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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
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ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

     ВЕСТНИК
     ИНТЕРНЕТ САЙТ

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

на бе и банкова смет-
ка за набиране на
средства, които ще
бъдат използвани за
болничното лечение
на пострадалите. Сед-
мица по-късно обаче
се оказа, че в нея са
постъпили малко над
5000 лева.

 “Аз не знам дали до-
ри за един пострадал
би стигнала тази су-
ма. Те не са само пос-
традали при пътно-
транспортно произ-
шествие. Тези хора са
с много ниски доходи,
те са и незрящи”, каза
Наталия Минева от
Българския червен
кръст – Перник.

Припомняме, че да-
рителската кампания
на БЧК продължава и

Åäâà 5 000 ëåâà ñúáðàíè çà ïîñòðàäàëèòå êðàé Ìèêðå
1 Евро = 1.956 лв.
1 Долар = 1.64 лв.
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Св. прпмчк Стефан
Нови. Св. мчк Иринарх.

Интелект  - 076/ 67 09 00  Кали Консулт - 0898 62 06 96

Габи М                    - 076/ 60 13 15   Пернишки имоти - 0888 22 26 56

Орел - 0898 94 56 94  Ива - 076/ 60 13 38

Симеон Д              - 076/ 60 26 26    Тера Булгари         - 0884 32 47 03

Ти баща,
ти майка...

Македонците всичко си имат, само
църква си нямат. Държава си имат, ис-
тория си имат, и то каква, език си има-
т, култура си имат. Даже Александър
Македонски си имат. Обаче по църков-
ния въпрос са го закучили.

И ето чудо невидено. Македонските
духовници клекнаха пред българската
патриаршия с исторически вопъл:"Ти ба-
ща, ти майка, Синоде български, хода-
тайствайте пред православните църкви
и нас да признаят, щото помните ли
времето на Климент и Наум, тогава нас
ни имаше, а вас ви нямаше!" И така яко
задълбаха в църковния въпрос, та жал да
ти стане.

Хубаво е, че доживяхме македонци да
се молят за нещо. Още по-хубаво е, че ве-
че искат и църковно осиновяване. И на-
шите синодални старци като същински
апостоли великодушно и христолюбиво
дадоха благ пръст на колегите си край
Вардара. Само да не стане като с езика и
историята. Помакедончиха Самуил, Вап-
царов, Гоце, Яне, даже Кирил, барабар с
брат му. И после да си говорим пак на
майка по църковните въпроси.

Затова синодалните старци мислиха
дълго. На тия години трудно се осинов-
ява.

Валентин ВАРАДИНОВ

-110 / 00

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0887 884 095

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно с мокър
сняг

Продължава скъпоструващото лечение на 11 от ранените
Любомира ПЕЛОВА

Перник не е забра-
вил черния 17-ти
ноември, когато при
ужасяваща катсатро-
фа край ловешкото
село Микре, когато
автобус с пътуващи
в него незрящи и
придружители на
някои от тях, се заби
челно в тежкотова-
рен камион.  загинаха
девет души, други 20
бяха ранени, повечето
от които тежко. В
момента 11 от тях
продължават болнич-
нотго си лечение. Бъл-
гарският червен
кръст започна бла-
готворителна кампа-
ния, за да помогне на
страдалците и техни-
те семейства. Обяве-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

 Перник 2303, кв. Мошино

 тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2018 ГОДИНА!
Това можете да направите в

пощенските станции, редакцията на
в."Съперник" и фирма "Доби прес"

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

dlv.si@abv.bg

Дълга почивка за Коледа
и кратка за Нова година

Любомира ПЕЛОВА
2017-та се изниза. По-малко от месец остава

до Коледа и Нова година. Затова е любопитно
да видим как ще почиваме по празниците.
След като отработването и сливането на почив-
ните дни отпадна като практика, тази година
ще почиваме с един ден повече по Коледа. 23
и 24 декември се падат в събота и неделя, а 25
и 26 са Коледа и официално се почива. Но тъй
като Бъдни вечер е в неделя, по новата схема
ще се почива и в сряда на 27 декември. Така
се събират цели 5 поредни почивни дни - от 23
до 27 декември. По Нова година обаче ще по-
чиваме само три дни. 30 и 31 декември се па-
дат събота и неделя, а 1 януари е понеделник.
За съжаление обаче вторник - 2 януари, е офи-
циален работен ден.

Всяко трето дете от
село отпада от клас
Светла ЙОРДАНОВА

Почти една трета
от учениците в сел-
ските райони напус-
нат класните стаи
преждевременно. То-
ва става ясно от
“Мониторинга на об-
разованието и обу-
чението” за 2017 го-
дина.

Общият дял от-
паднали ученици в
страната е 13,8%,

като в големите гра-
дове тази тенден-
ция е много слабо из-
разена - само 2,8% от
децата напускат
п р е ж д е в р е м е н н о
класните стаи.

М о н и т о р и н г ъ т
затвърждава и изво-
да от PISA 2015, спо-
ред който ниските
образователни стан-
дарти са широкораз-
пространени при

ученици в неравнос-
тойно положение.

П р и б л и з и т е л н о
всеки трети бълга-
рин между 30 и 34 го-
дини е със завърше-
но висше образова-
ние. По този показа-
тел страната ни от-
чита напредък като
през 2013 г. е бил
29,4%, а през 2016-
та г. нараства до
33,8%.

нека всеки, който има
възможност да дари
средства за подпома-
гането на пострада-
лите хора при тежка-
та катастрофа. За да
могат те да оздра-
веят и да се върант
сред близките си. Не-
ка бъдем добри и по-
дадем ръка на хората
в беда. От нас зависи
да помогне за лечение-
то им и дадем въз-
можност да усетят
коледната топлина в
своя дом.

Припомняме и дари-
телската сметка:

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН
КРЪСТ

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК
IBAN: BG64UNCR9660

1010 6880 21
BIC: UNCRBGSF
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Ñïðÿ ñêëþ÷âàíåòî íà äîãîâîðà „Ëîÿëåí êëèåíò”
Изключение са прави само за определени случаи казват от “Топлофикация”

Силвия ГРИГОРОВА
„Топлофикация Пер-

ник” преустанови от
1 ноември, тази годи-
на, сключването на
договорите „Лоялен
клиент” с битовите
абонати, информира-
ха от ръководство-
то на дружеството.
„Това се налага пора-
ди факта, че започна
новият отоплителен

сезон. За да не създа-
ваме излишни зат-
руднения на фирми-
те, които извър-
шват дяловото раз-
пределение на топ-
линната енергия,
п р е у с т а н о в и х м е
сключването на тези
договори.

П р е д о с т а в и х м е
възможност на наши-
те абонати в рамки-

На 1 декември влиза в сила новата
структура на общинската

администрация в Трън
Силвия ГРИГОРОВА

На 1 декември 2017 г ще влезе в сила
гласуваната на последната сесия на Об-
щинския съвет в Трън обща численост и
структура на общинската администрация в
пограничната община.  Приетият числен
състав на общинската администрация е съ-
щия, както преди. Структурата на общин-
ската администрация също се запазва, с
изключение на това, че ще има още един
заместник кмет.

На въпроса- кое го налага,  кметът на Об-
щина Трън, Цветислава Цветкова поя-
сни:»До 2015 г, когато се проведоха редов-
ните избори, в структурата на общинската
администрация имаше заместник-кмет. Но-
воизбраният кмет тогава Станислав Нико-
лов предложи да има само един замес-
тник, като той се нагърби с повечето анга-
жименти. Практиката показа, че е необхо-
димо да има още един заместник, за да се
гарантира от една страна по-добър кон-
трол, а от друга кметът да има възможност
да решава по-отговорните задачи, които
касаят развитието на общината».

На въпроса- ще има ли кадрови промени
в общинската администрация и знае ли се
вече кой ще бъде втория заместник кмет,
Цветкова отговори:» Нека първо влезе в
сила новата структура, пък тогава ще об-
съждаме кадровите въпроси. Със сигур-
ност обаче ще има кадрови промени, за-
щото искам да съм сигурна, че имам екип,
който ще вложи всичко от себе си, за да
изпълнява поставените задачи, така че  на-
шата община да стане по-привлекателна за
инвеститорите и по-добро място за живее-
не».

те на 6 месеца да
сключат тези дого-
вори- от началото на
май до края на ок-
томври, като от сеп-
тември предупрежда-
ваме, че след 1 ноем-
ври няма да се сключ-
ват договори „Лоя-
лен клиент”, поясни
изпълнителният ди-
ректор на топлофи-
кационното дружес-

тво Любомир Спасов.
Той добави, че изклю-
чение може да се нап-
рави само за новопри-
съединили се абонати
към топлофикацион-
ната мрежа и за но-
водомците- тези,
които сега са си заку-
пили жилище в Пер-
ник. Те могат да си
пуснат молба до ди-
ректора на „Топлофи-
кация Перник” , в коя-
то да опишат об-
стоятелствата, по-
ради които искат  се-
га да сключат дого-
вор.

Според Любомир
Спасов, към момента
над 10 000 абонати
на „Топлофикация
Перник” са сключили
договор „Лоялен
клиент” с дружес-
твото, което пред-
ставлява повече от
половината абонати,
които са с централно
парно отопление. „Ре-
довните ни абонати
към момента са над
12 000. Имаме хора,
които са редовни
клиенти, но не са
сключили договор
„Лоялен клиент”, а
ползват отстъпката

Критериите за прием на
първолаци уеднаквени

Светла ЙОРДАНОВА
Критериите за прием на първокласници

стават еднакви за всички училища, а пре-
димство ще имат онези деца, които живеят
най-близо до училището според наредба
10 на Министерството на образованието и
науката. За пръв път се въвежда и допъл-
нителен критерий за уседналост и  вече пе-
дагогическите съвети в училищата няма да
имат право да въвеждат свои критерии за
прием.

Освен критерия за близост до училище-
то, за пръв път се въвежда и критерий усе-
дналост, като родителите ще бъдат класи-
фицирани в четири групи:

- Родители, които не са променяли пос-
тоянния си адрес последните три години;

- Родители, които не са променяли пос-
тоянния си адрес една година;

- Родители, които са променили постоя-
нния си адрес последните три години;

- Всички останали родители.
Сега на общинските администрации се

пада отговорността да определят районите
на училищата, за да заработят критериите
за близост и уседналост максимално доб-
ре.

Според тези критерии децата, които жи-
веят най-близо до училището, ще бъдат
приети. Ако децата са повече, ще се прила-
гат други, допълнителни критерии:

- Деца с ТЕЛК, по-висок от 50%;
- Деца без двама родители;
- Деца с братя или сестри в същото учи-

лище;
- Деца, завършили подготвителна група в

същото училище.
Спрямо децата няма да се въвеждат ни-

какви други критерии, сигнали за каквито
случаи се появиха в началото на текущата
учебна година.

