщи/, Тодор
Йорданов, УПИ I Кв.81, Урса, Училищна, Христо Ботев, Христо Македонски, Христо Смирненски, Хумни Дол, Хумни Дол, Цветна Градина, Цър-
ква, Църква, Църква, Чавдар, Черешово Топче, Чехов, Чинар, Чипровско Въстание, Чуйпетлово, Шамък, Шамък

На 12.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 14.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На
16.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./   На 17.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Бор, Боровец, Волга, Кралевски Път, Райко Даска-
лов, Христо Ботев

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:30 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Радуй

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 09:30 - 11:30 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Расник:   Брод, Казан-
джийска, Околовръстен Път

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Батановци:   3ти Март, 6ти Септември,
Акация, Александър Стамболийски, Батан Войвода, Бистрица, Братя Миладинови, Васил Левски, Владимир Заимов, Георги Бенковски, Грао-
во, Желю Демиревски, Княз Борис I, Коста Тричков, Любен Каравелов, Мах.Делниче, Никола Вапцаров, Панайот Волов, Св.Св.Кирил И Мето-
дий, Средорек, Старо Село, Стефан Караджа, Стране, Струма, Трендафил Георгиев, Христо Ботев, Христо Смирненски, Шипка

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Богданов Дол:   Васил Левски, Витоша,
Георги Сава Раковски, Иван Вазов, Иглика, Извор, Китка, Княз Александър Батенберг, Княз Борис I, Любен Каравелов, Люлин, Мах.Дълга Ба-
ра, Мах.Стаменова, Отец Паисий, Петър Берон, Пирин, Пчела, Рила, Стара Планина, Струма, Теменуга, Хан Аспарух, Христо Ботев, Христо
Смирненски, Цар Калоян, Цар Симеон, Чучулига

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Витановци:   Васил Левски, Кракра Пер-
нишки, П-Л Iv-241, Кв.29, УПИ I-51 Кв.14

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Гоце Делчев:   Ючдорушко Дере

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Зидарци

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Мещица:   Адалберт Антонов, Александъ-
р Димитров, Александър Невски, Александър Стамболийски, Андрей Жданов, Васил Коларов, Васил Левски, Велин Сърбов, Генерал Гурко,
Генерал Скобелев, Генерал Толбухин, Генерал Тотлебен, Гео Милев, Георги Бенковски, Георги Ди-
митров, Георги Сава Раковски, Гоце Делчев, Даме Груев, Детелина, Детелина Минчева, Димитър
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Благоев, Димитър Каляшки, Еделвайс, Елена Георгиева, Елин
Пелин, Захари Стоянов, Иван Вазов, Йордан Йовков, Йорданка

Николова, Капитан Петко Войвода, Кв.3 УПИ VIII-165, Кокиче, Комсомолска, Ленко, Леонид
Брежнев, Лилия, Лиляна Димитрова, Маршал Жуков, Митко Палаузов, Никола Вапцаров, Нико-
ла Парапунов, Октомврийска Революция, Пейо Яворов, Път №63, Райна Княгиня, Рахила Анге-
лова, С. Мещица, Стадион, Пл.№140,Кв62, Свилен Русев, Сергей Румянцев, Синчец, Станке
Димитров, ХVIII Кв.55а, Юрий Гагарин, Ястребино

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00 ч.; 10:30 - 11:30
ч./ -  Ярджиловци:   Ален Мак, Арда, Асен Китанов, Велин Асенов, Георги Димитров, Девети
Септември, Иван Алексиев, Йордан Станоев, Китка, Кракра, Никола Вапцаров, Оборище, Орни-
че, Осоица, Перник, Първи Май, Рила, Свилен Русев, Средна Гора, Стара Планина, Струма,
Тодор Димитров, Христо Смирненски

На 12.11.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 11:30 ч.; 09:30 - 10:00
ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Вискяр:   II-253 Кв.30

На 12.11.2018 г. /09:00 - 14:00 ч.; 09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:30 - 10:00
ч.; 10:30 - 11:30 ч./ -  Перник:   Ахелой, Баба Тонка, Бараки Тмк Ленин, Бела Вода, Градина,
Григорий Цамблак, Емине, Иван Асен Втори, Клокотница, Матей Преображенски, Света Гора,
Симеон Радев, Симеоновград, Хан Аспарух, Хан Омуртаг, Цар Самуил

На 12.11.2018 г. /09:15 - 10:15 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Люлин, Общ. Перник:   С. Люлин, М.
Чокладиновец

На 12.11.2018 г. /09:15 - 10:15 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Перник:   21-Ва, Арх. Йордан Миланов, Благой
Гебрев, Варшава, Велчова Завера, Владимир Комаров, Двадесет И Втора, Двадесет И Трета,
Жк. Тева, Пи 725.25, Зоя Космодемянская, Иван Земнухов, Изток, Кв. Тева, УПИ XI, Кв.193,
Крали Марко, Крушовска Република, Лев Толстой, Луганск, Максим Горки, Мах.Лалова, Мах.Че-
кърчийска, Младен Стоянов, Мошино, Огнян Станков, Олег Кошевой, Освобождение, Пушкин,
Пхенян, Радомирска Република, Сергей Есенин, Силистра, Сини Вир, Съединение, Тева, Тева /
Къщи/, Трети Март, Улан Батор, УПИ V-7050 Кв.118, Урса, Хавана, Ханой, Хемус, Цоф Бараки,
Чернишевски, Юрий Гагарин

