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Св. вмчца Варвара.
Преп. Йоан Дамаскин

Жълти
жилетки

Преди много години Ботев беше писал в
„Смешен плач” нещо за Париж. Беше нарекъл
тази световна столица на културата „сто-
лица на разврата” и дълго тоя цитат боде-
ше очите на световната културна об-
щност. Доколкото въобще е познавала Бо-
тев. Щото Париж е емблемата на цивилиза-
цията, поне що се отнася до култура, обнос-
ки и демокрация.

Да беше жив Ботев днес да види Париж, си-
гурно щеше да напише същото. „Жълтите
жилетки” така развратиха тоя град, че да
ти се повърне. То бива протести, ама
тяхното си е варварска война и с култура-
та, и с демокрацията, да не говорим за об-
носките.

Оказа се, че в Париж криминалният кон-
тингент извира от всяка улица. Безчинс-
твата се вършат като на състезание. Лум-
пени всякакви са плъзнали като пълчищата
на Атила. А полицията е в състояние на бой-
на готовност както по време на война.

„Жълтите жилетки” са жълт код за опа-
сно време в Европа. Анархията е толкова за-
разна, че само една искра е нужна, за да под-
пали целия континент. В добавка с мигрант-
ската инвазия Европа е пред Трета Светов-
на. Като гледаме страховитите жилетки с
маскирани лица, си мислим не за столицата
на разврата, а за хунския вожд Атила.

Валентин ВАРАДИНОВ

- 30 / 90

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

Предимно
облачно

Светлините на елхата ще запали кметът Вяра Церовска
Светла ЙОРДАНОВА

„Перник подготвя
една много богата и
културна програма,
свързана с коледните и
новогодишните праз-
ници“, съобщи зам.-кме-
тът Севделина Коваче-
ва.

Поредица от съби-
тия и много изненади
ги очаква перничани
през първата седмица
на този месец. В наве-
черието на най-хубави-
те празници през годи-
ната ще светнат ко-
ледните елхи в Перник.
В кв. „Изток“ ще грей-
не коледното дърво на

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

dlv.si@abv.bg
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e-mail: office@bgcoal.com
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тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

4 –ти декември. Краси-
вата церемония ще за-
почне в 17.30 часа сре-
щу ГПЧЕ „Симеон Ра-
дев” заедно с кмета на
квартала Емил Коста-
динов . На следващия
ден на 5-ти от 17.00 ча-
са, целият център ще
бъде озарен от нова
цветната и пищна ук-
раса, а светлините на
коледната елха ще бъ-
дат по традиция запа-
лени от кмета на Об-
щина Перник Вяра Це-
ровска и малките джу-
джета. Атракция на ве-
черта ще бъде дядо Ко-
леда, който ще прис-

АД

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2019 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на "Съперник"

Жена загина при пожар в „Изток”
Любомира ПЕЛОВА

Труп на жена е бил
намерен при пожал
„Изток”, съобщиха
от полицията.

Сигнал за лумнали
пламъци на междуе-
тажна площадка в жи-
лищен блок на улица
„Юрий Гагарин“ е бил
подаден около 9 часа
сутринта в неделя.
Пристигналите на
място огнеборци ус-
тановили, че пожа-
рът вилнее между 6-
ти и 7-ми етаж. След
като потушили огъ-
ня, пожарникарите
открили труп на же-
на. До обяд вчера са-
моличността й не е
била установена.

Образувано е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.

Още два пожара са
гасили екипите на РС
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението”. Автобус
„Неоплан“ е изгорял
в Перник. Огънят
тръгнал сутринта
при тръгване на во-
зилото за курс. Ав-
тобусът бил на пар-
кинг в квартал
„Проучване“ и със
стартиране на двига-
теля пламнал. Причи-
ната е техническа
неизправност. Нане-
сени са му значител-
ни материални щети.

Два екипа на
РСПБЗН – Перник са
угасили пламъците.
Няма пострадали хо-
ра.

Късо съединение е
причината за пожар
в лек автомобил
„Смарт“.

Пламъците обхва-
нали возилото на 1
декември, около
14,30 часа. Колата
пътувала по автома-
гистрала „Люлин“ и
пожара се разразил
между първи и втори
тунел.

Засегнат е двига-
телният отсек, като
колата като цяло е
спасена. Шофьорът
не е пострадал.

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
40.00 лв. отстъпка от
ежедневната цена на вестника
Достъп до интернет изданието
на вестника - sapernik.info

Обща отстъпка - 136 лева
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тигне с ретро автомо-
бил и ще обиколи улици-
те на града, за да поз-
драви малките пернича-
ни и да чуе техните же-
лания. Разбира се, че ще
бъде раздадена и бани-
ца с късмети, а танцо-
ви състави ще раз-
търсят центъра на
града. Месецът ще бъ-
де съпътстван от
много концерти, излож-
би и театрални поста-
новки. Разбира се , че
няма да липсват и кули-
нарни изложба на тра-
диционния ястия.
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Òðúãíà èíèöèàòèâà ñ ôîêóñ ìëàäèòå õîðà
Тя е насочена към превенция на насилието

Любомира ПЕЛОВА
Актуални проблеми

на обществото ни са
в основата на инициа-
тива на Сдружение
“УолкТугедър”. Със-
тавено изключително
и само от хора в мла-
дежка възраст, сдру-
жението отваря де-
бат по темите „наси-
лие“ и „сексуално на-

силие“.
Инициативата има

за цел да запознае мла-
дите хора в област
Перник с най-добрите
практики и механизми
за предотвратяване
на сексуалното наси-
лие и да ги превърне в
активни агенти на
превенцията.