Нaд 30 000 пeдaгoзи щe ce
пeнcиoниpaт дo 3 гoдини

Светла ЙОРДАНОВА
Нaд 30 000 yчитeли ce

oчaквa дa излязaт в
пeнcия дo тpи гoдини.
Toвa щe дoвeдe дo
cepиoзeн кaдpoви дeфи-
цит в oбpaзoвaтeлнaтa
cиcтeмa, зaщoтo нa
мяcтoтo нa
пeнcиoнepитe в
клacнитe cтaи нa
гoдинa влизaт пo oкoлo
3200 млaди пeдaгoзи.
Смyщaвaщитe дaнни
пpeдcтaви Илиян
Пeтpoв, пpeдceдaтeл нa
c и н д и к a т
“Обpaзoвaниe” пpи КT
“Пoдкpeпa”.

Пeнcиoниpaнeтo e
eднa oт ocнoвнитe
пpичини зa липcaтa нa
кaдpи в oбpaзoвaниeтo.
Toзи пpoблeм, в
кoмбинaция c
тpyднocттa нa
yчитeлcкaтa пpoфecия,
гoлeмия cтpec,
aгpecиятa и oгpoмнaтa
бyмaщинa oфopмят
нeжeлaниeтo нa мнoгo
диплoмиpaни кoлeги дa
зaпoчнaт paбoтa в yчи-
лищe, пocoчи Пeтpoв.
Пo нaши дaнни oкoлo 10
000 дyши ce
пeнcиoниpaт нa гoдинa,
a пpoгpaмaтa нa МОН,
пo кoятo изплaщaт
oбeзщeтeниятa, дoceгa
e пoхapчилa 50 млн. лв.,
yтoчни cиндикaлният
лидep. Toй дoпълни, чe
гoлямa чacт oт

п e н c и o н e p и т e
пpoдължaвaт дa
paбoтят в yчилищe, нo
дo 2-3 гoдини тe cъщo
щe излязaт oт
клacнитe cтaи.

48 гoдини e cpeднaтa
възpacт нa бългapcкия
yчитeл, coчи
cтaтиcтикaтa нa
МОН, нo ниe
paзпoлaгaмe c
инфopмaция, cпopeд
кoятo в yчилищaтa
paбoтят хopa c 50-
гoдишeн cтaж. Нaй-
гoлямa e
нeoбхoдимocттa oт
пoдгoтвeни пeдaгoзи пo
физикa, биoлoгия,
aнглийcки и дpyги чyжди
eзици, инфopмaтикa,
пocoчи Илиян Пeтpoв.

“Нaшитe пpoyчвaния
пoкaзвaт, чe
yвeличeниeтo c 15 % нa
yчитeлcкитe зaплaти
нe e пoвишилo интepeca
към пpoфecиятa,
зaщoтo пo-мaлкo oт 10
% oт зaвъpшилитe
п e д a г o г и ч e c к и
cпeциaлнocти влизaт в
yчилищe. 98 % oт
пeдaгoзитe cпoдeлят,
чe въпpeки пpoмeнитe в
peдицa нapeдби, зa дa ce
нaмaли бyмaщинaтa, тя
ce e yвeличилa. Toвa
cъздaвa гoлeми
тpyднocти нa
кoлeгитe”, кaзa Пeтpoв.
Toй зaяви, чe въпpeки
y в e л и ч e н и e т o ,

зaплaтитe нa
бългapcкитe yчитeли ca
нaй-ниcкитe в Евpoпa. В
Рyмъния в мoмeнтa
пpaвят 25-пpoцeнтнo
yвeличeниe и въпpeки
тoвa кoлeгитe ce
гoтвят зa пpoтecти.
Taм зaплaтaтa e кaтo
бългapcкaтa – мeждy
360 и 611 eвpo.

С и н д и к a л и c т ъ т
пocoчи, чe 470 yчилищa
ca зaкpити y нac,
oткaктo ca въвeдeни
дeлeгиpaнитe бюджeти.
“Сигypeн cъм, чe
гoтвeнитe пpoмeни в
cиcтeмaтa нa
дeлeгиpaнитe бюджeти
щe ce oтpaзят дoбpe нa
мaлкитe yчилищa и нямa
дa ce cтигнe дo
зaкpивaнe нa дpyги
yчeбни зaвeдeния. Фaкт
e, чe вeчe имa глaд и зa
yчилищa.

Миниcтъp Кpacимиp
Вълчeв oбяви, чe
тpябвa дa бъдaт
пoдcигypeни пoнe 10
млpд. лв., зa дa
пocтpoим пoнe 300
нoви yчилищa.

Taкa дeцaтa щe
мoгaт дa минaт нa
eднocмeнeн peжим нa
oбyчeниe. Сeгa, пo дaнни
нa МОН, 1/5 oт yчи-
лищaтa paбoтят нa двe
cмeни, a в тях yчaт нaд
50 нa cтo oт yчeни-
цитe”, зaяви Илиян
Пeтpoв.

от 13.7%, която да-
ваме на изрядните ни
клиенти. Имаме и
абонати, които не
ползват парно, а пла-
щат само сградна ин-
сталация, но са ре-
довни платци. През
2015 г, когато стар-
тира този договор,
имахме общо 5 000
редовни клиенти- но
в тях влизаха  всички
абонати- както тези
със сключен договор
„Лоялен клиент”, та-
ка и тези, които пол-
зват отстъпката,
като изрядни платци.
Сега те са над 10 000
абонати. Ние сме до-
волни от това, кое-
то сме постигнали
до сега, въпреки че
може и повече да се
постигне.

Постъпленията ни
се увеличиха, което
ни позволява да пла-
нуваме, както прихо-
дите, така и разходи-
те си. Така се  рабо-
ти вече малко  по-
спокойно и сме в със-
тояние да реагираме
при извънредни си-
туации”, подчерта
директорът на „Топ-
лофикация Перник”.

Над 141 800 дека с пшеница
са засети в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Земеделските производители от областта

форсират есенната кампания. До сега в ре-
гиона са засети 141 830 дка с пшеница. Най-
много площи с тази култура са засели стопа-
ните от Радомир- 73 250 дка. След тях се на-
реждат общините: Брезник- 35 200 дка, Пер-
ник-23 170 дка,Трън- 7 610 дка, Земен- 1 800
дка и Ковачевци- 800 дка.

Увеличиха се и площите засети с есенен
ечемик. В момента те са 6 465 дка. най-много
ечемик засяха земеделците от Радомир- 4065
дка. След тях са общините: Брезник- 1 730
дка, Перник- 510 дка, Земен- 100 дка и Кова-
чевци- 60 дка. Само трънските земеделци се
отказаха да сеят ечемик тази есен.

По- малък е интересът на стопаните от об-
ластта към сеитбата на ръж. С тази култура са
засети само 240 дка, от които 200 дка в Радо-
мир и 40 дка в Перник.

Още по-слаб е интересът към сеитбата на
тритикале. До момента с тази култура са засе-
ти една 100 дка в Брезник.

Много по-голям е интересът на земеделски-
те производители към сеитбата на маслодай-
на рапица. До момента с нея са засети 16 590
дка. най-много рапица са засели стопаните от
Радомир- 8 500 дка. Следват ги общините:
Трън- 6 400 дка, Перник- 940 дка, Брезник- 450
дка и Ковачевци- 300 дка. Само стопаните от
Земен се отказаха тази есен от сеитбата на
рапица. Според агроспециалистите, за сега
есенната кампания в региона върви нормал-
но. С приключването на прибирането на про-
летниците, стопаните насочиха усилията си
към сеитбата.
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Анкета изследва мотивацията и нагласата за промяна

Светла ЙОРДАНОВА
Каква мотивация

имат учениците и

каква е тяхната наг-
ласа за промяна- то-
ва се опитаха да ус-

тановят от Клуба
по журналистика в
ГПЧЕ „С. Радев”. Ан-

на Василева и
Виктория Николае-

ва подготвиха някол-
ко въпроса в анкета,
която направиха
сред учениците
от10е клас.

Младите журналис-
ти представиха и ре-
зултатите от нап-
равеното запитване.

На първия въпрос-
“Кой е любимият ви
предмет” 40% са по-
сочили Математика
и по 20% Етика и
право, Испански език
и Български език и
литература. Предпо-
читанията към тези
предмети са свърза-
ни с личността на
учителя, начина му
на преподаване или
интереса към самия
предмет.

На въпроса “Как ис-
кате да протичат
часовете в училище”
45% са посочили, че
харесват индиви-

От 1 декември падат
визите за Канада

Силвия ГРИГОРОВА
От 1 декември падат визите за Канада.

Новината беше потвърдена и от вицепре-
миера и министър на външните работи Ека-
терина Захариева пред БНТ.

„От 16.00 часа на 1 декември български-
те граждани в рамките на до 6 месеца ще
могат да пътуват и престояват в Канада без
визи. Това не позволява работа там, но биз-
нес пътувания, туризъм и посещения на
роднини ще са безвизови. Ако гражданите
пътуват със самолет, ще трябва да се ре-
гистрират на сайта на канадското минис-
терство на външните работи. Регистрацията
важи за 5 години, таксата е 7 канадски до-
лара“, обясни външният ни министър.

Захариева уточни, че по суша и море
няма нужда от такава регистрация. Минис-
търът обърна внимание, че българските
гражданите трябва да знаят, че това безви-
зово пътуване не им дава право да работят.

Относно падането на визите със САЩ, За-
хариева заяви, че продължават дипломати-
ческите усилия в тази посока. Тя изрази
надежда, че в рамките на три годи

Растат напускащите училище

Увеличават часове за
кандидат шофьорите

Любомира ПЕЛОВА
Предстоят промени в обучението на кан-

дидат-шофьорите. Ще бъдат увеличени ча-
совете за подготовка от 31 на 45. Това
съобщи заместник-министърът на транспор-
та Ангел Попов, по време на официалната
церемония на Годишните награди за при-
нос в пътната безопасност. Обмисляме мер-
ки за промяна в методиката на обучение на
кандидатите за водачи и използването на
диференциран подход при определяне на
часовете за кормуване. 

Промяна ще има и в изпитите, като целта
е да се подобри подготовката на младите
шофьори, обясни заместник-министър По-
пов. Промени се предвиждат и при преми-
наването на автомобилите на годишен тех-
нически преглед. Видеокамерите ще сни-
мат не само автомобила, но и уредите, с
които се извършва прегледът на колата.

Ще променим начина на обучение. Ще
променим определени упражнения. Ще въ-
ведем частично обучение на полигон. Той
няма да бъде полигон, но нещата, които се
изучават на полигон, ние ще ги въведем.   

Ангел Попов заяви, че държавата полага
неимоверни усилия за справянето с проб-
лемите на пътната безопасност. По думите
му, безопасността на движението е нацио-
нална кауза и без активната позиция на ме-
диите, тя не може да се реализира успеш-
но.

Той допълни, че с бранша се обсъждат
варианти за въвеждане на електронна сис-
тема за контрол на обучението по практика,
с която ще се следят с точност часовете по
кормуване. Така ще се намали администра-
тивната тежест от попълването на докумен-
ти и ще се ограничи сивия сектор, каза още
заместник-министър Попов. Събитието се
организира за осма поредна година от
Сдружение „Българска браншова асоциа-
ция пътна безопасност“.

Светла ЙОРДАНОВА
Увеличава се броят

на преждевременно
напускащите учили-
ще у нас, обратно на
общата тенденция в
страните от Евро-
пейския съюз. Това
сочи докладът на Ев-
рокомисията за обра-
зованието в Бълга-
рия.