На 12.11.2018 г. /14:00 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 08:00 - 17:00 ч.; 16:00 - 17:00
ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 08:00 - 17:00 ч.; 16:00 - 17:00 ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 10:00
ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Дрен:   V-420 Кв.4, Втора, Двадесет И Втора, Двадесет И Девета, Двадесет
И Осма, Двадесет И Пета, Двадесет И Първа, Двадесет И Седма, Двадесет И Трета, Двадесет
И Четвърта, Двадесет И Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета, Деветдесет И Девета, Девет-
десет И Осма, Деветдесет И Седма, Деветдесет И Трета, Деветдесет И Четвърта, Деветнадесе-
та, Десета, Единадесета, М.Попова Махала, Махала Мали Дрен, Махала Тареина, Осемдесет И
Девета, Осемдесет И Осма, Осемдесет И Пета, Осемдесет И Първа, Осемдесет И Трета, Осе-
мдесет И Четвърта, Осемдесет И Шеста, Осемдесета, Осемнадесета, Осма, Пета, Петдесет И
Втора, Петдесет И Девета, Петдесет И Осма, Петдесет И Пета, Петдесет И Първа, Петдесет И
Седма, Петдесет И Трета, Петдесет И Четвърта, Петдесет И Шеста, Петнадесета, Първа, С.Дрен,
Седемдесет И Втора, Седемдесет И Девета, Седемдесет И Осма, Седемдесет И Пета, Седемде-
сет И Седма, Седемдесет И Трета, Седемдесет И Четвърта, Седемдесет И Шеста, Седемдесета,
Седемнадесета, Седма, Сто, Сто И Втора, Сто И Девета, Сто И Единадесета, Сто И Осма, Сто И
Пета, Сто И Петнадесета, Сто И Първа, Сто И Седма, Сто И Трета, Сто И Тринадесета, Сто И
Четвърта, Сто И Шеста, Трета, Тридесет И Втора, Тридесет И Девета, Тридесет И Осма, Триде-
сет И Пета, Тридесет И Първа, Тридесет И Седма, Тридесет И Четвърта, Тридесет И Шеста,
Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет И Втора, Четиридесет И Деве-
та, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Пета, Четиридесет И Първа, Четиридесет И Седма,
Четиридесет И Трета, Четиридесет И Четвърта, Четиридесет И Шеста, Четиридесета, Четирина-
десета, Шеста, Шестдесет И Втора, Шестдесет И Девета, Шестдесет И Пета, Шестдесет И
Първа, Шестдесет И Седма, Шестдесет И Трета, Шестдесет И Четвърта, Шестдесет И Шеста,
Шестдесета, Шестнадесета

На 12.11.2018 г. /14:00 - 16:30 ч./   На 13.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00 ч./   На
14.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00 ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -
Гълъбник:   Кв.25 УПИ XIII-353, УПИ VII-112,Кв.16, УПИ Хv-45, Кв.6

На 13.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00
ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Горна Диканя:   X-1583 , Кв 195, Горна
Диканя, Махала Джорговица, Парцел ХIX-1127, Кв.116а, Пи203, УПИ I-1517 Кв.211, УПИ Х-1306,
Кв.165

На 13.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00
ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Долна Диканя:   884 Кв.67а И 67б, 926, XIii-
755,Кв.47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ Iv-838,Кв.62, УПИ Ix=883 Кв
67а, УПИ Vii- 852, 854 Кв.65, УПИ XI-261, Кв.40, УПИ XIii-990, УПИ Хiv-749, Кв. 48, Х-260 Кв 40

На 13.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00
ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Старо Село, Общ. Радомир:   Vii-157 Кв.17,
XXVII-XXVIII Кв.12, Мах.Дукова

На 13.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00
ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Студена, Общ. Перник:   Пи 000307,
Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо
Бърдо, Ерма, Землище Мктп Щрабаг, Иван Вазов, Извън Регулация С.Студена Кариера, Кара-
жинец, Мах.Кашова, Мах.Рулева, Местн.Каражинец/И.Р./, Простор, Разсадника, Рила, Родопи,
Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 13.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00 ч./   На 14.11.2018 г. /08:00 - 09:30 ч.; 16:00 - 17:00
ч./   На 15.11.2018 г. /08:30 - 10:00 ч.; 15:30 - 16:30 ч./ -  Чуковец, Общ. Радомир

На 13.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник:   Аврора, Аврора, Айдарица, Алеко Константинов,
Алеко Константинов, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Асен Търновски, Баба Парашке-
ва, Балван, Балканджи Йово, Бачо Киро, Белоградчишки Скали, Божур, Бор, Бор, Боровец,
Боровец, Буная, Бунтовник, Валентина Терешкова, Вела Пеева, Велчова Завера, Верила, Вито-
ша, Вихрен, Волга, Връх Богдан, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Димитър Благоев, Димитър
Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Хра-
нов, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Добри Миланов, Добруджа, Драва,
Дъбрава, Евгении Ачанов, Еделвайс, Ела, Елбрус, Жива Вода, Ивайло, Иван Вазов, Йордан
Лютибродски, Йордан Лютибродски, Калина, Калкас, Калофер, Кв. Старата Църква, Кв. Тева,
УПИ XI, Кв.193, Костенец, Краище, Кракра, Кралевски Път, Крали Марко, Крум Накев, Крушов-
ска Република, Кръстина Михайлова, Лазар Робев, Леденика, Ленин, Ленин, Лиляна Димитро-
ва, Лисец, Любен Каравелов, Люлин, Люлин, Люлин, Люлин, Мадарски Конник, Малчика,
Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Мах.Чекърчийска, Махала Стара Църква, Местн.Шевърляк,
Миджур, Миньор, Младен Стоянов, Могиличе, Момин Проход, Момин Проход, Момина Сълза,
Морозов, Найчо Цанов, Никифор Панкев, Никола Вапцаров, Никола Козлев, Огоста, Опълчен-
ска, Освобождение, Паисий Хилендарски, Палма, Палма, Палма, Парижка Комуна, Пейо Яво-
ров, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Пенчо Славейков, Протожерица, Радомирска Република,
Райко Даскалов, Република, Рила, Рилски Езера, Рилски Езера, Родина, Роза, Роза, Света
Петка, Селимица, Сергей Румянцев, Силистра, Сини Вир, Сини Вир, Сините Вълни, Софийско
Шосе, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Станке Димитров, Стара Планина, Стара Планина,
Стара Тева, Стефан Караджа, Столетов, Стоян Заимов, Съединение, Тева, Тева, Тева, Тева,
Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева /Къщи/, Тева /Къщи/, Тодор Йорданов, Трети Март, УПИ
I Кв.81, Урса, Урса, Училищна, Христо Ботев, Христо Македонски, Христо Смирненски, Хумни
Дол, Хумни Дол, Цветна Градина, Цоф Бараки, Църква, Църква, Църква, Църква, Църква, Чав-
дар, Черешово Топче, Чехов, Чинар, Чипровско Въстание, Чуйпетлово, Шамък, Шамък