В рамките на някол-

ко месеца в област
Перник ще бъдат реа-
лизирани инициативи,
привличащи внима-
нието на всички заин-
тересовани страни.

Oт  01.12.2018 г. до 
10.01.2019 г. ще се
проведе  конкурс за
есе за младежи от 15
до 19 години, живее-
щи в област Перник.

Темата на есето е 
„Моята инициатива
за предотвратяване
на сексуалното наси-
лие”. 

Повече за критерии-
те, свързани с есето
можете да намерите
на адрес: http://
www.pk.government.bg/
a s s e t s / P h o t o s /
2018%20g/12 .2018/
p d f _ k o n k u r s _ e s e /
ukazaniq.pdf.

На  15.02.2019 г. об-
ластният управител
ще председателства
кръгла маса на тема
„Младите хора и ин-

Над 175 000 декара в региона
с предсеитбена подготовка

Силвия ГРИГОРОВА
Приключи предсеитбената подготовка в

региона. Тук-там, в зависимост от клима-
тичните условия, все още се извършва
дълбока оран, информираха от Областна
дирекция „Земеделие” в Перник. От там
поясниха, че в областта е извършена пред-
сеитбена подготовка върху 175 715
дка,което е повече в сравнение с предход-
ната година.

Най-много площи подготвени за сеитба
на есенни култури традиционно има в об-
щина Радомир- 88 600 дка. Следват общи-
ните: Брезник- 41 255 дка, Перник- 24210
дка, Трън- 12650 дка, Ковачевци-5 550 дка,
Земен- 3 450 дка.

Единствени стопаните от Перник и Трън
са извършили предсеитбено торена на пло-
щите с фосфор, азот и калий. Трънските зе-
меделци са успели да наторят всички пло-
щи, а стопаните от Перник над 3000 дка.

До момента в областта е извършена дъл-
бока оран на 60 310 дка. Най-много изора-
ни площи, подготвени за сеитба на пролет-
ници отново има в община Радомир-47 860
дка. Следват общините:  Трън- 6050 дка,
Перник- 4000 дка, Земен- 1200 дка, Кова-
чевци- 900 дка, Брезник- 300 дка.

Според агроспециалистите, природо-
климатичните условия вече не са благоп-
риятни за сеитба и би трябвало тя да прик-
лючи. Що се отнася до дълбоката оран,
ако температурите се повишат и земята се
размръзне, би могло да се оре все още.
Ако обаче температурите са минусови и
земята е замръзнала, не е препоръчително
да се извършва дълбокаоран.

Трън ще участва в учредяването
на Софийски туристически район

Любомира ПЕЛОВА
Големите градове в

страната остават в
плен на мръсния въз-
дух в следващите дни
заради безветрието
и задържането на
студения въздух нис-
ко над земята. По
данни на показателя
“Air Quality Index” на
Европейската коми-
сия тази сутрин кон-
центрацията на фи-
ни прахови частици

(PM10) е над нормите
в почти всеки голям
град.

Най-замърсен въз-
дух дишат в София,
Перник, Пловдив, Ру-
се, Горна Оряховица и
Шумен, където зап-
рашаването е 2-3 пъ-
ти над cреднодневни-
те норми от 50 μg/
m3. КАТ-Пътна поли-
ция започна вече да
спира за проверка ав-
томобили, които ви-

ституциите заедно
срещу сексуалното
насилие”.

Инициативите са
част от проект на
тема „Сексуално и
репродуктивно здра-
ве: знанието побежда-
ва табутата”. Проек-
тът е финансиран от
програма „Еразъм+“,
Ключова дейност 2:
„Изграждане на капа-
цитет в областта на
младежта”, по който
„УолкТугедър” е парт-
ньор.

„Заедно, с участие-
то на ученици, сту-
денти, доброволци,
учители, психолози,
директори, неправи-
телствени организа-
ции, представители
на РЗИ и с любезното
домакинство на Об-
ластна администра-
ция Перник, ще отго-
ворим на въпроса:
Каква може да бъде
ролята на младите хо-

Дядо Коледа идва в Перник
с ретро автомобил

Ето и пълната програма с културни
събития за тази седмица:

4 декември
13,00 ч. – Малък салон, Дворец на

културата
Образователен концерт на Духовия

оркестър при ОК Дворец на културата с
диригент Трифон Трифонов за ученици
от СУРИЧЕ „Д-р Петър Берон”

17,30 ч. - Кметство „Изток”, Коопера-
тивен пазар

“Да бъде светлина “ - Тържествено
запалване светлините на Коледната ел-
ха

19,00 ч. – Театрален салон „Георги
Русев“

„Жертвата“ от Марио Фрати, реж.Бой-
ко Илиев

Участват: Елена Петрова, Ники Соти-
ров и Румен Бечев

Гостува Драматичен театър - Смолян
5 декември
17,00 ч. – площад „Кракра”
”Запалване светлините на Коледната