Големият брой на
отпадащите се свър-
зва със социално-ико-
номически фактори,
трудности от обра-
зователен характер
и във все по-голяма
степен - емиграция-
та.

Обхващането на де-
цата на възраст
между 4 и 7 години
от системата е на
ниво 89 процента и
остава под целта на
Европейския съюз,
която е 95 на сто.
Ниските образова-
телни резултати са
широко разпростра-
нени сред учениците
в неравностойно по-
ложение, а недоста-
тъчната интеграция
на ромите възпрепя-
тства тяхното со-
циално-икономическо
приобщаване. Резул-
татите по отноше-
ние на основните

умения от междуна-
родното изследване
ПИЗА продължават
да са от най-ниските
в Европейския съюз.

Разходите за обра-
зование се увеличава-
т, но са ниски в срав-
нение със страните
от Съюза. Целта на
мониторинга е да да-
де информация, коя-
то да послужи при
провеждането на на-
ционалните дебати
за образователни ре-
форми, каза ръково-
дителят на предста-
вителството на Ев-
ропейската комисия
у нас Огнян Златев.

дуалните проекти,
защото отговарят
на личните им инте-
реси и способности.
30% подкрепят тра-
диционното лек-
ционно преподаване,
а 25% -груповите за-
дачи.

На въпроса ‘Какво
бихте променили в
училище”  30% отго-
варят- начина на
преподаване, вклю-
чително използване-
то на ИКТ, 25%  -раз-
писанието (начало-
то и продължител-
ността на учебните
часове и междуча-
сията), 15% - отно-
шението учители-
ученици и 5% - уче-
бната база. На  пос-
ледния въпрос
”Чувствате ли се
достатъчно моти-
вирани” 60% са отго-
ворили с “не”, а 30%
с “да”и 10% не са да-
ли твърд отговор.

Започва регистрацията за конкурса
„Стани стипендиант на ЧЕЗ”

Силвия ГРИГОРОВА
Компанията стартира инициатива Ден на от-

ворените врати, в която запознава учениците
с предимствата на професията електротехник

ЧЕЗ България стартира инициатива Ден на
отворените врати за ученици от професионал-
ните гимназии. Събитието се проведе за първи
път през Европейската седмица на професио-
налните умения, 20-24 ноември, в Плевен, Бла-
гоевград и София. Представители на компа-
нията запознаха учениците от горните гимна-
зиални класове с предимствата на професия-
та електротехник и с възможностите за ка-
риерно развитие в компаниите от групата ЧЕЗ
в България.

Компанията развива дългосрочна политика
за насърчаване и развитие на професионално-
то образование и за подкрепа на младите та-
ланти в областта на електроенергетиката. На
15 декември 2017 г. стартира шестото изда-
ние на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“,
в който могат да участват ученици по спе-
циалност електротехника от 12 клас в профе-
сионалните училища и гимназии в Западна
България. Регистрацията  се  извършва до 8
декември 2017 г. на сайта
www.stipendiant.com. Там могат да бъдат на-
мерени правилата за участие и етапите на със-
тезанието.

„Българският бизнес се нуждае от умни, ам-
бициозни и талантливи специалисти. Чрез то-
зи конкурс ние даваме възможност на бъде-
щите енергетици и икономисти да бъдат оце-
нени в България, за да останат и да развиват
своя потенциал тук“, каза Евгения Накова, ди-
ректор Човешки ресурси в ЧЕЗ България.

Състезанието се провежда в три кръга и се
организира в партньорство с Министерство на
образованието и науката. Началото му е през
декември, а финалът - през март 2018 г., кога-
то на тържествена церемония ще станат из-
вестни и имената на победителите. Класирани-
те на първо, второ и трето място в националния
кръг ще получат стипендии за втория учебен
срок, както и възможност да кандидатстват с
оценката от конкурса в Техническия универ-
ситет в София, Колежа по енергетика и еле-
ктроника и Минно-геоложкия университет „Св.
Иван Рилски“. Досега в състезанието са уча-
ствали 545 ученици и са раздадени 43 стипен-
дии.

Млади социалисти с патриотична изложба
Любомира ПЕЛОВА

Младежкото обе-
динение на БСП в
Перник откри дъл-
гоочакваната излож-
ба на тема „Българ-
ско Възраждане“.
„От този период са
едни от най-големи-
те национални ге-
рои, важно е да пом-
ним историята и да
я предаваме на деца-
та си“, споделят
младежите.

Изложбата включ-
ва портрети на вид-
ни български буди-
тели и дейци като
Иван Вазов, Паисий
Хилендарски, Георги
Раковски, Васил Лев-
ски, Захари Стоянов,
Райна Княгиня и др.
Посетителите ще
имат възможност
да научат интерес-
ни и любопитни под-

р о б н о с -
ти за
ж и в о т а
им.

Темите
„ П а т -
р и о т и -
зъм“ и
„Съхран-
яване на
б ъ л г а р -
с к а т а
история и култура“
се откроиха на дис-
кусията, състояла
се по време на съби-
тието. Тя е и на-
шият своеобразен
младежки културен
ваучер, като по то-
зи начин подкрепяме
Законопроекта на
парламентарната ни
група за осигурява-
не на културни вау-
чери за млади хора”,
споделиха от МО в
БСП.

Изложбата ще бъ-
де на разположение
на гражданите до
края на януари след-
ващата година и е
със свободен вход.
Младите хора се над-
яват  експозицията
да затвърди тради-
цията сред Младеж-
кото Обединение на
БСП-Перник и всички
перничани, а именно-
опазване и почитане
на българската ис-
тория.
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Това е становището на Европейската комисия

Изясняват финансовото състояние
на държавните болници у нас

Силвия ГРИГОРОВА
 „Години наред не е имало системност

при управлението и контрола на голяма
част от държавните дружества. Показате-
лен пример за това е областната болница
в Ловеч“, констатира министърът на здра-
веопазването Кирил Ананиев на разшире-
на среща за състоянието на лечебното за-
ведение.

Пред депутати от всички политически
сили от региона, представители на общи-
ните-съакционери в лечебното заведение
и съвета на директорите на болницата ми-
нистър Ананиев посочи, че до две седми-
ци екипът му ще е готов с детайлен и из-
черпателен анализ за финансовото със-
тояние на лечебните заведения с над 50%
държавна собственост. „Вече сме препо-
ловили работата по доклада и ще предло-
жа дългосрочни и работещи решения за
функционирането на държавните лечебни
заведения“, посочи министър Ананиев.

В момента МЗ работи приоритетно в тази
посока. Ежемесечното гасене на пожари
чрез вдигане на запори, осигуряване на
дарения, частично изплащане на трудови
възнаграждения и подобни краткосрочни
мерки не е устойчив начин за решаване
на проблемите в болничния сектор, посочи
още министърът по време на срещата.

Силвия ГРИГОРОВА
Здравната система

на нашата страна е
неефективна. Това е
заключението от кри-
тичния доклад на Евро-
пейската комисия за
оценка на здравния
статус в България и
ефективността на
здравната ни система..

Текущите разходи за
здравеопазване на гла-
ва от населението са
се удвоили от 2005 до
2015 г. в номинално из-
ражение, като изпре-
варват общия иконо-
мически растеж. По
данни от доклада, през
2015 г. България е из-
разходвала за здравео-
пазване 1 117 евро на
глава от населението,
което е по-малко от

половината от сред-
ното за ЕС (2 797 евро).
Около половината от
общите разходи за

здравеопазване се фи-
нансират с публични
средства.

България има изклю-
чително високи дирек-
тни плащания от пот-
ребителите —48 % —
най-високите в Евро-
пейския съюз.

Около 12 % от насе-
лението не е осигуре-
но и броят му остава
относително висок.

Приходите за со-
циалното здравно оси-
гуряване остават ог-
раничени главно пора-
ди ниските доходи, го-
лемия брой на здравно
неосигурените лица и
големия размер на не-
формалния сектор.

До 2050 г. един на
всеки трима българи
се очаква да е на 65 или
повече години, докато
само един на двама
българи ще е в тру-
доспособна възраст.

Представлява риск
недостигът на меди-
цински персонал в
някои региони.

В България се сре-
щат сериозни пробле-
ми с достъпа до здра-
веопазването по фи-
нансови причини. Из-
минаваното разстоя-
ние и наличието на ле-
кари остават важни
бариери, особено за
групите с по-ниски до-
ходи.

Големият брой не-
нужни хоспитализации
говори за слаба пър-
вична помощ и лоша
координация. Постиг-
нат е известен напре-
дък по отношение на
управлението и от-
четността. Предвид
широкия спектър от
предизвикателства,
сред които бързо зас-
таряващото общес-
тво, мобилизирането

на приходи, професио-
налната миграция и не-
достигът на работна
сила, посоката на пос-
ледните реформи е
окуражаваща, но е
необходимо повече
време, за да станат те
ефективни.

Въпреки спада от 17
% в периода между
2004 и 2014 г. на

предотвратимата
смъртност, отново
системата на здравео-
пазването у нас е сред
тези с най-лоши харак-
теристики в това от-
ношение. Предотвра-
тимата смъртност,
както при мъжете, та-
ка и при жените, е око-
ло два пъти по-висока
от средното за ЕС
през 2014 г.

Счита се, че около 20
000 смъртни случая
(или 19 % от всички
смъртни случаи) през
2014 г. е можело да бъ-
дат избегнати, като
този показател е мно-
го по-висок от средния
за Европа от 11 про-
цента.

Най-важният фак-
тор, допринасящ за ви-
соките равнища на
предотвратима смър-
тност, е постоянно
високата смъртност
от сърдечно-съдови
заболявания. Стандар-
тизираният коефи-
циент на смъртност
от мозъчно-съдови бо-
лести (например ин-
султ) надвишава пове-
че от четири пъти
средния за ЕС през
2014 г. и повече от се-

дем пъти този на дър-
жавата с най-нисък
коефициент — Фран-
ция.

България все още
прилага национални ме-
ханизми за ранна диаг-
ностика на незаразни
болести. От 2009 г.
тя има скрининг прог-
рами за рак на маточ-
ната шийка, рак на гър-
дата, рак на простата-
та и колоректален рак.

Все още обаче фоку-
сът е не върху превен-
цията, а върху лечение-
то. За това “спома-
гат” и недостатъчни-
те средства.

Според данни от
програмата CON-
CORD, петгодишните
коефициенти на пре-
живяемост от рак са
се увеличили през пе-
риодите 2000—2004 г.
и 2010—2014 г. за рак
на маточната шийка
(от 49,2 % на 54,8 %),
рак на гърдата (от
70,9 % на 78,3 %) и рак
на дебелото черво (от
43,9 % на 52,4 %), но ос-
тават по-ниски, от-
колкото в повечето
други държави от ЕС.
Допълнителен повод
за безпокойство са
ниските равнища на

преживяемост при
рак на белия дроб (6,3
% през периода 2005—
2009 г.) и рак на черния
дроб (5 %).

Сред предизвика-
телствата са и инфек-
циозните болести и
ниските нива на вакси-
нация сред население-
то.