На 13.11.2018 г. /09:15 - 12:15 ч./ -  Перник:   Арчар, Калкас, Караманица
На 13.11.2018 г. /09:30 - 10:15 ч.; 13:30 - 15:00 ч./   На 16.11.2018 г. /13:15 - 13:45 ч.; 15:00 - 16:00

ч./ -  Перник:   Архитект Йордан Пешев, Арчар, Бела Вода, Бели Кладенци, Бистрица, Будисла-
вец, Бързия, Васил Левски, Вит, Въча, Голо Бърдо, Горицвет, Джерман, Захари Зограф, Златна
Панега, Иван Асен Втори, Калкас, Кап.Петко Войвода, Караманица, Кариери, Китка, Кладенец,
Колуница, Кристал, Кристал Блокове, Куциян, Луда Яна, Люлин, Люлякова, Майска Роза, Ма-

настирски Път, Мах.Ракьовец, Местн.Шевърляк, Металик, Мир, Младост, Нов Живот, Осъм,
Отдих, Палма, Победа, Резервоара, Ропотамо, Рудничар, Съзлийка, Тополница, Шамък

На 13.11.2018 г. /09:30 - 15:00 ч./ -  Перник:   Бързия, Голо Бърдо, Горицвет, Захари Зограф,
Калкас, Люлин, Люлякова, Майска Роза, Манастирски Път, Местн.Шевърляк, Металик, Отдих,
Палма, Победа, Рудничар, Съзлийка, Шамък

На 13.11.2018 г. /13:15 - 16:15 ч./ -  Перник:   Калкас, Люлин, Местн.Шевърляк, Палма, Шамък
На 14.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник:   Аврора, Аврора, Айдарица, Алеко Константинов,

Алеко Константинов, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Асен Търновски, Баба Параш-
кева, Балван, Балканджи Йово, Бачо Киро, Бела Вода, Белоградчишки Скали, Божур, Бор, Бор,
Боровец, Боровец, Буная, Бунтовник, Бунтовник, Валентина Терешкова, Васил Априлов, Вела
Пеева, Велчова Завера, Верила, Витоша, Вихрен, Волга, Връх Богдан, Георги Мамарчев, Георги
Мамарчев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър
Благоев, Димитър Благоев, Димитър Хранов, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Димчо Дебел-
янов, Добри Миланов, Добруджа, Драва, Дъбрава, Евгении Ачанов, Еделвайс, Ела, Елбрус,
Емине, Жива Вода, Захари Стоянов, Ивайло, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Лютибродски, Йор-
дан Лютибродски, Калина, Калкас, Калкас, Калофер, Капитан Векилски, Караманица, Кв. Ста-
рата Църква, Кв. Тева, УПИ XI, Кв.193, Костенец, Краище, Кракра, Кралевски Път, Крали Марко,
Крум Накев, Крушовска Република, Кръстина Михайлова, Куциян, Лазар Робев, Леденика,
Ленин, Ленин, Лилия, Лиляна Димитрова, Лисец, Любен Каравелов, Люлин, Люлин, Люлин,
Люлин, Мадарски Конник, Малчика, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Мах.Чекърчийска, Ма-
хала Стара Църква, Местн.Шевърляк, Миджур, Миньор, Младен Стоянов, Могиличе, Момин
Проход, Момин Проход, Момина Сълза, Морозов, Мургаш, Найчо Цанов, Никифор Панкев,
Никола Вапцаров, Никола Козлев, Оборище, Огоста, Опълченска, Освобождение, Паисий Хи-
лендарски, Палма, Палма, Палма, Панайот Волов, Панайот Хитов, Парижка Комуна, Пейо Яво-
ров, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Пенчо Славейков, Протожерица, Радомирска Република,
Райко Даскалов, Република, Рила, Рилски Езера, Рилски Езера, Родина, Роза, Роза, Света
Петка, Света Петка, Селимица, Селимица, Сергей Румянцев, Силистра, Симеон Радев, Сини
Вир, Сини Вир, Сините Вълни, Синчец, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Со-
фийско Шосе, Станке Димитров, Стара Планина, Стара Планина, Стара Тева, Стефан Караджа,
Стефан Караджа, Столетов, Стоян Заимов, Стоян Заимов, Съединение, Тева, Тева, Тева, Тева,
Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева /Къщи/, Тева /Къщи/, Тодор Йорданов, Тодор Каблеш-
ков, Трети Март, УПИ I Кв.81, Урса, Урса, Училищна, Хаджи Димитър, Христо Ботев, Христо
Македонски, Христо Смирненски, Хумни Дол, Хумни Дол, Цалева Круша, Цветна Градина, Цоф
Бараки, Църква, Църква, Църква, Църква, Църква, Чавдар, Черешово Топче, Чехов, Чинар,
Чипровско Въстание, Чуйпетлово, Шамък

На 14.11.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Перник:   Димитър Благоев, Дъбрава, Йордан Лютибродски,
Лиляна Димитрова, Мах.Тутулова, Момин Проход, Никола Вапцаров, Рилски Езера, Църква

На 14.11.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Перник:   Волга, Грамаге, Евгении Ачанов, Кралевски Път,
Чуйпетлово

На 15.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Дрен:   Втора, Петдесет И Първа, Петдесет И Трета,
Четиридесет И Девета, Четиридесет И Осма, Четиридесет И Пета, Четиридесет И Седма, Чети-
ридесет И Шеста, Четиридесета, Шеста, Шестдесет И Трета, Шестдесет И Четвърта