елха” - общоградски празник с уча-
стието на Духовия оркестър и АНПТ
”Граовска младост” към ОК Дворец на
културата, Театрално и Балетно студио
към ЦПЛР – Обединен детски комплекс
и актьор - аниматор от ОбДТ „Боян Да-
новски”

17,30 ч. - ЦПЛР-ОДК
„Йоана и приятели” – изложба живо-

пис, батика и рисувана коприна, автори
Йоана Николова и младежите от Дне-
вен център Перник

ЧИТАЛИЩА
3 декември
15,00 ч. - Клуб „Миньор”
Проект „Информационна кампания

„Здраве“ – гостува специалист
по кожни болести
17,30 ч. - галерия „Марин Гогев”
Юбилейна изложба по повод 70 го-

дишнината от рождението и 50 години
творческа дейност на Димитър Галчев /
Хергал/

4 декември
10,30 ч .- НЧ “Пробуда - 1935 г.”, кв.

Бела вода
„Варвара вари, Сава пече, Никола

гости посреща“
6 декември
11,00 ч. - местност „Св. Никола”, с.

Люлин
“Никулден” - Водосвет и курбан
14,00 ч. - Клуб на Пенсионера, с. Бог-

данов дол
“Никулден” - изложба на традицион-

ни ястия и питки
7 декември
12,00 ч. - галерия „Марин Гогев“
„Сурвачката” - работилница за сур-

вачки

от страница 1

димо замърсяват въз-
духа. Публична тайна
е, че пиковите стой-
ности през студени-
те зимни дни се дъл-
жат основно на ото-
плението на нискока-
чествени въглища,
сурови дърва и отпа-
дъчни материал.

Вятър очакваме чак
в нощта срещу сряда,
когато насъбралият
се смог ще може да
бъде разнесен.

ра и как те могат да
си взаимодействат с
институциите, за да
се подобри превенция-
та на сексуалното на-
силие в област Пер-
ник?“ – споделиха ор-
ганизаторите.

Областният упра-
вител на Перник под-
крепя инициативата:
„Децата станали жер-
тви на сексуално на-
силие, порастват с
чувство за вина и
мислят, че нямат
стойност. С настоя-
щите разработки,
младежите от облас-
тта ще насочат вни-
манието ни към тема-
тика, която е болез-
нена и не се споделя,
нито пък дискутира
често. Те ще се опита-
т да отправят фокус
към повишената ин-
формираност по те-
мата и механизмите
за справяне с пробле-
ма.”.

Силвия ГРИГОРОВА
На предстоящото

си заседание тази
седмица, местният
минипарламент в
Трън ще трябва да да-
де съгласието си Об-
щина Трън да участва
в учредяването на
организацията за уп-
равление на Софийски
туристически район.
В докладната си до
Общинския съвет,
кметът на Трън Цве-
тислава Цветкова
информира местните
законотворци, че е
постъпило писмо от
Областна админис-
трация Перник. В не-
го се уведомява, че
община Трън е вклю-
чена в рамките на Со-
фийски туристичес-
ки район, както и че

Столична община
инициира стартира-
нето на процеса по
създаване на Турис-
тически район „Со-
фия“, в последствие
Софийски туристи-
чески район, което
ще е и крайното наи-
менование.

След София Перник бе вторият
град с изключително мръсен въздух

В докладната си
кметът на Трън пред-
лага да се упълномо-
щи заместник-кме-
тът Румяна Младено-
ва да представлява
община Трън в орга-
низация за управле-
ние на Софийски ту-
ристически район.
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Само Перник и Брезник с програми за възобновяемите източници

"Демократична България" за цените
на горивата, ТОЛ системата и съдбата

на Профилакториума в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Пътищата за намаляване на цените на

горивата бе прдварително обявената тема
на пресконференцията, която ръководс-
твото на Обединение "Демократична Бъл-
гария" в Перник даде в петък. Във форума
взеха участие Георги Недев от ДСБ , Ма-
рин Георгиев,  Асен Асенов и Владимир
Русев от "Да, България" и представителят
на Зелените Емил Крумов.

Протестите във връзка с високите цени
на горивата говорят за едно - България е
оставена на автопилот, няма пеформи,
няма полезна законова инициатива,
твърдят от "Демократимчна България". То-
зи филм го гледаме вече трети път, бе ка-
тегоричен Георги Недев. Какво означава
твърдението на КЗК, че картел няма, а в
същото време цените по всички бензинос-
танции растат успоредно?  Ние настояваме
за оставката на хората, получаващи непри-
лично високи заплати в КЗК, които просто
не си вършат работата, казват представи-
телите на регионалното ръководство на
Обединението. Те нарекоха законът за го-
ривата на Ревизоро популистки.

Неминуемо обаче стана дума и за ТОЛ
системата, която според Марин Георгиев е
един грандиозен корупционен скандал.
Според  него тя немиенуемо ще се разши-
ри и ще засегне в близко бъдеще и леките
автомобили. Има много по-ефективен на-
чин за събиране на средства за поддръж-
ка на пътищата у нас - чрез постъпления от
акциза за горивата. В България той е на
най-ниската база в ЕС, а цените на бензи-
ностанциите са почти равни с тези в Бел-
гия, например, където утежнението е 80%,
твърдят от "Демократична България".