Студенти са в дългове към държавата – над 2,3 млн. лева
Светла ЙОРДАНОВА

Задължения в раз-
мер на 2 312 321 лв. е
погасила държавата
на бивши или настоя-
щи студенти, които
не са платили заеми-
те си за следване в
университет. Това
отчетоха от Минис-
терството на обра-
зованието и науката
(МОН). Дълговете на
неизрядните креди-
тори обхващат пе-
риода от влизане в си-
ла на Закона за креди-
тиране на студенти
и докторанти през
2010 година до нас-
тоящия момент.

Причината е, че по
този закон кандидат-
висшистите могат
да теглят заем, за да
следват в универси-
тет без поръчител
като гарант им се
явява държавата.
При случай на активи-
рана гаранция от
МОН подават сигнал
до НАП, които от

своя страна започват
да търсят длъжници-
те и да събират бор-
човете, коментираха
от образователното
министерство, като
уточниха, че най-ве-
роятно задължения-
та ще се търсят по
съдебен път.

От стартирането
на програмата за сту-
дентското кредити-
ране до настоящия
момент са отпуснати
кредити в общ размер
на 124 206 138. лв., а
за настоящата уче-
бна 2017-2018 година
студенти и докто-
ранти са изтеглили
заеми в общ размер на
1 284 628 лв. Някои
студентски кредити
са достигнали разме-
рите на ипотечните
заеми, които могат да
покрият приблизи-
телно разходите за
покупка на гарсоние-
ра.

85 хил. лв. е най-ви-
соката сума за следва-

не в университет из-
теглена у нас. От об-
разователното ми-
нистерство обясниха,
че до такъв заем са
прибягвали студенти
от медицинските уни-
верситети и Универ-
ситета по архитек-
тура, строителство
и геодезия (УАСГ).

Най-голям брой кре-
дити са отпуснати
на студенти, които
се обучават в спе-
циалности от следни-
те професионални
направления: “Иконо-
мика”, “Администра-
ция и управление”,
“Медицина”, “Архи-
тектура, строителс-
тво и геодезия”, “П-
раво”, “Сигурност и
отбрана”, “Комуника-
ционна и компютърна
техника” , “Информа-
тика и компютърни
науки”. Най-честите
кредитополучатели
пък са студентите
от Нов български
университет, Софий-

ски университет “С-
вети Климент Охрид-
ски”, Варненски свобо-
ден университет,
Пловдивски универси-
тет “Паисий Хилен-
дарски”, УНСС и Бур-
гаския свободен уни-
верситет.

Условията за от-
пускане на заем за вис-
ше у нас са доста по-
различни от тези за
другите вземания. За
разлика от масовите
кредити, при които
са необходими по два-
ма поръчители, при
студентските креди-
ти гарант се явява
държавата.

През следващата го-
дина тя ще гарантира
студентски заеми в
размер до 50 млн. лв.
Средствата ще бъ-
дат предвидени в за-
кона за държавния
бюджет за следваща-
та година. Годишната
лихва върху студент-
ските кредити е срав-
нително ниска - 7 на

сто. Друго предимс-
тво е, че длъжникът
има право да изплаща
кредита десет години
след завършването
си. Право на студент-
ски кредит обаче има-
т само младежите до
35 години, обучаващи
се в редовно обуче-
ние.

Задочниците също
да имат право да по-
лучават кредити за
следване на висше об-
разование или запис-
ване на докторанту-
ра.

За такава промяна в
Закона за кредитира-
не на студенти и док-
торанти настояват
от Националното
представителство на
студентските съве-
ти (НПСС), разказа
нейният председател
Яна Вангелова. От ор-
ганизацията настоя-
ват още и за намал-
яване на лихвата вър-
ху заемите, която е
7%.

Да заговорим сериозно за
остойностяването на труда

Силвия ГРИГОРОВА
Рационалното финансиране на здрав-

ната система трябва да започне с ос-
тойностяване труда на работещите в
здравната система. Това подчерта в
Добрич председателят на Българския
лекарски съюз д-р Венцислав Грозев,
цитиран от БНР.

Огромна е липсата на кадри, особено
в специалности като акушеро-гинеколо-
гия, патоанатомия и анестезиология, ка-
за д-р Грозев.

От БЛС за пореден път настояват за
увеличаване на цените на клинични пъ-
теки, които не са променяни от повече
от 10 години. „Ние ще държим да се за-
сили ситуацията с профилактиката, дис-
пансеризацията, детското и майчино
здравеопазване“, посочи председа-
телят на БЛС.

По думите му, на година се подписват
около 450 свидетелства за напускане
на страната на работещи в здравния
сектор и тази тенденция няма да се
промени само с подобряването на усло-
вията и апаратурите в болниците. „Един
от основните мотивационни механизми,
наречен „финансова мотивация“, отсъс-
тва. Крайно време е да заговорим из-
ключително сериозно във връзка с ос-
тойностяването. Там е големият пробле-
м“, посочи д-р Грозев.

Пуснаха камионите през
Прохода на Републиката

Силвия ГРИГОРОВА
 От 25 ноември, около 17 ч. е  възста-

новено движението на камионите над 12
тона през Прохода на Републиката. Ре-
монтът на близо 2-километровия участък
от второкласния път през град Гурково
(от км 56+920 до км 58+820), който стар-
тира на 20 септември т. г., завърши. От-
сечката е с нова асфалтова настилка и
маркировка.

 При извършването на ремонта движе-
нието на леките коли не беше спирано, а
камионите над 12 тона преминаваха
през Котленския и Ришкия проход. Цел-
та на предприетите дейности е повиша-
ване безопасността на движение през
предстоящите зимни месеци, тъй като
Проходът на Републиката е основна път-
на връзка за тежкотоварния трафик
между Северна и Южна България.



ПРОДАВА:
1. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
2. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
3. Двустаен, Ид.център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс - 59 000 евро
4. Мезонет, Ид.център, 135 кв. м, ет. 7 и 8, тер: 13 кв.м, нов, ТЕЦ - 78 000 евро
5. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 кв.м, тер., тх. - 31 000 лв.
6. Двустаен, Пригаров район, ет. 2, нов, преустр. в Тристаен,
    62 кв. м, с обзавеждане - 75 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, таван: 65 кв.м, саниран,
   с ползване на двор - 30 000 евро
8. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
10.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ, с обзав. - 49 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  67 000 евро
13. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
14. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
15. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
16. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
17. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
18. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
19. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
20. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.
21. Офис, Ид. център, ет. 1, лукс, 52 кв. м - 35 000 евро

КУПУВА
1. Гарсониера, Изток - до 35 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен, Изток, Проучване, Дараци - до 48 000 лв.
4. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
5. Тристаен,Център - до 65 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Мошино - до 53 000 лв.

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл., ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35000 евро
4. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
5. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
6. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
7. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
8. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
9. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
10. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
11. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
12. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
13. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
14. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
15. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
16. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
17. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
18. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

19. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
20. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
21. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
22. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от къща, над Винпром, полуобзаведен  - 160 лв.

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 38 700 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 34 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
7. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
8. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
9. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
11. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ - 46 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТВ.ЛИВАДИ, ЕТ. 2, МН. ДОБЪР, ОБЗАВЕДЕН            - 30 000 ЕВРО
3. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР         - 45 000 ЛВ.
4. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, 2 ТЕР.         - 68 000 ЛВ.
5. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ. М, ЕТ. 4            - 64 000 ЕВРО
6. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ. М, ЕТ. 4            - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ. М, ДВОР: 741 КВ. М, САМОСТ., 2 ЕТ.   - 90 000 ЛВ.
2. С. ДИВЛЯ, 2 ЕТ., ЗП: 55 КВ. М, ДВОР: 680 КВ.М, ЗА РЕМОНТ          - 25 000 ЛВ.
3. С. Д. ДИКАНЯ, 2 ЕТ., ЗП: 68 КВ. М, ДВОР: 740 КВ. М            - 38 000 ЕВРО
4. С. КОНДОФРЕЙ, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП: 85 КВ. М, ДВОР: 700 КВ. М - 20 000 ЛВ.
5. С. НОЕВЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, ЗП: 80 КВ. М, ДВОР: 900 КВ. М          - 40 000 ЛВ.
6. С. РЕЖАНЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, РЗП: 84 КВ. М, ДВОР: 430 КВ. М     - 41 500 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 2 ЕТ., ЗП: 76 КВ. М, ДВОР: 1100 КВ. М, ОТЛИЧНА   - 39 000 ЕВРО
8. УПИ 1090 КВ. М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА               - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ. М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН               - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, 557 КВ. М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ                -   8 500 ЛВ.
11. УПИ 1200 КВ. М; 876 КВ. М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ             - 30 ЛВ/КВ. М
12. УПИ 1400 КВ. М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН               - 50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150 КВ. М, 1970 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ           - 25 Е/КВ. М
14. УПИ 2148 КВ. М; 4322 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО   - 27 Е/КВ. М
15. УПИ 1146 КВ. М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР.                 - 40 Е/КВ. М
16. УПИ 1116 КВ.  М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 30 Е/КВ. М
17. УПИ 1930 КВ. М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 20 Е/КВ. М
18. УПИ 1100 КВ. М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО               - 32 Е/КВ. М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Вторник, 28 ноември 2017 г., брой 228 /6330/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.

3. Гарсониера Център, ет. 4 - 38 000 лв.

4. Гарсониери, Изток, ет. 4; ет. 2                           - 28 000 лв.; 35 000 лв.

5. Гарсониера,  Тева, ет. 3 - 28 000 лв

6. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро

7. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 41 000 лв.

9. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 2, тухла, плоча, ремонтиран         - 43 000 лв.

10. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси - 41 000 лв.

11. Двустаен, Изток, ет. 5 - 42 000 лв.

12. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.

13. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.

14. Тристайни, Димова махала, ет. 1; ет. 3 - 44; 45 000 лв.

15. Спешно Тристаен, Изток, ет. 6, с подобрения, непреходен   - 53 000 лв.

16. Тристайни, Изток, ет. 6; ет. 8 - 53 000; 42 000 лв.

17. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.

18. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,

      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,

      коментар - 60 000 евро

19. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.

20. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро

21. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.

НАЕМИ:

1. Тристаен, Радомир, центъра, напълно обзаведен - 200 лв.

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, юг - 34 200 лв.
2. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
   РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
3. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2,
    за основен ремонт - 59 000 лв.
4. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
5. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
6. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
7. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
8. Стара къща, Д. Раковец и
      УПИ 2 дка - 26 000 лв.
9. Къща, с. Турковци, къща,
     сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
      УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
10. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 9 600 евро
13. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
14. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
15. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
16. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 9 600 лв.
17. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
18. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
19. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
20. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
21. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
22. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
23. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
24. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
25. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 19 500 лв.
26. Трън вилна зона, 22 дка,
       земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Ид. център, ет. 1, 48 м2 - 350 лв.
2. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 500 лв.
3. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
4. Гараж на Софииско шосе,
    с канал - 100 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 33 000 лв.
3. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 600 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер.,
    без ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тв. ливади, 78 кв. м, ет. 2, тх., л.о.

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
6. Изток, ет. 3, ТЕЦ , среден,
    след ремонт - 45 000 лв.
7. Изток ет. 7, панел,
    ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7,
    асансьор, ремонт - 22 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
     70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
      ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 17 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 18 500 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Хумни дол, 7/8, ет. 1, ТЕЦ,
     мазе, таван, ремонт - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ,
     добро  състояние - 32 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката,
     ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 4 - 27 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
    сайдинг, двор: 325 кв.м   - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж                          - 22 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Ателие, РЦ, тухла/плоча, 24 кв.м, подобрения - 22 000 лв.