На 15.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник:   Аврора, Аврора, Айдарица, Алеко Константинов,
Алеко Константинов, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Асен Търновски, Баба Параш-
кева, Балканджи Йово, Бачо Киро, Бела Вода, Белоградчишки Скали, Божур, Бор, Бор, Боро-
вец, Боровец, Буная, Бунтовник, Бунтовник, Валентина Терешкова, Васил Априлов, Вела Пее-
ва, Велчова Завера, Верила, Витоша, Вихрен, Волга, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Дими-
тър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър
Благоев, Димитър Хранов, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Добри Мила-
нов, Добруджа, Драва, Дъбрава, Евгении Ачанов, Ела, Емине, Жива Вода, Захари Стоянов,
Ивайло, Ивайло, Иван Вазов, Йордан Лютибродски, Йордан Лютибродски, Калина, Калкас,
Калкас, Калофер, Капитан Векилски, Караманица, Кв. Старата Църква, Кв. Тева, УПИ XI, Кв.193,
Костенец, Кракра, Кракра Пернишки, Кралевски Път, Крали Марко, Крум Накев, Крушовска
Република, Кръстина Михайлова, Куциян, Куциян, Лазар Робев, Леденика, Ленин, Ленин, Ли-
лия, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Люлин, Люлин, Люлин, Люлин, Мадарски Конник,
Малчика, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова, Мах.Чекърчийска, Махала Стара Църква, Местн.Ше-
върляк, Миджур, Миньор, Младен Стоянов, Могиличе, Момин Проход, Момин Проход, Момина
Сълза, Мургаш, Найчо Цанов, Никифор Панкев, Никола Вапцаров, Никола Козлев, Оборище,
Огоста, Опълченска, Освобождение, Паисий Хилендарски, Палма, Палма, Палма, Панайот
Волов, Панайот Хитов, Парижка Комуна, Пейо Яворов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Пенчо
Славейков, Радомирска Република, Райко Даскалов, Република, Рила, Рилски Езера, Рилски
Езера, Родина, Роза, Роза, Света Петка, Света Петка, Селимица, Селимица, Сергей Румянцев,
Силистра, Симеон Радев, Сини Вир, Сини Вир, Сините Вълни, Синчец, Софийско Шосе, Софий-
ско Шосе, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Станке Димитров, Стара Планина, Стара Тева,
Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стоян Заимов, Стоян Заимов, Съединение, Тева, Тева,
Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева /Къщи/, Тева /Къщи/, Тодор Йорданов,
Тодор Каблешков, Трети Март, УПИ I Кв.81, Урса, Урса, Училищна, Хаджи Димитър, Христо
Ботев, Христо Македонски, Христо Смирненски, Хумни Дол, Хумни Дол, Цалева Круша, Цветна
Градина, Цоф Бараки, Църква, Църква, Църква, Църква, Църква, Чавдар, Черешово Топче,
Чехов, Чинар, Чипровско Въстание, Чуйпетлово, Шамък

На 15.11.2018 г. /09:00 - 12:00 ч./ -  Перник:   Мах.Лалова, Юрий Гагарин
На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Перник:   Владислав

Граматик, Добри Чинтулов, Михаил Георгиев, Никола Карев, Презвитер Козма, Тако Пеев,
Тодор Влайков, Тодор Паница

На 15.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 16.11.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Перник:   Братя Милади-
нови, Владислав Граматик, Даме Груев, Константин Величков, Крушовска Република, Кръстю
Асенов, Михаил Георгиев, Михаил Герджиков, Пере Тошев, Презвитер Козма, Райна Княгиня,
Чичо Стоян

На 15.11.2018 г. /13:00 - 16:00 ч./ -  Перник:   Арх. Йордан Миланов, Изток, Максим Горки
На 16.11.2018 г. /08:30 - 16:30 ч./ -  Перник:   Аврора, Аврора, Алеко Константинов, Алеко

Константинов, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Ален Мак, Асен Търновски, Баба Парашкева,
Балканджи Йово, Бачо Киро, Бела Вода, Белоградчишки Скали, Божур, Бор, Бор, Боровец,
Боровец, Буная, Бунтовник, Бунтовник, Валентина Терешкова, Васил Априлов, Вела Пеева,
Велчова Завера, Верила, Витоша, Вихрен, Волга, Георги Мамарчев, Георги Мамарчев, Димитър
Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър Благоев, Димитър
Хранов, Димова Махала, Димчо Дебелянов, Димчо Дебелянов, Добри Миланов, Добруджа,
Дъбрава, Евгении Ачанов, Ела, Емине, Жива Вода, Захари Стоянов, Ивайло, Ивайло, Иван
Вазов, Йордан Лютибродски, Йордан Лютибродски, Калина, Калкас, Калкас, Калофер, Капитан
Векилски, Караманица, Кв. Старата Църква, Кв. Тева, УПИ XI, Кв.193, Костенец, Кракра, Кракра
Пернишки, Кралевски Път, Крали Марко, Крум Накев, Крушовска Република, Кръстина Михай-
лова, Куциян, Куциян, Лазар Робев, Ленин, Лилия, Лиляна Димитрова, Любен Каравелов, Лю-
лин, Люлин, Люлин, Люлин, Мадарски Конник, Малчика, Мах.Горна Църква, Мах.Тутулова,
Мах.Чекърчийска, Махала Стара Църква, Местн.Шевърляк, Миджур, Миньор, Младен Стоянов,
Могиличе, Момин Проход, Момин Проход, Момина Сълза, Мургаш, Найчо Цанов, Никифор Пан-
кев, Никола Вапцаров, Никола Козлев, Оборище, Огоста, Опълченска, Освобождение, Паисий
Хилендарски, Палма, Палма, Палма, Панайот Волов, Панайот Хитов, Парижка Комуна, Пейо
Яворов, Пейо Яворов, Пенчо Славейков, Пенчо Славейков, Радомирска Република, Райко
Даскалов, Република, Рила, Рилски Езера, Рилски Езера, Родина, Роза, Роза, Света Петка,
Света Петка, Селимица, Селимица, Сергей Румянцев, Силистра, Симеон Радев, Сини Вир, Сини
Вир, Сините Вълни, Синчец, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Софийско Шосе, Софийско Шосе,
Станке Димитров, Стара Планина, Стара Тева, Стефан Караджа, Стефан Караджа, Стоян Заи-
мов, Стоян Заимов, Съединение, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева, Тева,
Тева /Къщи/, Тева /Къщи/, Тодор Йорданов, Тодор Каблешков,
Трети Март, УПИ I Кв.81, Урса, Урса, Училищна, Хаджи Димитър,

Продължава от стр. 8

Продължава на стр. 10
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Този ден, ще се окаже "пуст" за вас, дори ако
сте очертали важни задачи за себе си. Пазете се
от спорове с високопоставени хора, не влизайте
в конфликти и не се месете там, където не ви е
мястото. В любовта сте изправени пред самота-
та, но това не е най-лошото нещо, което може да

се случи. Особено, ако все още не сте готови за нова връзка.