Разбира се, стана дума и за скандала на
деня - продажбата на Профилакториума.
Когато ти разпродават имуществото, това
означава едно-единствено нещо - фалит. И
ние се притесняваме, че е напълно въз-
можно по този път да тръгне и многопро-
филната болница "Рахила Ангелова", зая-
виха още от Обединението и допълниха, че
имат идея да бъде предложено в Общин-
ския съвет да бъде направено всичко въз-
можно по законов път тя да бъде прехвър-
лена на общината.

Любомира ПЕЛОВА
В качеството си

на председател на
Областния съвет за
устойчиво енергий-
но развитие, замес-
тник областният
управител на Пер-
ник инж. Васил Пав-
лов проведе заседа-
ние на съвета, в кое-
то взеха участие
представители на
общините, терито-
риалните структу-
ри, Агенцията за ус-
тойчиво енергийно

развитие и на Цен-
търа за енергийна
ефективност "ЕнЕ-
фект".

Павлов представи
на членовете на съ-
вета, съгласно пред-
варителен дневен
ред предложено из-
менение, в Правилни-
ка за организацията
и дейността на Об-
ластния съвет за
устойчиво и ене-
ргийно развитие, с
което да се въведе
мониторинг върху

Административни служители
на посещение в Европарламента
Любомира ПЕЛОВА

За втори път д слу-
жители от админис-
трациите от Пер-
нишка област бяха на
двудневно посещение
в Европейския парла-
мент.

Заместник облас-
тният управител
Иво Иванов, заедно с
отличени служители
от Областна адми-
нистрация Перник и
Областната дирек-
ция на МВР, имаха
възможността да
присъстват на прес-
конференция за пред-
ставяне на успехите
на първия български
проект, подкрепен от
Европейския парла-
мент и Европейската
комисия - "A.L.E.C.O".
Любезен домакин на
това събитие бе ини-
циаторът на тази
програма - българ-
ският евродепутат
Андрей Новаков.

A.L.E.C.O. e пилотен
проект, предложен
от Новаков, който е
финансиран и към мо-
мента се изпълнява.
Евродепутатът раз-
каза, че основната
цел на A.L.E.C.O. е
чрез посреднически
организации да нами-

ра компании, които
биха желали да прие-
мат млади предприе-
мачи в сектори пред-
ставляващи интерес
за тях, като им оси-
гурят достъп до
средно мениджърско
ниво.

Програмата вече
може да се похвали с
първите, успешно
преминали през нея
"млади предприема-
чи", а интересът към
нея става все по-

заложените мерки и
действия в Общин-
ските планове по
енергийна ефектив-
ност и програми за
насърчаване изпол-
зването на енергий-
ни възобновяеми из-
точници.

Диана Анчева, член
на съвета и главен
експерт в Агенция
за устойчиво и ене-
ргийно развитие
отбеляза, че органи-
те на държавната
власт и органите на

местното самоуп-
равление изготвят
Програми за ене-
ргийна ефективнос-
т в съответствие с
националната стра-
тегия по Енергийна
ефективност.

С тяхна помощ ще
се определят прио-
ритетите за насър-
чаване използване-
то на енергия от
възобновяеми из-
точници в зависи-
мост от стратеги-
ческите цели и поли-
тиката за развитие
на общината - пос-
тигане на конкурен-
тоспособна, дина-
мична и рентабилна
местна икономика,
подобряване на
стандарта на жи-
вот на населението
на територията на
общината и намал-
яване на емисиите
на парникови газове,
като елементи от
политиката по ус-
тойчиво енергийно
развитие.

Анчева отбеляза и

факта, че за област
Перник актуални
програми по ене-
ргийна ефективнос-
т имат три общини
- Перник, Радомир и
Трън и само две об-
щини - Перник и
Брезник са с актуал-
ни програми за на-
сърчаване на ене-
ргията от възоб-
новяеми източници.

В края на заседа-
нието Центърът за
енергийна ефектив-
ност "ЕнЕфект"
представи презен-
тация на тема "Ене-
ргийната ефектив-
ност като инстру-
мент за устойчиво
развитие на българ-
ските общини". Неп-
р а в и т е л с т в е н а т а
организация очерта
своята мисия в под-
крепа на усилията
на централната и
местните власти да
постигат устойчи-
во развитие на
страната чрез по-
ефективно изпол-
зване на енергията.

голям.
Официално бе връ-

чен и благодарствен
адрес на евродепута-
та Новаков по повод
изключителните ус-
пехи на проекта, но-
сещ знаковото име -
АЛЕКО.

Служителите от
администрациите се
срещнаха и с българ-
ския еврокомисар по
цифровата икономи-
ка и общество Мария
Габриел.

Потвърдиха и с анекс, че
учителските заплати

скачат с 20% от 2019 г.
Светла ЙОРДАНОВА

Индивидуалните работни заплати на педаго-
гическите специалисти се увеличават с не по-
малко от 20% от 1 януари 2019 година, съоб-
щиха от МОН.

Това предвижда подписаният Анекс към
Колективния трудов договор (КТД) за систе-
мата на предучилищното и училищното обра-
зование.

От 1 януари 2019 г. минималната основна ра-
ботна заплата за директор на директор на учи-
лище, детска градина и обслужващо звено
става 1140 лв., на заместник-директор - 1065
лв., на педагогически специалисти - учител,
ръководител ИКТ, логопед, психолог, педаго-
гически съветник, корепетитор, хореограф, ре-
сурсен учител, педагог, възпитател, рехабили-
татор на слуха и говора, треньор по вид спорт -
920 лв., на старши учител и старши възпитател
- 955 лв. И на главен учител и главен възпита-
тел -1005 лв. Това са предвидените брутни зап-
лати.