2. Гарсониера център, ет.4, 45 кв.м., след ремонт - 55 000 лв.

3. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

4. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 32 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., 72 кв.м, тх/гр., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., ет.3, т/пл., ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц, т/пл., 3 тераси, ТЕЦ , непреходен - 57 000 евро

8. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

9. Къща Ралица, тх./гр., 2 етажа, двор 350 кв.м - 49 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв: 320 кв.м, лок.от. - 55 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

       РЗП: 150 кв.м, дв: 274 кв.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 Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на

улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

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

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

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/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

Продава къща, в ниската част
над Автогарата, ЗП: 120 кв.м.,
2 етажа, масивна, гараж, тх.,

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 33 000 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

    2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

2. Къща, Тева, 3 етажа, двор

  400 м2, супер място - 75 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 55 000 евро

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 38 700 лв.
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

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

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

ФИРМА

в кв. “Княжево”
НАБИРА

РАБОТНИЦИ
за работа в

хранителната
промишленост
0885 377 068

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

ПРОДАВАМ

магазинно
помещение, 30 м2,

със санитарен възел,
кв. “Лозенец”,

гр. София,
 до Южен парк

Тел.: 0896 687 301

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

НОВО ПОКОЛЕНИЕ
АПАРАТ ЗА РАННА
ДИАГНОСТИКА НА

ОРГАНИЗМА
МАГНИТНО РЕЗОНАНСЕН

БИОАНАЛИЗАТОР
функция на сърцето
мозъчни функции
чернодробни функции
функция на панкреаса
затлъстяване
функция на бъбреците
функции на белите дробове
функции на очите
функция на ендокринната с-ма
обмяна на веществата

ДО 5 ДЕКЕМВРИ
ЦЕНА 25 лв.

ЗАПИШИ СИ ЧАС СЕГА

Wellness Center
mobile: +359 988 914 829

website: www.wellness-center.bg



Продавам Suzuki Grand vitara Дви-
гател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база В
отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609

Продавам  УПИ, Рударци 840
кв.м, над плажа, панорамна гледка,
ток, вода, на улица, до гора, с
постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м
- 31 000 евро - Тел.: 0896 788 784;
0887 884 095

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник.
Цената включва обзавеждане, стока в
наличност(обувки и чанти) и депозит
за един наем за магазина.Тел.: 098
613 4789

Продавам  гараж в кв. Дараците -
Тел.: 0898 611 444

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

Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000 лв.
Изложение: юг/запад.Частично обзаведе-
на,обширна панорамна гледка към града и
околните планини. Тел.: 0897951954

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

Продавам апартамент 43 м2 + мазе,
ТЕЦ, до 9-то училище - 32 000 лв. 0886
177 186

Продавам къща с двор 300 м2, над
Автогарата, без посредник, по
договаряне. Тел. 0897 052 409

автомонтьори. Тел. 076/ 67 1000, 0889
338 388 или “Кралевски път” №1

Фирма в кв. Княжево набира
работници за работа в хранителната
промишленост тел. 0885377068

Търся жена за продажба на вестници в
кв. Изток - пенсионер.Тел.:0898 699 744

Ресторант “Ролис” кв. Църква
търси сервитьор/ка с работно време
2/2 дни Тел.: 0876 620 457

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

Продавам 4 бр. зимни гуми с джанти
175/70/14, перфектно състояние. Тел.:
0988 953 050, 0888 137 885

Давам под наем луксозни помещения,
за офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирнен-
ски. Тел.: 0988 953 050; 0888 137 885

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 санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

Давам магазин под наем, намиращ се
в центъра на гр. Перник (двора на гим-
назията). В момента е работеща кни-
жарница, но може да бъде офис или
друг вид бизнес. Тел.: 0898520537

Търсим продавач-косултант за нон-
стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88
40 95; 0888/50 32 37

Фирма “ДЛВ” набира шофьори
категория С и С+Е, машинисти пътно-
строителна техника, ел. монтьори,

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили
наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

разни

Община Трън
БУСИНЦИ  КЪЩА, МАХ.ТРАП
ТРЪН   БОР 1;  ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 74, 100, 90, 96, 77, ГАЗО-

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ;  ДЕСЕТА 1;  ИМОТ 000697 СТОПАНСКИ ДВОР
МАХАЛА КОШАРЕ 3;  МАХ.АХЧИЙСКИ КОШАРИ  МАХ.КОШАРИТЕ

8, 15, 6, 5, 7, 4, КЪЩА, 9, 2, 13
ТРЪН   мах.Трънски обори
БУСИНЦИ  КЪЩА, МАХ.ТРАП
ТРЪН   БОР 1;  ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 74, 100, 90, 96, 77, ГАЗО-

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ;  ДЕСЕТА 1;  ИМОТ 000697 СТОПАНСКИ ДВОР  МАХАЛА
КОШАРЕ 3;  МАХ.АХЧИЙСКИ КОШАРИ  МАХ.КОШАРИТЕ 8, 15, 6, 5, 7, 4, КЪЩА,
9, 2, 13

ТРЪН   мах.Трънски обори
БУСИНЦИ  КЪЩА, МАХ.ТРАП;ВИДРАР; КЪЩА;ВУКАН;  УПИ III-130

КВ.12;ГОРНА МЕЛНА;  87   МАХАЛА ПЕЙЧИНОВЦИ;ГОРОЧЕВЦИ; НАД
МТП”РАКИТОВ ДОЛ”;ДОКЬОВЦИ;;ДОЛНА МЕЛНА;  НУПИ 12;ДЪЛГА ЛУКА;
УПИ IV-71,  КВ.17;ЕЛОВИЦА,  ОБЩ. ТРЪН; КЪЩА;КОСТУРИНЦИ;;КЪШЛЕ;;ЛЕВА
РЕКА;;МРАМОР,  ОБЩ. ТРЪН;  СТЪЛБ 32,  КЛОН

А;ПЕНКЬОВЦИ;;РАДОВО;;СТАЙЧОВЦИ; КЪЩА;ШИПКОВИЦА; БИВШ
СТОПАНСКИ ДВОР

ТРЪН   БОР 1;  ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 74, 100, 90, 96, 77, ГАЗО-
БЕНЗИНОСТАНЦИЯ;  ДЕСЕТА 1;  ИМОТ 000697 СТОПАНСКИ ДВОР  МАХАЛА
КОШАРЕ 3;  МАХ.АХЧИЙСКИ КОШАРИ  МАХ.КОШАРИТЕ 8, 15, 6, 5, 7, 4, КЪЩА,
9, 2, 13

ТРЪН   мах.Трънски обори
БУСИНЦИ  КЪЩА, МАХ.ТРАП
БУСИНЦИ  КЪЩА, МАХ.ТРАП
ТРЪН   БОР 1;  ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 74, 100, 90, 96, 77, ГАЗО-

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ;  ДЕСЕТА 1;  ИМОТ 000697 СТОПАНСКИ ДВОР  МАХАЛА
КОШАРЕ 3;  МАХ.АХЧИЙСКИ КОШАРИ  МАХ.КОШАРИТЕ 8, 15, 6, 5, 7, 4, КЪЩА,
9, 2, 13

ТРЪН   мах.Трънски обори
БУСИНЦИ  КЪЩА, МАХ.ТРАП
ТРЪН   БОР 1;  ДЕНЧО ЗНЕПОЛСКИ 74, 100, 90, 96, 77, ГАЗО-

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ;  ДЕСЕТА 1;  ИМОТ 000697 СТОПАНСКИ ДВОР  МАХАЛА
КОШАРЕ 3;  МАХ.АХЧИЙСКИ КОШАРИ  МАХ.КОШАРИТЕ 8, 15, 6, 5, 7, 4, КЪЩА,
9, 2, 13

ТРЪН   мах.Трънски обори

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Интересно и забавно

Бразилски затвор провежда ежегоден конкурс за красота, за да повиши самочувствието на затворниците
Вентилатор, сешоар и маша за коса - това са наградите, които

получават всяка година победителките в ежегодния конкурс за
красота, който се организира в женския затвор Talavera Bruce в Рио
де Жанейро. Те чакат с нетърпение събитието, но не за да получат
награди или да дефилират по импровизирания подиум, а да се видят
със своите родители и приятели.

Десет затворнички, облечени в рокли, гримирани и с прически
излизат на сцената. Доброволци от района, които за пореден път
участват предизвикателството, помагат на жените да се подготвят за
представянето си пред журито.

Критериите, по които журито оценява претендентките бяха
атрактивност, външен вид и добро поведение.  Всички бяха бурно
аплодирани от 440 затворници и родители. "Не се чувствах като в
затвор. Усетих, че душата ми се освобождава", споделя 28 - годишна
затворничка в конкурса", която излежава присъда за трафик на
наркотици.

Първата награда дава възможност на победителя да се ползва и с
някои привилегии в затвора, но всички жени са единодушни, че най-
важното е срещата със родителите и приятелите им след
церемонията.

"Разбира се, бих предпочела свободата, но ще взема тази награда с
мен, когато изляза оттук. Най-хубавото на това събитие е, че моята
майка е тук", споделя победителката Маяна Алвес, която лежи в
затвора за кражба.

Женският затвор в Рио де Жанейро повече от 10 години организира
конкурса за красота, в който участват лишени от свобода жени.
Основната цел е да се възвърне тяхното самочувствие, както и те да
се почувстват част от една по-човешка и нормална среда.

Според данни на британското министерство на правосъдието броят
на жените в затвора е нараснал с почти 600% от 2000 г. до 2014 г.
Повечето от жените в този затвор излежават присъди за
престъпления, свързани с трафик на наркотици.

Финландия ще бъде първата страна в света, премахнала предметите в училище
Финландската образователна система се счита за една от най-

добрите в света. В международните класации винаги присъства в
топ 10. Въпреки това властите смятат, че не бива да почиват на
стари лаври и са решили да проведат мащабна реформа в
образователната си система. Финландските политици са решили да
премахнат училищните предмети от учебния план. Вече няма да има
часове по физика, математика, литература, история или география.

Министърът на образованието Марио Килонен казва:
"Съществуват училища, които преподават по старомодния начин,

който е бил подходящ в началото на XX век – но нуждите вече не са
същите и ни трябва нещо, което да отговаря на XXI век."

Вместо отделни предмети учениците ще изучават събития и
феномени в интердисциплинарен формат. Например Втората
световна война ще се разглежда от перспективата на историята,
географията и математиката. А с курса "Работа в кафене" учениците

ще получават всички необходими знания за английския език,
икономиката, както и умения за общуване.

Тази система ще бъде представена на гимназистите на възраст от
16 години.

Основната идея е, че учениците трябва да избират сами коя тема
или феномен искат да изучават според способностите им и това с
какво искат да се занимават в бъдеще. По този начин учениците
няма да е необходимо да преминават през целия курс по физика
или химия и да се питат "Защо трябва да знам това?"