Очакват ви много шансове, с които може да из-
лезете победители от трудни ситуации. Не се
натоварвайте с работата, която всички колеги
отказват. Комуникацията с деца и роднини, ще ви
носи психологически комфорт. Вечерта, ще си из-
ясните нещо, което интуитивно сте си мислели,

че е безсмислено. За среща, изберете друг ден.

Ще имате много надеждни съюзници в личния
бизнес. Ако покажете издръжливост и мъдрост,
може да разчитате на добра печалба. Ако решите
да подновите отношенията си с бивш възлюбен,
всичко ще бъде прекрасно. Може да се подготвите
за сватба. Бъдещите перспективи не са само

близки, но вече са влезли в живота ви.

Очаква ви прекрасен ден, в който слънцето и
топлината, ще бъдат повече от облаците. Няма
да имате нужда от подкрепа, защото ще може са-
ми да преодолеете всичко. Особено, ако въпросът
докосне парите и кариерата. Ако приятел ви пред-
ложи съвместен проект, то трябва да се съгласи-

те.

Трябва така да разпределите силите си, че да
са достатъчни за основната работа и домашни-
те задължения. Може дори да демонстрирате
скритите си таланти, ако ситуацията го изи-
сква. В любовта, ще бъдете щастливи, но сут-
ринта няма да ви се струва така. Симпатична

персона, ще ви завладее с чар.

Твърде рано е, да почивате на лаврите си, защо-
то се очаква много работа. Ако сте постигнали
нещо, внимавайте и не разпръсквайте всичко.
Проблеми във финансите, няма да имате, така че
може да спокойно да си купите това което желае-
те. Вечерта, си починете и отпусне с приятели.

Разходка сред природата, ще засили вашият имунитет.

Стойте по-далеч от илюзорното възприемане
на света, иначе всички успехи, ще се изпарят ка-
то дим. Задайте си такива цели, които първона-
чално са обмислени и водят до просперитет.
Приятна комуникация очаква тези, който са из-
пълнени с положителни и ярки надежди. В любов-

та, не е нужно да се страхувате от изневяра.

Трябва да обърнете внимание на нещата, за кое-
то преди това сте нямали време. Обмислете вни-
мателно желанията си, тогава ще има шанс за
тяхното реализиране. Отлично, ще се развиват
преговори, пътувания и семейни мероприятия.
Реални промени ви очакват в любовната сфера,

може да се запознаете с интересен човек.

Ще може лесно да изпълните това, което в ми-
налото ви е изглеждало неизпълнимо. Неприятни-
те преживявания по повод роднина, ще бъдат
неоснователни, така че не се тревожете. Объ-
рнете внимание на работата, творчеството и
любимото си хоби. Много неща, ще зависят от

упоритостта ви.

Не се препоръчва да бездействате, в противен
случай вашите перспективи, ще отидат в други
ръце. Бъдете доволни от малкото което имате и
не преследвайте лесните печалби. Възможни са,
измами и кражби, затова бъдете много внимател-
ни при боравене с пари. Конкуренцията в любовта,

ще ви помогне да станете по-решителни.

Трябва да усвоявате нови знания, за да поемете
големи проекти. Не се преуморявайте, работете,
но отделете време и за пълноценна почивка. Въз-
можно е да възникнат здравословни проблеми, със
ставите и кожата. Ако сте склонни към алергии,
вземете превантивни мерки. Запасете се, с ле-

карства.

Препоръчва се, да разпределяте равномерно фи-
зическото и морално натоварване. Ако имате
тежка работа, не се отказвайте от подкрепата
на колегите. Шефовете, ще решат да повишат
тези от вас, което показват ангажираност и ен-
тусиазъм. Плодотворен и успешен ден очаква,

бизнесмени, политици и писатели.
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Радомирци надиграха „Добруджа” на своя стадион

„Ñëàâàòà” íàé-ïîñëå ñòèãíà äî óñïåõà

След девет кръга
без победа отборът
на „Струмска слава”
се  изправи в събот-
ния следобед срещу
тима на „Добруджа”
за задължителна побе-
да. Мачът е последен
от есенния дял на
първенството, въп-
реки че след него ще
се играят още два
кръга, но те са от
пролетната част на
шампионата. Гостите
бяха на последно
място в класирането
преди този кръг и до-
макините се нуждаеха
от задължителен ус-
пех, за да не затънат
съвсем в зоната на из-
падащите. Като до-
бавка дойде и смяната
на треньора  на „Доб-
руджа”, които се яви-
ха с нов наставник в
лицето на Красимир

Коев.Мачът започна с
превес за домакините,
които искаха на всяка
цена  да отбележат
гол до почивката. В
14-та минута Христо
Младенов изведе  Лю-
бомир Танев в чудесна
позиция, но ударът
му с глава на 7-8 мет-
ра от вратата мина
над напречната греда.
В 33-та минута „Сла-
вата” беше на косъм
от гола , като след ху-
бава  комбинация Бо-
рислав Николов свали
чудесно топката на
Александър Аспару-
хов, но ударът му от
десетина метра улу-
чи лявата греда на
вратата на гостите.
В следващата атака
обаче се стигна до
гол. Хуан Калдерон на-
върза няколко защит-
ници и нахлу в наказа-

телното поле на гос-
тите, като намери
Христо Кирев в чиста
позиция, а удрът на
нападателя на
„Струмска слава” се
спря в левия ъгъл на
вратата, защитавана
от Иван Иванов. Вто-
рото полувреме за-
почна по доста неп-
риятен начин за  ра-
домирци.  Не бяха из-
минали и десет мину-
ти от подновяване-
то на играта, когато
Дони Дончев от „Доб-
ружда” засече с глава
едно центриране от
корнер и изравни ре-
зултата. В следваща-
та атака за малко не
се стигна до пълен об-
ра Кристиан Пешков
от гостите остана
непокрит и стреля ос-
тро ниско в десния
ъгъл, но Юго Коантар
изби с крак. Постепен-
но радомирци отново
взеха инициативата и
в 69-та минута след
едно разбъркване ре-
зервата Ерик Иванов
се оказа на точното
място и с остър удар
от 5-6 метра отново
донесе преднина на
съотборниците си за
2:1. Двуострата игра
продължи и след гола
и в 78-та минута Ди-
митър Петков изпъл-
ни чудесно един пряк
свободен удар и от 20