Анексът предвижда промяна и при назнача-
ването на психолози, педагогически съветни-
ци или социални работници. 1 щатна бройка
ще се разкрива при над 350 ученици в учили-
ще, а не както до сега при над 400 ученици, а
2 щатни бройки - при над 800 ученици, до сега
това се правеше при над 900 ученици в учили-
ще.

Предвидени са 39 млн. лева за увеличение
на индивидуалните основни работни заплати
на непедагогически персонал и съответните
разходи за осигурителните им вноски за смет-
ка на работодателя.

По думите на министъра на образованието
Красимир Вълчев с този анекс министерство-
то изпълнява ангажиментите си към учители-
те.

Според председателя на Синдиката на бъл-
гарските учители Янка Такева през тази годи-
на са договорени най-добрите финансови па-
раметри за образованието.

Председателят на Съюза на работодателите
в системата на образованието Надежда Ни-
колчева отбелязва пък, че образованието е
приоритет и увеличението на учителските зап-
лати го доказва.

Полицаи иззеха нелегално
продавани стоки от магазин

Любомира ПЕЛОВА
Множество нелегално продавани сто-

ки да иззели органите на реда.
В акцията са участвали служители от

сектор "Противодействие на икономи-
ческата престъпност" при Областната
дирекция на МВР и колегите им от Вто-
ро районно управление. Органите на ре-
да проверили търговски обект в пер-
нишкия квартал "Изток". Вътре били на-
мерени и иззети множество дрехи, обу-
вки и аксесоари от различни марки,
продавани без съгласието на притежа-
теля на изключителното право за изпол-
зване в търговската мрежа.

Започнато е досъдебно производство
по чл. 172, ал. 1 от Наказателния кодекс
и работата по разследването продължа-
ва.
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Нужни са креативни преподаватели във всички учебни заведения

Светла ЙОРДАНОВА
Вече втора година

училищата пред-
ставят проекти за
иновации и 290 учили-
ща от 2400 училища в
страната са инова-
тивни, или това са
около 12-13 процента
от българските учи-
лища. Този процент
все още е малък, но
има и други училища,
които не са канди-
датствали с инова-
тивни проекти, но
имат добри инова-
тивни практики.

Това каза  министъ-
рът на образование-
то и науката Краси-
мир Вълчев на първия
национален форум за

иновациите в образо-
ванието и уточни, че
едно училище, ако е
иновативно, това не
означава, че във всич-
ките класни стаи се
работи с иновативни
методи.

МОН и регионални-
те управления по об-
разованието трябва
да подпомагат и на-
сърчават училищата
да правят иновации и
да им дадат по-голяма
свобода за това, зая-
ви министър Вълчев.
Той добави, че целта е
повече иновативни
елементи да има в ор-
ганизацията на уче-
бния процес, в съдър-
жанието на обучение-

то, в учебните прог-
рами и най-вече в ме-
тодите на преподава-
не, като всичко това
се разрешава от Зако-
на за предучилищно-
то и училищното об-
разование.

Иновативният и
креативният учител
е най-ценната инова-
ция, и преди всичко
трябва да имаме доб-
ри учители във всич-
ки училища, отбеляза
министър Вълчев по
повод на изнесени
данни на форума, че
най-малко иновативни
са професионалните
училища, а най-инова-
тивни са профилира-
ните гимназии.

Иновациите обаче
не трябва да бъдат
самоцелни, а да са на-
сочени към подобр-
яването на образова-
телните резултати
на учениците и целта
на днешния форум е
да дадем този сигнал,
за да кажем, че разчи-
таме на иновативни-
те училища и учите-
ли, коментира образо-
вателният минис-
тър.

По думите му на

отрасловия съвет
през миналата седми-
ца за подписването на
анекса за увеличение-
то на учителските
заплати с 20 процен-
та от 2019 г. е било
коментирано със син-
дикатите, че учили-
щата се справят с ве-
ществената издръж-
ка, но в най-голяма
степен имат нужда
от средства за разви-
тие. Те са им необхо-
дими за съвременни
образователни ресур-
си, за иновации, за въ-
веждането на инфор-
мационните техноло-
гии и това ще бъде
приоритет на бю-
джетната политика в
сектора, каза минис-
тър Вълчев.

Той съобщи, че в мо-
мента се дават отно-
сително малко средс-
тва - 11-12 милиона
лева, за подобряване
на материалната база
и за развитие на учи-
лищата, но няма
средства, които да
бъдат в бюджетите
на всички училища, за
да се насочат за раз-
витие, освен тези 25
лева, предоставяни на

Над 45 обаждания от региона
на телефон 112 в събота

Силвия ГРИГОРОВА
Напрегнат е бил съботният ден за еки-

пите от Центъра за спешна медицинска
помощ. Те са реагирали на над 45 оба-
ждания на тел.112. Това информира ди-
ректорът на ЦСМП- д-р Валери Симео-
нов. Той поясни, че повече от половина-
та от обажданията са били с оплаквания
за висока температура. В неделния ден
ситуацията е била по-спокойна. „На
практика, това са остри вирусни забол-
явания, които не са спешни, а неотлож-
ни, но нашите екипи реагираха на всич-
ки обаждания в целия регион. Добрата
новина е, че от 1 декември при нас дой-
де лекар от Видин, когото с радост наз-
начихме в Перник, където той поиска.
Имаме и двама фелдшери от Кюстен-
дил. С новодошлите медици успяваме
по-спокойно да правим графиците за
дежурствата, защото всички сме хора-
едни боледуват, на други се налага
спешно да излязат в отпуска. Въпреки
това,  успяваме на 100%  да покрием
със спешни екипи  целия регион”, уве-
ри д-р Симеонов.