Финландската образователна система окуражава работата в екип,
поради което промените ще засегнат и учителите. Училищната
реформа ще изисква съдействието на учители, специалисти в
различни области. Около 70 % от учителите в Хелзинки вече са
преминали през подготвителен курс по новата учебна програма и
освен това ще получат увеличение на заплатите.
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3 млн. домакинства в 2,7 млн. жилища.
А имотите още поскъпват!

Населението у нас намалява, но цените на жилищата в големите градове
в България скачат постоянно. Какво е обяснението за тези странни
дисбаланси и има ли изход? Николай Цеков обобщава данни на
Световната банка за Deutsche Welle.

"България е сред европейските страни със силно надценен пазар на
недвижимите имоти. През последните две години цените на жилищата в
страната растат с едни от най-високите темпове в Европейския съюз,
предупреждава Европейската комисия, която смята този факт за
обезпокоителен на фона на високата задлъжнялост на българските
домакинства и бизнес.

Продължаващото пренаселване на София, Варна и Пловдив е сред
причините за големия дисбаланс на пазара на имоти, предлагани за
продажба или за отдаване под наем в най-големите градове. Изследване
на Световната банка свързва жилищната криза и с нарастващите разлики
в доходите на отделните социални и етнически групи в страната.

Според официалната статистика, в България има 3,9 милиона налични
жилища - този брой би трябвало да е съвсем достатъчен за нуждите на
трите милиона български домакинства. Експертите на Световната банка
обаче констатират следното: "1,2 милиона от жилищата в България са
необитаеми, а това означава, че в действителност 3 милиона български
домакинства живеят в 2,7 милиона жилища. Често пъти 6-8 души от три
поколения си споделят един-единствен апартамент . В същото време една
четвърт от жилищата в София и близо половината от къщите в селските
райони остават необитаеми."

Програмният директор в софийския институт "Отворено общество"
Боян Захариев е категоричен, че за младите семейства в страната
намирането на жилище е много трудно заради ниските доходи - и че това
е един от факторите за интензивната емиграция. Младите българи, редом
с младите италианци, държат европейския рекорд по най-дълго
съжителство с родителите под един покрив – средно до 34-годишна
възраст.

Според доклада на Световната банка, в пренаселените жилища живеят
80% от децата под 18 години и 60% от младите хора на възраст между 16 и
29 години. Пренаселени жилища обитават и 82% от наемателите, които
плащат пазарен наем. Процентът на пренаселените жилища в България
е много висок в сравнение със средните показатели за Европейския съюз,
изтъкват експертите на банката.

Много хора не могат да си позволят собствено жилище
Средните цени на жилищата са между 550 и 800 евро на кв.м за по-

малко атрактивните жилища в стари сгради и до 800-1200 евро на кв.м за
жилища в новопостроени сгради с по-атрактивно местонахождение,
отбелязват още от Световната банка. Средният месечен доход на
домакинство обаче е 477 евро, което значи, че по-голямата част от
населението не е в състояние да си закупи или дори да наеме жилище на
пазарни цени.

По относителен дял на разходите за поддържане на жилищата България
се нарежда на второ място сред държавите от бившия Източен блок. В
това отношение е налице огромна разлика между отделните райони в
страната, се посочва в доклада на Световната банка.

"В градове като София, където производителността е по-висока и
възможностите са по-големи, жилищните разходи са много високи
спрямо доходите. На други места разходите са ниски, но жилищата са
празни", гласи един от изводите в изследването.

Голям брой имоти в провинцията пустеят
Боян Захариев допълва, че тези разходи надхвърлят 15% от бюджета

на българските домакинства, което е една от причините за ниския стандарт
на живот на българите. Квартирните им проблеми се коренят и в лошото
състояние на изградения по времето на НРБ жилищен фонд, състоящ се
основно от панелни комплекси на възраст 30 и повече години. Именно в
тях се намират и над три четвърти от апартаментите в страната. Липсата на
поддръжка и на технически инспекции поставят нерядко застрашават
живота и здравето на обитателите на над 30% от жилищата в страната.

Пазарът за отдаване на имоти под наем в България обхваща едва 5% от
жилищната площ в страната, се казва в доклада на Световната банка.

"Липсата на ефективен пазар за отдаване на жилища под наем
ограничава трудовата мобилност и нагнетява проблемите около
намирането на сносен дом". Дефицитът от имоти за отдаване под наем е
основен възпиращ фактор за трудовата мобилност особено на младите
семейства и изкуствено завишава наемите на наличния жилищен фонд,
констатират експертите на Световната банка.

Според тях, една от причините за липсата на напредък в това отношение
са недъзите на правосъдната система, която не гарантира изпълнението
на договорите - както от страна на наемодателите, така и от страна на
квартирантите.

Какво да се направи?
За да се намали пренаселеността на жилищата в България и да се

стимулира пазарът за отдаване на жилища под наем, експертите на банката
съветват българското правителство да преразгледа изцяло жилищната
си политика, с цел да се подобрят шансовете за решаването на един от
най-тежките проблеми пред топящите се млади поколения в страната. Те
предлагат да се освободят от данък доходите на собствениците, които
отдават до пет апартамента под наем, а също и да се гарантира бърза и
евтина процедура за разрешаване на спорове между наематели и
наемодатели.

Държавата спешно трябва да увеличи и подкрепата си за
благоустрояване на крайно пренаселените и нехигиенични ромски гета,
които отдавна са се превърнали в постоянни центрове на социално и
етническо напрежение. Според Боян Захариев, изключително неправилна
е извършваната разпродажба на социалните жилища, които вече са под
2% от жилищния фонд в страната.

В Кипър Радев благодари за отличните условия
за живот на българската общност

Отличният политически диалог между България и Кипър е естествено
продължение на дългогодишните културни и исторически връзки и на
споделените ценности на държавите членки на ЕС. Това заяви държавният
глава Румен Радев на съвместна пресконференция с президента на
Република Кипър Никос Анастасиадис. Българският държавен глава е
официално посещение в страната по покана на кипърския си колега.

По време на посещението на президента в Кипър между двете страни
бяха подписани Меморандум за сътрудничество в областта на
корабоплаването и тригодишна Програма за сътрудничество в областта
на културата, образованието и науката за периода 2018-2021 г. от
заместник-министъра на външните работи на България Емилия Кралева
и министъра на земеделието, развитието на селските райони и околната
среда Никос Кугиялис, съобщи пресцентърът на държавния глава.

Румен Радев запозна Никос Анастасиадис с приоритетите на България
в рамките на предстоящото Председателство на Съвета на Европейския
съюз през 2018 г.

“Уверен съм, че приоритетите на България са общи и за двете страни.
Намирането на консенсус в динамичното време, в което живеем, е важно,
за да бъде Европейският съюз единен и силен”, каза българският
президент и благодари за готовността, с която институциите на Кипър
споделиха опита си от успешното европейско председателство през 2012
г.

Насърчаването на конкурентоспособността на отделните европейски
държави и на Европейския съюз е възможно да бъде постигнато само
чрез утвърждаването на Кохезионната политика като фактор за
икономически растеж, подчертаха двамата президенти.

“Ние трябва да отстояваме Кохезионната политика, защото в Европа
може да има прогрес, само когато споделяме обща цел за изравняване
на стандарта на живот и за условията на труд за всички граждани”, заяви
още Румен Радев.

Българският президент призова за нови мерки в подкрепа на бизнеса,
които да насърчат двустранния икономически обмен, който през 2015 г.
достига 200 млн. лева. Никос Анастасиадис оцени от своя страна високо
и приноса, който българската общност в Кипър има за икономическото
развитие на страната.

Президентът Радев изрази признателността на страната ни за
създадените от Република Кипър отлични условия за живот, труд и
образование за многобройната българска общност на острова.

“България е признателна за това, че в Кипър вече са създадени над
десет български съботно-неделни училища, а религиозните права на
българската общност са уважавани и защитени”, заяви държавният глава
и подчерта, че страната ни ще работи за повишаване на качеството на
образованието, което улеснява професионалната реализация на големия
брой кипърски студенти, обучаващи се в български университети.

Румен Радев и Никос Анастасиадис бяха единодушни, че проектите за
диверсификация на източниците и маршрутите за пренос на енергийни
ресурси за нашия регион са в интерес на сигурността и развитието и
изискват обединените усилия на всички държави от Югоизточна Европа.

Президентът Никос Анастасиадис изрази увереност, че България ще
бъде достоен ръководител на дискусиите по време на нашето
председателство на Съвета на ЕС и пожела успех на страната ни.

“България и Кипър изразиха вярата си в Обединена Европа, основана
на изконните принципи на демокрацията и сътрудничеството. Двете
страни споделят общи позиции по ключови въпроси, между които
енергетиката, миграцията и политиките за стимулиране на икономическия
растеж“, потвърди Никос Анастасиадис.

Той добави, че България има подкрепата на Кипър за създаване на
добросъседски отношения и разширяване на сътрудничеството със
страните от Западните Балкани. „Изразявам дълбоката благодарност и
високата оценка на целия кипърски народ за дейната подкрепа на
България по отношение на Кипърския въпрос”, заяви кипърският
президент. По време на срещата Румен Радев изрази подкрепата си за
усилията на Кипър за укрепване на мира, стабилността и сътрудничеството
в регионите на Източното Средиземноморие, Близкия изток и Северна
Африка в рамките на различните формати за политически диалог.

Синодът реши: Българската църква – майка на Македонската!
Светият синод на Българската православна църква реши да отговори

положително на искането на Македонската православна църква да стане
нейна Църква-Майка. БПЦ започва и преговори с другите православни
църкви за признаването на Македонската.

В момента Църквата на Македония не е призната от другите православни
църкви. Светият синод на Македонската православна църква изпрати
писмото си на 9 ноември. В него имаше призив Българската православна
църква да възстанови евхаристийното единство и съобщение, че МПЦ
признава БПЦ като майка-църква. "Свети апостол Павел учи за Църквата,
че е тяло Христово, като казва: "И кога страда един член (от тялото
Христово), страдат с него всички членове; кога се слави един член, радват
се с него всички членове", се казва в отговора на Българската
православна църква. След днешното си заседание Синодът обяви, че
при положение, че МПЦ признава БПЦ – БП за своя Майка - Църква,
Българската църква със съзнание за своя свещен дълг поема
ангажимента да окаже пълно съдействие. Това означава да "ходатайства
и се застъпва пред Поместните православни църкви, предприемайки
всичко необходимо за установяването на канонически статут на МПЦ".

Синодът определи и Синодална архиерейска комисия за преговори с
МПЦ и останалите Поместни православни църкви за установяването на
канонически статут на МПЦ. В нея влизат Старозагорски митрополит
Киприан – Председател, и членове: Ловчански митрополит Гавриил,
Пловдивски митрополит Николай, Западно- и Средноевропейски
митрополит Антоний, Варненски и Великопреславски митрополит Йоан,
Неврокопски митрополит Серафим, Русенски митрополит Наум и
Врачански митрополит Григорий.
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 Днес се въздържайте да давате крайни оценки,
особено ако се отнасят до хората във вашето
пряко делово и лично обкръжение. Стремете се да
организирате изпълнението на инициативите си
така, че да отделите достатъчно свободни часо-
ве и за пълноценен отдих. Позволете на новости-

те да навлязат в живота ви.