Волейболистите
загубиха в Бургас

Волейболистите на Нефтохимик 2010
(Бургас) записаха трети успех в Супер-
лигата, след като победиха категорично
Миньор (Перник) с 3:0 (25:18, 25:17,
25:19) в мач от четвърти кръг на първенс-
твото, който се игра в зала "Младост".
Бургазлии доминираха през целия дву-
бой, като не позволяваха на опонентите
да противодействат. Така за малко пове-
че от час момчетата на Найден Найденов
се поздравиха с победата. Най-резулта-
тен бе капитанът Георги Петров с 13 точ-
ки (1 ас, 2 блокади), Дмитрий  Яковлев
добави 12 (3 аса). За перничани Любос-
лав Симеонов завърши с 11 точки (1 ас).
Нефтохимик заема третата позиция с 9
точки (3 победи, 1 поражение), Миньор е
девети с 3 точки (1 успех, 3 загуби). В
следващия кръг шампионите гостуват на
Хебър - на 18 ноември, а Миньор приема
Марек два дни по- рано.

Трима ученици от Спортното със
златни медали на „Иво Ангелов”

Трима  възпитаници на СУ „Олим-
пиец” станаха първи в своите категория
на проведения в зала „Борис Гюдеров”
трети вече международен турнир за Ку-
пата на Ива Ангелов”. Роберто Владов,
Спартак Валентинов и Кристин Петров
спечелиха първите места в своите кате-
гории, като Спартак беше обявен и за
най-резултатен борец на турнира.

Циципас и Вавринка ще играят в София
Действащият шам-

пион на АТП "Следваща-
та генерация" Стефа-
нос Циципас ще бъде
една от звездите на So-
fia Open през февруари
догодина. Това стана
ясно на официална
пресконференция, на
която присъстваха но-
вият турнирен дирек-
тор Горан Джокович,
спортният министър

Влади Димитров: Дълго чакахме тази победа
Няколко кръга я

чакахме тази победа
по една или друга
причина. Днес ни се
получиха нещата,
вкарахме три гола и
закономерно спече-
лихме. Но пак имахме
пропуски след като
поведохме. В начало-
то на второто по-
лувреме от нищото

ни вкараха гол и в
следващата атака
нещата съвсем мо-
жеха да се обърнат.
Като че ли това ни
стресна и показахме
на какво сме способ-
ни.

За пореден път
съм разочарован от
съдията Васимир Ел
Хатиб. За пореден

път съдията се нап-
рави на герой на наш
гръб. Не знам до ко-
га ще продължава
това. Според мен по-
не десетина точки
са ни отнети от не-
коректно съдий-
ство.

Днес обаче  бяхме
много над против-
ника. За Купата има-

метра забоде топка-
та в десния ъгъл на
вратата на гостите
за 3:1.

В ответната атака
Илия Джамов от „Доб-
руджа” остана сам
срещу Коантар, но
вратарят отново бе-
ше на висота и с тяло
спря пътя на топка-
та към мрежата му.
Дв минути преди края
на мача се получи мно-
го спорна ситуация, в
която Борислав Нико-
лов от домакините
игра с топката в нака-
зателното поле на
гостите и след това
беше изблъскан от
вратаря на гостите
Иван Иванов. Съдия-

та Васимир Ел-Хатиб
обаче реши,че  радо-
мирецът е нарушил
правилата и вместо
дузпа за домакините
последва нарушение в
полза на гостите и
жълт картон за Нико-
лов.Така „Струмска
слава” стигна до чет-
въртата си победа
от началото на пър-
венството, която ,
заедно с четирите ра-
венства, им носи 16
точки и 11-та пози-
ция в таблицата за
временното класира-
не.  Гостите с актив
само от девет точки
са твърдо на послед-
ното място в група-
та.

Красен Кралев, изпълни-
телният директор на
турнира Кай Годхинди
и президентът на БФТ
Стефан Цветков.Гръ-
кът е един от най-прог-
ресиращите играчи в
момента. Той старти-
ра 2018 година на 91-о
място в света, но след
две титли и още два
финала в тура се изка-
чи до 15-ата пози-

Резултат: Струмска  слава – Добруджа
3:1

Голмайстори 1:0 34-та Кирев, 1:1 54-та
Дончев, 2:1 69-та Ер.Иванов, 3:1 78.ма
Петков

Състави: Струмска слава: Коантар,
Попов, Костов, Петков, Танев, Николов,
Аспарухов ( 77 Янев), Младенов ( 85
Чапаев), Кирев, Калдерон, Евгениев ( 60
Ер.Иванов)

Добруджа: Иванов, Минков, Радем,
Граматиков, Адемов, Петров ( 72 Джамов) ,
Дончев, Петков, Пешков( 81 Беадиров),
Кадир ( 46 Николов), Смирнов

Жълти картони: Танев, Николов,
Аспарухов ( Струмска слава), Минков,
Кадир ( Добруджа)

Главен съдия: Васимир Ел-Хатиб,
асистенти: Станислав Станев и Костадин
Тановчев, четвърти съдия Християна
Гутева

ция.За втора поредна
година в София ще иг-
рае Стан Вавринка. Но-
сителят на 3 титли
от Големия шлем е
потвърдил пред орга-
низаторите, че ще дой-
де в „Арена Армеец“.
Освен швейцареца, в
надпреварата ще ви-
дим още шампионът
от 2016 Роберто Бау-
тиста Агут, Карен Ха-

чанов, Гаел Монфис,
Фернандо Вердаско, Ни-
колоз Басилашвили и
др. На този етап няма
яснота дали в София
ще играе Григор Ди-
митров. Организато-
рите споделиха, че засе-
га нямат отговор от
щаба на българския те-
нисист на отправена-
та покана за участие.
Григор Димитров про-

пусна надпреварата и
през тази година, но
през 2017 взе участие
и дори триумфира в
"Арена Армеец".„Много
се радвам, че съм в Со-
фия. Не за първи път
съм тук, но за първи
път съм в такава роля.
Всички тези имена га-
рантират силната кон-
куренция в турнира“,
каза Горан Джокович.