ученик.
Най-честите инова-

ции в училищата са
свързани с методите
на преподаване, с мо-
тивирането на учени-
ците да учат, със съз-
даването на по-бла-
гоприятна среда за
учене, с въвеждането
на информационните
технологии в образо-
вателния процес, об-
ясни министър Краси-
мир Вълчев.

Той съобщи, че ще
се използва моделът
на програмата “Ера-
зъм”, за да се насър-
чат училищата да об-
менят добри практи-
ки, да правят парт-
ньорства и да се под-
помагат взаимно за
въвеждането на ино-
вациите. В началото
на следващата година
ще бъде създадена та-
кава програма, заедно
с националните прог-
рами в образованието
за 2019 г., като тя ще
започне минимум с 1,5
милиона лева за об-
мяна на опит между
училищата за инова-
ции, но занапред тези
средства ще се увели-
чават.

Хората с увреждания могат да останат
след 1 септември 2019 г. без личен асистент
Силвия ГРИГОРОВА

Хората с уврежда-
ния остават без по-
мощ по Закона за лич-
ната помощ от 1 сеп-
тември 2019 година.
За това алармира ом-
будсманът Мая Мано-
лова, след като парла-
ментарната социална
комисия гласува на
второ четене проек-
тозакона, който еки-
път на Манолова раз-
работи, а БСП внесе в
парламента. Според
омбудсмана заделени-
те средства за со-
циално подпомагане
ще стигнат до 1 сеп-
тември догодина. А
именно от тогава
п о д п о м а г а н е т о
трябва да започне по
новия Закон за лична-
та помощ, който вли-
за в сила от 1 януари
2019 г. До тогава оба-
че заложените бю-
джетни средства ще
бъдат изчерпани по
сега действащите
програми на социално-
то министерство.

 „Не вярвах, че това
ще се случи. На прак-
тика социалната ко-
мисия по настояване
на екипа на финансо-
вия министър и с лю-
безното съдействие

на социалния минис-
тър ще остави хора-
та с увреждания след
1 септември 2019 г.
без личен асистент.
Защото това е пър-
вият закон, в който
се лимитират средс-
тва, които са крайно
недостатъчни. Това е
първият закон, в кой-
то се предвижда
текст, че лична по-
мощ ще се предос-
тавя до колкото има
определен финансов
ресурс“, коментира
Манолова на излизане
от зала. Отсега се
знае, че на 1 септем-
ври парите ще бъдат
изчерпани, подчерта
тя и добави, че това
е пълна гавра спрямо
хората с увреждания,
които имат нужда от
личен асистент и лич-
на помощ. “Отивам да
пиша конституцион-
на жалба, защото то-
ва е посегателство на
права. Според предло-
женията на социалния
министър личната
помощ ще се финанси-
ра от парите на хора-
та с увреждания. На
тези с най-тежки ув-
реждания, тъй като
финансовият минис-
тър не дава нито

стотинка плюс за
лична помощ. Социал-
ният министър
смята да осигури па-
ри като отнеме от хо-
рата, които в момен-
та се дават на хората
за социално подпома-
гане и чужда помощ.
Това е нечувано”, от-
сече омбудсманът и
добави, че от хората,
които сега получават
помощ от 930 лв. ще
им бъдат приспадани
380 лв. ако използват
личен асистент. Ма-
нолова обясни, че от
три месеца пита со-
циалния министър Би-
сер Петков колко па-
ри ще има за лична по-
мощ на 1 септември.
Според нея отгово-
рът ще изкара хората
на протест и днешно-
то решение на ресор-
ната парламентарна
комисия обезсмисля
създаването на този
закон. Министър
Петков успокои, че
притесненията на ом-
будсмана са напразни
и всичко е изчислено и
планирано. Манолова
е категорична, че за
да се реши проблемът
трябва да се премах-
нат текстовете, кои-
то връзват личната

помощ със 71 млн. ле-
ва, с които разполага
социалното минис-
терство, уточни още
тя.

Омбудсманът доба-
ви, че има европейски
пари около 50 млн. ле-
ва, които могат да
поемат възрастните
хора, които не могат
да се обслужват сами
и имат нужда от аси-
стент. По този начин
ще се освободи ресурс
за личната помощ за
хората с увреждания.
Манолова се възмути
и от факта, че всяка
година държавата се
хвали с излишък и
вместо да вложи част
от него в законоп-
роекта той се харчи
за други неща.

Тя уточни още, че
догодина ще има часо-
ва ставка по около 5
лв. на час. Майките на
деца с увреждания от
„Системата ни уби-
ва“ заявиха, че ще по-
търсят отговор-
ност от премиера
Бойко Борисов къде е
обещаният закон.
“От няколко дни пи-
таме г-н Петков къде
са обещаните от Бой-
ко Борисов 105 млн.
лева, с които ние

тръгнахме преди 4-5
месеца.