 Днес не се поддавайте на разрушителните
емоции. Постарайте се да не изисквате невъз-
можни неща от половинката си. Постигнатите
резултати днес ще поставят начало на ново раз-
витие. За хората на бизнеса и в научната сфера
се очертават участия в международни проекти.

Укрепване на семейните и партньорски връзки.

 Днес много от вас ще съумеят да се справят с
редица делови предизвикателства. Опитайте да
направите избора, който ще ви донесе лично удо-
влетворение, а и в кариерата ще ви осигури бъде-
щото развитие, на което се надявате. Сработ-
ват се енергии, позволяващи ви по-голям простор

на действие.

 Днес загърбете предразсъдъците си. Стремете
се да отсъждате правдиво, в случай че познат или
приятел ви потърси за съвет. Общуването с няко-
го ще се отрази на поведението ви, правейки ви
по-емоционални. Не се възпирайте да мечтаете,
защото мечтите се сбъдват. Тайни недоброжела-

тели ви поставят капани.

 Днес не предприемате инициативи без нужната
подкрепа. Препоръчително да е подходите с особе-
но голямо внимание към интимната си половинка.
Бъдете внимателни, възможни са заблуди. Днес е
възможно да се почувствате напрегнати и раз-
дразнителни. Подобряване на финансите ви. Пъ-

туванията ви ще бъдат по-спокойни и безопасни.

 Днес успехите и неуспехите ще бъдат част от
ежедневието ви. Укрепете защитните сили на ор-
ганизма си, тъй като не е изключено да ви напад-
нат вируси. В делови план довършете започнато-
то. Бъдете внимателни в думите си. Любовта и
добрите мисли ви вдъхновяват. С физически труд

и компанията на приятелите ще преодолеете стреса.

 Днес много от вас ще изберат да заложат на
развитието в нова посока – добре е да имате обе-
ктивна преценка доколко успешни може да бъде-
те в това ново поприще за вас. В случай че неща-
та не са ви докрай ясни, то по-добре си дайте дос-
татъчно време, за да обмислите ходовете си.

Смело се разделете с всичко, което пречи на развитието ви.

 Днес не предприемайте както в професиона-
лен, така и в материален план ходове, за които
впоследствие ще съжалявате. Опитайте се да си
изградите нагласата на победители и ще бъдете
приятно изненадани от постигнатото. Из-
бягвайте заповедния тон, дори и правотата да е

на ваша страна.

 Днес не допускайте да проявявате непостоян-
ство в отношенията с интимната си половинка.
Не давайте пари назаем. Не се поддавайте на от-
рицателни емоции. Съществува опасност да из-
разходвате енергията си напразно. Останете
смирени, не изтъквайте предимствата си и се па-

зете от лъжи и измами.

 Днес заложете на активността на работното
си място. Стремете се да проявявате огромна
гъвкавост и добрите резултати няма да закъс-
неят. Постарайте се да се заобикаляте с пози-
тивно настроени към живота особи, защото точ-
но така по-лесно ще преодолявате съществува-

щите предизвикателства на работното място и в личен план.

 Днес ще се открие възможност да се справите
с огромна част от ангажиментите, които до то-
зи момент бяхте отложили. Късметът ще бъде
на ваша страна! Ще улесните работата си и по-
добрите живота си, ако изясните позициите си
по служебни и семейни въпроси. Не се стремете

на всяка цена да свършите всичко сами.

 Днес опитайте да проявявате последовател-
ност в действията и решенията си. Не поемайте
излишни рискове, особено ако свързани с пари. Спо-
делете времето си със семейството и близките.
По отношение на работата и новите контакти
ще си спестите разочарования и грешки, ако ос-

танете пасивни.
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Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Яне АНЕСТИЕВ

Страницата подготви Яне Анестиев

„Чуковете” отстъпиха с 2:3 на ”Сливнишки герой”

„Ìèíüîð” ïàê ðàçî÷àðîâà

Волейбол  - мъже
Суперлига
9-ти кръг
Резултати:
Монтана – Миньор 3:0
Арда – Нефтохимик 0:3
Черно море – Левски 0:3
Марек Юн.Ивкони  - ЦСКА 0:3
Тетевен волей – Пирин(Рз) 0:3
Добруджа 07 – Хебър – на 29 ноември
Класиране:
1.Пирин 24:8       22 т.
2.Монтана 24: 10    22
3.ЦСКА 22:10     20
4.Нефтохимик 2010 23:12     20
5.Хебър 17:12     14
6.Марек Юн.Ивкони 16:17     12
7.Черно море 15:19     12
8.Добруджа 07 18:19     11
9.Левски 17:20     11
10.Миньор 9:23 7
11.Тетевен волей 8:26       3
12.Арда 10:27     5
Отборът на „Арда” има повече точки от

„Тетевен волей”, но е по-назад в класирането
на Суперлигата, защото няма Спечелен мач,
докато „Тетевен волей” има една победа

Футболистите на
Миньор отново разо-
чароваха най-верните
си фенове. В послед-
ния мач за есента
перничани допуснаха
първа домакинска за-
губа, отстъпвайки с
2:3 на Сливнишки ге-
рой и ще зимунат на
срамното 8-мо място
в класирането.На от-
лично подготвения

терен „жълточерни-
те“ започнаха по-доб-
ре и още в 1-та мину-
та можеха да от-
крият, но ударът на
Абушев с глава пре-
мина покрай десния
стълб. До края на по-
лувремето ситуации-
те бяха предимно
пред врата на гости-
те, но топката така
и не попадна в мрежа-

та на Минев. Стра-
жът на два пъти от-
рази удари на Абуше-
в, а на три пъти
нямаше кой да засече
прострелни центри-
рания на младоците
Стивън Милчев и
Кристиян Слиш-
ков.Течеше 44-та ми-
нута, когато Вален-
тин Иванов се въз-
ползва от две после-

дователни грешки на
пернишки бранители
и откри резултата –
0:1.Началният на-
тиск на Миньор през
втората част даде
резултат в 53-та ми-
нута, когато Све-
тослав Петров игра
с ръка в наказателно-
то поле, а Абушев
реализира отсъдена-
та от Ивайло Стоя-
нов дузпа.

Родастта на „чуко-
вете“ обаче трая са-
мо 6 минути. Ново
неразбирателство в
отбрана позволи на

Виктор Георгиев от-
ново да изведе „Геро-
я“ напред с параболи-
чен удар с глава. В 67-
та минута гостите
нанесоха трети удар
чрез Красимир Геор-
гиев – 1:3.До края
Миньор натисна, но
успя да стигне само
до едно попадение
чрез Атанас Колев.
Малко преди края
Абушев пропусна
100%-ва възмож-
ност, като от някол-
ко метра с глава не
успя да уцели опраз-
нената врата.

Днес ще се гласува за
„Спортист на годината”

В Община Перник тече вече подготов-
ката и организацията на мероприятията
за избор и официално награждаване на
най-изявените пернишки спортисти, от-
бор и треньор, завоювали титли, медали
и призови класирания в състезания от
различен  ранг от ДСК и МСК през 2017
година на съответните спортни федера-
ции. На 28.11.2017 г. от 11.00 часа, в за-
лата на 1-вия етаж в Община Перник /до
кметския кабинет/ ще бъдат представе-
ни пред местните спортни журналисти,
предложените от пернишките спортни
клубове състезатели, отбори и треньори
за участие в годишната анкета за
„Спортист на годината Перник’2017“ Ми-
налата годиназа „Спортист на Перник”
беше определен петия от Олимпиадата в
Рио Николай Байряков.

Резултат: Миньор – Сливнишки герой
2:3

Голмайстори: 0: 1 43-та Кафтанов, 1:1
51-ва Абушев ( дузпа), 60-та 1:2 Виктор
Георгиев, 1:3 69-та Красимир Георгиев, 75-
та 2:3 Колев

Състави: Миньор: Мюмюнов, Савов, Ста-
нимиров, Киров, Л.Илиев, Ил.Илиев,
Кр.Слишков, ( 62 Д.Николов), Христов, Абу-
шев, (90 Добрев), Рамадан ( 67 Колев), Мил-
чев

Сливнишки герой: Минев, Сабков,
В.Георгиев, Деспотов, В.Иванов, ( 57 Вачев),
Стефанов, Ничев ( 84 Панов), Аличков, Ма-
ринов, Кафтанов, Кр.Георгиев ( 90 Кр.Пет-
ров)

Главен съдия Ивайло Стоянов
Стадион Миньор 200 зрители

Волейболистите паднаха в Монтана
Монтана се върна на

първото място във
временното класиране
на волейболната Су-
перлига. В петък  ве-
чер в зала "Младост" в
северозападния град
домакините надиграха
Миньор (Перник) с 3:0
(25:19, 25:20, 25:22) в
среща от деветия
кръг на шампионата.
По този начин тимът,
воден от Даниел Пеев,

събра 22 точки, с две
повече от Нефтохи-
мик 2010 и на три от
Пирин. Отборът от
Разлог обаче е с мач по-
малко. Миньор заема
десета позиция. Кирил
Клетс беше най-резул-
татен в срещата със
17 точки (1 ас, 1 блока-
да), Иван Латунов до-
бави 10 (3 аса), а Злат-
ко Кьосев (2 аса, 2 бло-
кади) и Аспарух Аспару-

хов (3 блокади) завър-
шиха с по 9 за Монта-
на.За Миньор Иван
Дамянов записа  11
точки (1 ас, 1 блокада),
а Георги Стоянов нап-
рави 9 (1 ас). В събота
обаче „Пирин”(Разлог)
надделя убедително с
3:0 над съперника на
перничани за идния пе-
тък – „Тетевен волей”
и си върна първото
място.

Момичета ще играят
футбол в зала „Кракра”

На 2 (декември), събота, от десет часа в зала „Кракра” ще се
проведе третия турнир за момичета и девойки по футбол ,инициира-
н от Българския футболен съюз и община  Перник – съобщи за „Съ-
перник” председателят на ОС на БФС Валентин Лазаров. Досега
вече се изиграха два турнира – през октомври и ноември. Срещите
ще са в две възрастови групи : втори  - четвърти и пети-седми клас.
Традиционните участници  в турнира са: СУРИЧЕ „Д-р Петър Бе-
рон” в двете възрастови групи, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – Дра-
гичево – в двете възрастови групи, 10-то ОУ „Алеко Константинов”
в двете възрастови групи и ОУ „Иван Рилски” във възрастова гру-
па 5-7 клас. Специална купа ще има за младите футболистки от
ПГИ, които играха в първите два турнира , но във възрастова група
8-10-ти клас. За участниците ще има купи, медали и фланелки. От-
борите ще са от по шест състезателки ( от които пет полеви) ,  а две-
те полувремета ще са от по 15 минути.