ме прекрасен жре-
бий. Домакините
срещу „Септември”.
Това е най-слабият
възможен против-
ник. На наш терен с
подкрепата на пуб-
ликата може и да
стигнем до победа,
въпреки че те са
много над нас. Има-
ме уникалния шанс Страницата подготви Яне Анестиев

да сме на полуфинал.
Дано сме по-спокой-
ни с първенството,
за да мога да изпол-
звам титулярния
състав. Това ще е
награда и за целия
град, и за футболис-
тите. Това е уника-
лен шанс за полуфи-
нал, продължаваме
да пишем история.
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От началото на годината хванати над 10 000 почерпени зад волана

Двама дрогирани зад волана
засечени в Рударци и Кладница

Любомира ПЕЛОВА
Две бързи производства са започна-

ти в Перник.
В четвъртък миналата седмица, око-

ло 11 часа в село Рударци бил прове-
рен лек автомобил „Алфа Ромео“, шо-
фиран от 19-годишният И.Б. от съсед-
ното село Мърчаево. При изпробването
му с техническо средство за употреба
на наркотици бил отчетен положителен
резултат за канабис.

Младежът отказал кръвна проба и
бил задържан за 24 ч. с полицейска
мярка.

Работата по документиране на слу-
чая продължава.

Отново под въздействието на кана-
бис е шофирал лек автомобил „Ауди
А4“ перничанинът М.К. на 21 години.
Той бил проверен същия ден в село
Кладница. Взета му е кръвна проба за
химичен анализ и е задържан за 24 ч.
с полицейска мярка.

НАРОДЪТ ОБИЧА ЗРЕ-
ЛИЩАТА. А КОГАТО ЗРЕ-
ЛИЩАТА СА С ДЪХ НА
БЕНЗИН - НАПРАВО ПО-

ЛУДЯВА. Като брънка от всеобщото
полудяване бе авто мото шоуто, която
оная вечер събра мало и голямо на
паркинга до музея. В опит да се пос-
тигне нещо като в ония шашави състе-
зания по някои канали на телевизията,
където шантави автомобили се въртят
като пумпали и се трошат като направе-
ни от солети. Шоуто няма повече да го
коментираме, трябва да се види. Който
не е успял, сигурно скоро ще види
някакво копие по пътищата, което ина-
че се нарича банално катастрофа. Та
затова ни е думата. Че подобни атрак-
циони са си жива реклама на безумно-
то каране. Че към автомобила трябва
да се отнасяш като към играчка - да я
блъскаш и трошиш до последната бур-
мичка. Че когато на теб ти е готино,
какво ти пука, че си застрашил здраве-
то и живота на друг. И когато утре ката-
джиите ти вземат книжката или ти
спрат колата от движение - иди им об-
яснявай, че още си под влияние на авто
дрогата, която си погълнал на шоуто
пред музея. Няма да ти го признаят,
въпреки че те самите са го охранявали,
даже са се кефили наравно с теб на из-
чанчените изпълнения. Никой не се се-
ти поне да каже :"Не правете това на
пътя!"

СУРВАКАРСКИЯТ ФЕСТИВАЛ
НЕОФИЦИАЛНО СТАРТИРА. ДО
ДЕФИЛЕТАТА ИМА ПОВЕЧЕ ОТ
ДВА МЕСЕЦА, обаче появата на лого-
то е знак за дискусия и разхлопване
на медийните звънци. Като извадиха
на бял свят логото на фестивала, орга-
низаторите практически разлумкаха и
подготовката. Понеже търсят общес-
твено мнение, да си кажем и нашето.
Логото е хубаво, ама са му много ла-
тинските букви. Изявата се води тради-
ционно нашенска, а всички надписи -
на ябанджийски. Вярно, не трябва да
се излагаме пред чужденците, ама се
излагаме пред самите себе си. Самото
понятие "лого" има друг смисъл - на
нещо постоянно. Какво пречи едно ло-
го да се "закове", да се превърне в
значка, примерно, и години наред да
се закача на ревера не само на чуж-
денците. Това може и да са дреболии,
ама нали точно те ни правят немате-
риално културно наследство?

БАБХ спря от продажба спанак със
съмнение, че в него има татул

Силвия ГРИГОРОВА
Спанак със съмнение, че е примесен с

листа от татул, спря от разпространение
в търговската мрежа Българската аге-
нция по безопасност на храните.Това ин-
формира БТВ.  Внезапните проверки н
търговската мрежа са в резултат на пос-
тъпили два сигнала от граждани за за-
купен спанак от верига магазини в Кос-
тинброд и хипермаркет в Търговище.
Листата от спанак са опаковани в пакети
по 500 гр, сорт „Горила”, произведен в
област Пловдив, поясниха от БАБХ.
Двама души от Търговище консумирали
храна приготвена с посочения спанак.
Те са получили неразположение и са
диагностицирани от медиците в града с
признаци на атропиново отравяне. Граж-
данин от Констинброд е изпратил сним-
ки със същата марка спанак, на които се
виждат стръкове, различни от тези на
спанак и наподобяващи татул.

Извършени са спешни проверки на
обектите, от които е закупен спанакът в
Костинброд и Търговище. В хипермарке-
та в Търговище са открити в наличност
пакети по 500 гр спанак. При отварянето
на опаковките е установено наличие на
единични стръкове от растение с форма
и мирис, различни от спанак (предпола-
гаеми единични растения татул). При
проверката на производителя се уста-
новява, че спанакът се почиства и паке-
тира в нерегламентиран обект, който не
е регистриран по чл. 12 от Закона за
храните. На отговорното лице е съставен
Акт за установяване на административ-
но нарушение. Количеството спанак, на-
мерено в производствения обект, е
спряно от реализация. Фирмата е уведо-
мила търговците, до които е доставяла
продукцията си и е задействала проце-
дура за изтегляне от пазара на опасната
храна. Общото количество на произве-
дения спанак е 1775 кг

 След направените предписания от
БАБХ, двете търговски вериги в градо-
вете, от които са подадени сигналите, са
спрели продажбата на опасната храна и
я изтеглят от търговските си обекти.
Проверката показва още, че този спанак
се доставя и в други големи търговски
вериги в страната. Те също са провере-
ни и са им издадени предписания за
спиране разпространението на посоче-
ния спанак. Действията по изтегляне на
опасната храна и обобщаването на на-
личните количества продължава. БАБХ
призовава всички граждани, закупили
пакетирани листа от спанак от по 500 гр,
сорт „Горила”, произведен в област
Пловдив, да не го консумират и да го
върнат в търговския обект, от който са го
закупили.