Оказа се, че това,
което е обещано, въп-
реки че ние не искаме
пари, а искаме рефор-
ми.

От тези 150 млн.,
които се тиражират
в медиите, от тях не
е отделен нито един
лев за Закона за лична-
та помощ, законът на
майките. Пари няма”,
заяви организаторът
на протестите Вера
Иванова, която под-
черта, че не са спира-
ли да протестират
зад парламента от
286 дни. Тя добави, че
това, което се случва
не е нов закон, а ново
име на съществува-
щото положение в мо-
мента с асистенти,
които са с малко часо-
ве, а други чакат. Ива-
нова подчерта, че фи-
нансовите експерти
са спънали реформа-
та и липсата на пари
прави невъзможно съ-
ществуването на за-
кона за личната по-
мощ. Майките обяви-
ха, че първо ще попи-
тат Борисов и ако не
получат от него от-
говор, ще излязат на
протест.

Потребителският съвет към ЧЕЗ
призова за стимули за екологичните

и ефективни начини за отопление
Потребителският съвет към ЧЕЗ обсъ-

ди предприетите от ЧЕЗ Разпределение
мерки за подготовка на мрежата за
зимния сезон, както и най-разпростра-
нените модели на потребление на еле-
ктроенергия през това време на година-
та. Васил Василев, директор „Експлоа-
тация и поддържане“ в „ЧЕЗ Разпреде-
ление България“ АД обърна специално
внимание на новите автоматизирани ус-
тройства, които ЧЕЗ Разпределение
внедрява в мрежата, за да съкрати зна-
чително времето за локализиране на
аварии. Компанията инвестира в подоб-
ни съоръжения над3 млн. лв. само през
2018 г.

Членовете на Потребителския съвет
обсъдиха сезонността в консумацията
на електроенергия. Експертите посочи-
ха най-големите енергийни консумато-
ри в едно домакинство и откроиха кон-
кретни поведенчески и инвестиционни
мерки, които са в състояние да доведат
до намаляване на месечната консума-
ция на електроенергия с 15% до 50%.

Иванка Диловска от Института за ене-
ргиен мениджмънт представи проучва-
не на ефективността и разходите за ото-
пление с различните съществуващи
системи – термопомпи, електричество,
централно газо- и топлоподаване, котли
на газьол и други. Според резултатите
от анализа, ако искаме да имаме по-
икономични и ефективни системи за
отопление в нашите домове, те трябва
да бъдат насърчени с адекватна дър-
жавна политика и регулаторни решения.
В противен случай ще дишаме най-
мръсния въздух в Европа, добави Ди-
ловска.

Потребителският съвет към ЧЕЗ е съз-
даден през 2013 г. В него членуват пот-
ребителски, граждански и експертни
организации, които припознават като
своя кауза защитата на правата на
клиентите и подобряване на процесите
на обслужване в съответствие с най-
добрите европейски практики – Коми-
сията за защита на потребителите, Бъл-
гарска национална асоциация АКТИВ-
НИ ПОТРЕБИТЕЛИ, Федерация на пот-
ребителите в България, Независим
съюз на потребителите в България, Ев-
ропейски потребителски център, Бъл-
гарски потребителски център, Институт
за енергиен мениджмънт, Техническия
университет – София.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Изток, ет:8(8), тец, тер, ПВЦ - 36 000 лв.
3. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
5. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
6. Двустаен, Димова Махала, ет:4(8), тер, ПВЦ, саниран - 60 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2 - 60 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
12. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), ТЕЦ, ЕПК, подобр., ПВЦ - 72 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
15. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
16. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
21. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
22. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
23. Втори етаж от къща, Ид. център, 78 м2, мазе 16 м2, саниран, луксозен,
самостоятелен вход - 45 000 евро
24. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
25. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 100 000 евро

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

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

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 47 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Четиристаен, Център, 160 м2, ет. 4, ПВЦ, теракот, джакузи - 163 000 евро
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Проучване, 68 м2, ет. 7, след основен ремонт - 38 500 евро
10. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 72 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, 76 м2, ет. 5, след осн. ремонт, с обзавеждане - 85 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
13. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
14. Къща, кв. Рудничар, 2 етажа по 150 м2 - 45 000 лв.
15. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро
16. Овощна градина, с. Бегуновци, 8 дка - 9 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Тристаен, Център, ТЕЦ - 500 лв.
2. Гараж, Център - 100 лв.
3. Складови помещения, Център - по договаряне

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

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

7. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ - 30ЛВ/КВ.М

8. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

9. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40Е/КВ.М

10. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 30Е/КВ.М

11. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 20Е/КВ.М

12. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 32Е/КВ.М

13. МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

2. Двустаен, Център, 80 м2,, гараж, с топла връзка - 47 000 евро

3. Четиристаен, Център, ет. 3 - 43 000 евро

4. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Център, ет. 3, 65 м2, панел, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 30 000 евро
4. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 43 000 лв.
5. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
6. Изток, 60 м2, ет. 1, тх, за ремонт - 36 000 лв.
7. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
9. Радомир, ж.к. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
10. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
11. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 5 200 евро

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт - 75 000 лв.
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 59 900 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.
5. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 64 000 лв.
6. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 600 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 63 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Стара къща, ул. Люлин, УПИ, 300 м2 - 15 000 евро
5. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
6. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
7. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
8. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
9. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
11. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
15. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Гарсониери: Проучване, ч. обзаведена - 200 лв.