Спорна топка

Стигнахме ли дъното?
„Миньор”  стигна до осмото място в

Трета лига или „В” група, както Ви се
харесва. По-песимистично настроените
ще обобщят, че  сме стигнали до дъното.
„Оптимистите” ще забележат,че групата
е от 18 отбора и има доста мегдан за
пропадане надолу. По-паметливите се
сетиха, че това е най-слабото класиране
на отбора в последните четири години –
сиреч от времето , в което доброволно
абдикирахме от професионалния фут-
бол, за да се появим из дебрите на ама-
тьорския. Всяка година се започва с
гръмки обещания,че ще влизаме в „Б”
група и  всяка година се нареждаме я
трети, я четвърти  и оставаме с пръст в
устата. Тази година обаче и тези места
са явен мираж. Какви ще ги вършим от
тук нататък май никой не знай. Шансо-
вете за  пролетта при разлика от над 20
точки с първия  са никакви. Въпросът е
можем ли да я отпишем. Или да я изпол-
зваме за нещо смислено. Защото на
всички им омръзна да се появяват
някакви „куци коне” , обявени за месии,
които ще ни вкарат в професионалния
футбол и в края на сезона да изчезват
яко дим. Не е ли по-добре да се заложи
на изпитаната рецепта от местни момче-
та, които може и да отстъпят и по-надолу
в класирането, но поне ще играят за
името „Миньор” и за града си Перник.
Ако се намери и добър мотиватор  от от
пернишките треньори, а такива има, мо-
же и да не пропилеем съвсем времето
до следващия напън към професионал-
ния футбол – разбирай началото на
следващото първенство. Разбира се,
ако пак не  се реши да се търсят спор-
ните месии, които да ни вкарат там, къ-
дето не ни е мястото, поне на този етап.

Валери Смиленов
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Те са били извършени в Перник и Витановци

ЯВНО Е НАЗРЯЛ МО-
МЕНТЪТ СОФИЙСКИТЕ
ФИРМИ, КЪДЕТО БАЧ-
КАТ ПЕРНИЧАНИ, да ми-

нат на някакво гъвкаво работно време.
Нещо като сезонна работа, ако искат
да запазят кадрите си с пернишки ад-
рес. И тая сезонна работа категорично
да изключва дните със снеговалеж,
колкото и да са в годината. Даже и пос-
ред лято. Факт - и вчера пътуването с
БДЖ от Перник до София беше като
миналия понеделник, демек никакво.
Общото между двата понеделника е, че
валя сняг. Което значи, че БДЖ не ра-
боти в снежните дни, ама това защо не
е официално обявено на гарата? Щом
като една издънка се повтори, значи е
правило. А щом като е правило, трябва
да се спазва. Какво пречи на жепейци-
те да лепнат една обява на гише-
то:"Има ли сняг, не ни търсете услуги-
те!" И хората като видят сутрин през
прозореца какво е времето, ще пре-
ценят дали въобще да бият пътя до га-
рата. И понеже перничани разбираемо
треперят за работните си места в столи-
цата, да го ударят на молби не само
пред работодателите, но даже и пред
самата Фандъкова. В смисъл, дайте да
синхронизираме някак работното си
време с капризите на БДЖ-то. Когато
няма сняг, ще работим повече часове,
обаче падне ли - не ни търсете услуги-
те. Вие може метро да си имате, ама
ние даже влак си нямаме! А може би
единственият вариант наистина е со-
фиянци да прокопаят метрото чак до
Перник за по-сигурно. Тогава гаран-
ция, че цял Перник ще дръпне към Со-
фия. Даже магистралата ще опустее ка-
то релсите вчера.

НЯКЪДЕ ИЗ БЪЛГАРИЯ СЕ СПУК-
ВАТ ОТ БОЙ НА МАЧОВЕТЕ, В ПЕР-
НИК ТОВА ЗА РАДОСТ НЕ СЕ
СЛУЧВА. Обаче радост няма. Отборът
на "Миньор явно и тая година ще се
готви за следващата, когато отново ще
тръгне с голямата лъжица към профе-
сионалния футбол. Не сме злопаметни,
ама лани точно това се коментираше -
че мястото на отбора е поне в Б групата
и това ще стане именно през настоя-
щия сезон. Сезонът почти е преполо-
вен, а "Миньор" е по средата на класи-
рането. След загубата от "Сливнишки
герой" оня ден е ясно, че супата вече е
издухана. Остава феновете да сърбат
обещания за по-догодина.

Двама пред Темида,
шофирали дрогирани
Двама ще бъдат съдени за шофиране

на автомобили след употребата на нар-
котични вещества, съобщиха от прес-
центъра на Областната дирекция на
МВР в перник.

2 3 - г о д и ш н и я т
перничанин А.Б. и
2 0 - г о д и ш н и я т
Б.К., койтко е жи-
тел на село Дра-
гичево, били про-
верени от служи-
тели на „Пътна
полиция“.

Първият управлявал лек автомобил
„Опел“, а вторият „Фолксваген голф“.
Пробите им за наркотични вещества
били положителни. Привлечени са като
обвиняеми по чл. 343 „б“ от Наказател-
ния кодекс.

Работата продължава съвместно с
Районна прокуратура – Перник.

Още едно дете
остана без телефон

Любомира ПЕЛОВА
Още едно дете остана без мобилен теле-

фон, след като миналата седмица на входа
на парка две години по-голямо дете бе на-
паднато от непознат и му бе отнет джиесе-
ма. До момента нападателят не е открит.
Сега вече и налице втори подобен случай.
В неделя, около 16,30 часа, в пернишкото
Първо районно управление се оплакал ба-
щата на 11-годишно момче от областния
град, че същия ден синът му си вървял в
центъра на Перник, когато неизвестен из-
дърпал от ръцете му и откраднал мобил-
ният му телефон. Бабаитът избягал в неиз-
вестна посока.

Предприети са действия за установяване
на извършителя. Започнато е досъдебно
производство и работата продължава.

Любомира ПЕЛОВА 
Трима младежи се

признали за виновни
за извършени от
тях кражби в Перник
и село  Витановци,
съобщиха от дър-
жавното обвинение.

Късно вечерта на
21-ви април тази го-
дина, до 7 часа сут-
ринта на следващия
ден тримата подсъ-
дими – деветнаде-
сетгодишният А.В.
и петнадесетгодиш-
ните Й.Й. и В.В., про-
никнали в кафе-апе-
ритив в пернишко-
то село Витановци.
За целта те изпол-
звали автомобил и
техническо средс-
тво. Сред отнети-

те от тях чужди ве-
щи, на обща стой-
ност 814,45 лева,
имало кафемашина,
електрическа скара,
алкохолни и безалко-
холни напитки, бон-
бони, каса с олио, ци-
гари от различни
марки и пакети с
Няколко дни по-къс-
но – на 4-ти май, А.В.
и В.В. извършили
друга кражба. Те счу-
пили стъкло на про-
зорец в сградата на
ОУ „Св. Иван Рил-
ски“ в Перник и от-
нели мултифункцио-
нално устройство,
преносим компютър
и колонки с усилва-
тел – всичко на сума
495 лева.

След одобреното
от съда споразуме-
ние, сключено между
Районна прокурату-
ра – Перник и защи-
тата на подсъдими-
те, на непълнолет-
ните В.В. и Й.Й. е на-
ложено наказание
„Пробация“, включ-
ващо задължителна
регистрация по нас-
тоящ адрес и перио-
дични срещи с про-
бационен служител
за срок от две годи-
ни.

Третият подсъдим
по делото – А.В., е с
наложено наказание
от десет месеца
„Лишаване от свобо-
да“ с тригодишен
изпитателен срок.

Млад мъж трошил огледалата на кола
Любомира ПЕЛОВА

31-годишен мъж е
задържан за унищо-
жаване и повреждане,
съобщиха от поли-
цията.

Инцидентът е ста-
нал в Перник, на 25

ноември през нощта,
до заведение на ули-
ца „Струма“. 31-го-
дишният Б.Л. счупил
страничните огледа-
ла на лек автомобил
„БМВ“, ползван от
48-годишен столича-

нин. Причините за
случилото се са в
процес на установ-
яване. Б.Л. е задър-
жан за 24 часа с поли-
цейска мярка.

Започнато е досъ-
дебно производство.

Фирми за бързи заеми
подвеждат с такси и лихви

Фирмите за бързи
кредити продължа-
ват да налагат нерав-
ноправни клаузи, с
които ощетяват
своите клиенти. Това
е установила Коми-
сията за защита на
потребителите= Еди-
н от по-новите три-
кове е, когато заемо-
получателят се заба-
ви с вноската само за
ден, веднага да му се
изпраща уведомление
за просрочие и да му
бъде начислена такса
за известяването.

Някои компании
продължават да под-
веждат клиентите си
за лихвените условия
и не им разясняват
колко точно пари
трябва да върнат в
края на договора. “Тъ-
рговците трябва
ясно да ви кажат, че
ако примерно вземете
1000 лв., ще трябва
да върнете 1500 лв.
след шест месеца или
след година”, посоч-
ват от КЗК.

Друга порочна прак-
тика са неясните и
обтекаеми формули-
ровки, с които дру-
жества объркват
потребителите и ги
поставят в риск. Та-

къв е случаят с изи-
скването “потреби-
телят да не влошава
икономическото си
положение”. Това на

практика означава, че
ако междувременно
вземете друг заем или
ви намалят заплата-
та, фирмата може да
обяви кредита ви за
предсрочно изискуем -
въпреки че редовно си
плащате вноските.

Друг пример за неко-
ректна и недопусти-
ма уговорка е, че в
случай на предсрочна
изискуемост на заема
лихвата се начислява
за целия договорен пе-
риод, а не само за вре-
мето, в който е из-
пълняван заемът.

В навечерието на
Коледа и Нова година
КЗП напомня на дру-
жествата за бързи
кредити, че са задъл-

жени да предоставят
още преди отпускане-
то на заема пълна и
точна информация за
всички условия и най-

вече за сумата, която
ще бъде дължима в
края на периода, а на
клиентите - да четат
внимателно договора
за заем, преди да го
подпишат, а когато
нещо не им е ясно или
ги смущава, да се кон-
султират с експерти.

Бързите кредити се
радват на силен инте-
рес през последните
години. Вече втора
поредна година те бе-
лежат двуцифрен
ръст - през 2016 г. бе
15%, а до септември
тази година е 11.3%.
Изтеглените бързи
заеми вече са 2.7 млрд.
лв., като 80% от тях
са взети от домакинс-
твата.

22-годишен пробвал да
пробута фалшиви евро

Любомира ПЕЛОВА
Млад мъж е задържан за опит да прокара

в обръщение фалшиви евро.
Престъплението е извършено на 25 ноем-

ври през деня, когато 22-годишният жител
на град Батановци М.Б. отишъл в обменно
бюро и направил опит да смени две банкно-
ти по 50 евро за български левове. Служи-
телите се усъмнили и алармирали полиция-
та на телефон 112.

Пристигналите на място органи на реда
иззели с протокол банкнотите, а М.Б. бил
задържан за 24 часа с полицейска мярка.

Образувано е досъдебно производство и
работата продължава.

Кражба на ток в Перник
Любомира ПЕЛОВА

За извършена кражба на ток в пернишкия
квартал „Васил Левски“ съобщиха от поли-
цията.

Служители на Първо районно управление
на МВР и
представите-
ли на еле-
ктроразпре-
делителното
д р у ж е с т в о
п р о в е р и л и
адрес в квар-
тал „Васил
Левски“. Ин-
с п е к ц и я т а
показала, че има неправомерно присъедин-
яване към електрическата мрежа, с което
се създавали условия за неправилно отчи-
тане на консумирана енергия. Установен е
собственикът на жилището и е започнато
досъдебно производство.
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