“Гражданската” по-скъпа, ако предишният
собственик на колата е с много нарушения

Любомира ПЕЛОВА
Стартира поредна

превантивна кампания
срещу шофирането
след употреба на алко-
хол. На старта на ини-
циативата, която е
под мотото „Алкохо-
лът е лош шофьор”,
присъстваха начални-
кът на отдел „Пътна
полиция“ - ГДНП коми-
сар Росен Рапчев, зам.-
генералният дирек-
тор на БЧК д-р Надеж-
да Тодоровска, Барт
Кузенс, зам.-посланик -
на Кралство Белгия и
Димо Димов, генерален
директор на “Камени-
ца” – организатор на
кампанията.

Приветствам всяка
инициатива, която ще
накара водачите да
бъдат по-отговорни
на пътя, заяви коми-
сар Рапчев и призова в
никакъв случай да не
сядат зад волана, след
като са употребили
алкохол. 

През десетте месе-
ца на 2018 г. над
10 000 са случаите,
при които са устано-
вени водачи, управл-
яващи моторни пре-
возни средства след

употреба на алкохол,
каза инспектор Мария
Ботева от отдел
„Пътна полиция“-
ГДНП. Повече от 4000
са прекратените ре-
гистрации на пътни
превозни средства на
собственици, управл-
явали ППС с концен-
трация на алкохол в
кръвта над 0,5 на хил-
яда, обобщи още тя и
добави, че съзнание-
то на водачите
трябва да се промени
и те да станат по-от-
говорни.

Зам.-посланикът на
Кралство Белгия спо-
дели опита, приложен
в родината му. Той об-
ясни, че сега там е из-
ключително популя-
рна кампанията БОБ
(ВОВ). Тя съществува
от 1995 г., появява се
в Белгия и е много ус-
пешна. БОБ не е съкра-
щение, а името на чо-
века в група, който
няма да пие алкохол и
ще се погрижи да зака-
ра компанията си бе-
зопасно вкъщи. Той
„документира“ своя-
та отговорност вън-
шно, като държи в се-
бе си ярко жълт БОБ-

ключ. При това поло-
жение в ресторанти-
те и дискотеките на
него не му се сервира
алкохол, но вместо
това получава без-
платно безалкохолни
напитки. Бе предста-
вено и допитване до
водачите - от обо-
бщените данни в ан-
кетата ясно личи, че
над 56% от анкетира-
ните посочват, че
тежките произшес-
твия на пътя са
вследствие на упо-
треба на алкохол от
водачите. Смущаващ
обаче е фактът, че
болшинството бъл-
гари не са склонни да
направят забележка
на водач, на когото
предстои да шофира,
но употребява алко-
хол. Представено бе и
колело на късмета,
свързано с автомоби-
лен волан, където
всеки трети възмо-
жен отговор е “Този
път ти се размина”.
Инсталацията ясно
внушава, че шофира-
нето не може да бъде
игра на късмета и че
компромисите са не-
допустими.

 

Любомира ПЕЛОВА
Драстични промени

предстоят в начина,
по който се формира
цената на Застрахов-
ката „Гражданска от-
говорност”. Това ста-
ва ясно от текста на
проектонаредба на Ко-
мисията за финансов
надзор.

Новата система
„бонус-малус” ще зали-
чи миналото на шо-
фьорите – от 2019 г.
всички водачи ще са
наравно, независимо
дали са изрядни или с
нарушения. Седем-осе-
м години ще са нужни
на изрядните, за да
натрупат точки и да
се възползват от мак-
сималното облекчение
от 25 процента.

През първата годи-
на ще може да се пол-
зва отстъпка най-
много от 10 на сто.

Новата система ще
разделя всички шо-
фьори и автомобили
в 20 класа. Базовият
клас е 8-и и за него ще
важи цената на поли-
цата, обявена от
съответния застра-
ховател. Такъв клас
получават автома-
тично всички шофьо-

ри.   Бонус класовете,
които ще носят поев-
тиняване, са от 1 до
7. Максималното на-
маление от цената на
полицата за безриско-
во шофиране ще сти-
га до 25% от базова-
та цена. Малус класо-
вете т.е. тези за на-
рушители, са  от 9 до
20.   Увеличението на
цената за тях ще
стигне до 400%, или 5
пъти. Ако за 1 година
водач или собственик
няма нарушения, пре-
минава в следващ клас
и започва да получава
поощрения през цена-
та.  

Вижте още новини
от България!

Ако новата систе-
ма „бонус-малус” за-
работи всеки купувач
ще трябва да внима-
ва, когато купува ко-
ла.

Възможно е този
автомобил да е бил на
неизряден шофьор.
Тогава и новият собс-
твеник ще трябва да
плаща по-скъпа граж-
данска отговорност,
защото системата
регистрира наруше-
нията, както на МПС-
то, така и на собс-

твеник. Това повдиг-
на и въпросът  дали
изрядните шофьори
няма да бъдат още-
тени, когато купят
кола от нарушител.

Обхващането на
водач, собственик и
автомобил е нужно,
за да се избегне прех-
върлянето на коли
при натрупване на
„нарушения”, об-
ясняват предложили-
те документа

При каране на слу-
жебен автомобил от
различниччни шо-
фьори , те трябва да
са особено внимател-
ни, защото система-
та ще действа за
всичките водачи на
колата.

2019 г. на практика
ще е нулева година - в
зависимост от нару-
шенията на водача,
бонусите и наказа-
нията ще се налагат
от 2020 г.

През това време и
ще се изгради систе-
ма, която да ни поз-
волява през сайта на
Гаранционния фонд
да проверяваме дали
колата, която искаме
да си купим, не е с
„бонус” или „малус”.
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