Ул. Кракра, старо обзавеждане - 220 лв.

ПРОДАВА:
1. Голям двустаен апартамент, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,
     след основен ремонт, ново обзавеждане - 75 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
3. Двустаен, Димова Махала, ремонтиран и преустроен, луксозен, с
мебели, саниран блок - 65 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 49 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 110 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 55 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 55 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 45 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
6. Двустаен, Тева - до 50 000 лв.
7. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 70 000 лв.
8. Апартаменти, във всички райони на Перник 
9. Къщи, в Перник и региона
10. Парцели за жилищно строителство 

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

1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча- 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15)                 - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”

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

Тел.: 0895 718 709

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

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

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

тер., тец, - 120 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

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

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис, дет.

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37 Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие

С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

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

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

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

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

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



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

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

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

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

пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните планини. Тел.:
0897951954
Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в

с. Ноевци, ремонтиран покрив.
Цена 42 000 лв. Тел. 0884753013
Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789
Продавам в с. Блатешница

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

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

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

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

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

ращ се в центъра на гр. Перник

(двора на гимназията). В момен-
та е работеща книжарница, но
може да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел.: 0898520537

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

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

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

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

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

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

от категории С и С + Е - с
надница 70 лв., ел. монтьори,
автомонтьори, машинисти пътно
- строителна техника. Тел.: 076/
67 1000, 0889 338 388 или на
адрес “Кралевски път” №1
Търся жена за работа за

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

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

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

Интересно и забавно

Избери елха и виж каква ще е новата 2019 година за теб
 Остава малко повече от месец до

посрещането на новата година.
Преди настъпването на 2019-та е
време да пренаредим приоритетите
си и да направим равносметка.

Някои събития в бъдещето са
предвидими. Други остават пълна
загадка и ни остава да се надяваме
да внесат положителна нотка в
живота ни. За да сме поне малко
подготвени – на помощ идва
елхичките.

За да проверите какво ви очаква
през новата 2019-та година –
изберете си елхичка. Проверете
какво означава тя и какво ще ви
донесат следващите 12 месеца.

Елхичка номер 1
През настъпващата Нова година

не се страхувайте от промените.
Смела промяна на прическата?
Отлично! Да избягате за две
седмици от града в горска хижа?
Ние сме с вас! Следвайте своите
желания и мечти!

Елхичка номер 2
Ние ви пожелаваме да избягате.

Да избягате при близките за вас
хора, при любимата работа, на
великолепна изложба. Не
пропускайте нито един момент и
живейте на пълни обороти!

Елхичка номер 3
През Новата година ви

пожелаваме да намерите нещо,
което искате с цялата си душа. Нека

това бъде ново хоби или колега,
който току-що е дошъл във вашия
отдел. Влюбете се в него и се
отдайте на чувствата си без
притеснения.

Елхичка номер 4
Дядо Коледа вече идва при вас с

чувал, пълен с подаръци и
възхитителни срещи за следващата
година. Не забравяйте да отворите
широко вратата. Даже хубавите неща
и събития имат нужда от разрешение,
за да влязат в живота ви.

Елхичка номер 5
До вас има човек,

за когото вие и
вашето щастие е по-
важно от всичко
друго на света.
Благодарете, че го
има в живота ви и
никога повече не се
чувствайте самотни!

Елхичка номер 6
През Новата

година говорете
повече и по-често с
любимите хора.
Знаем, че делата са
по-важни от думите
– и ние също
вярваме в това. Но
съгласете се, че
сърдечна прегръдка
и топли думи могат
да помогнат и в най-

трудните моменти.
Елхичка номер 7
Позволете на другите да бъдат себе

си. Ако много обичате авокадо, а
някой – не, това не е причина да се
карате с него. Вие сте различни, но ви
е добре заедно и това е най-важното.

Елхичка номер 8
Край вас има страшно много добри и

мили хора. Усмихнете се на бабата,
която стои отсреща и ви гледа строго,
похвалете на глас хартиените
снежинки, които е изрязал вашият
племенник и ще се удивите с колко

топлина ще ви отвърне светът.
Елхичка номер 9
Всичко, което е било в миналото

– нека да си остане там. Смело
погледнете към бъдещето и се
опитайте да му намигнете: то ще
се усмихне и ще ви подари една
незабравима година.

Елхичка номер 10
Вярвайте в чудесата! Едно от тях

вече кръжи край вас и ще ви
връчи цял чувал, пълен с щастие.
За благодарност, го почерпете с
бонбонче.
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ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за

подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва
дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна
на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско

напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната
реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на
електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 03 – 07 декември 2018 г.
включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на
съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати
клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

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

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

ОБЛАСТ ПЕРНИК  
Община Брезник  
На 06.12.2018 г. /09:00 - 16:00 ч./ -  Брезник: Александър Филипов, Ангел Коцелянов, Андрей

Михайлов, Велин Ваклинов, Георги Ив Бунджулов, Георги Стефанов, Д-Рйордан Стефанов,
Йордан Стефанов, Лазар Лумбаров, Макаренко, Марин Асенов, Нестор Петров, Пролетарска,
Първи Май, Радослав Григоров, Росица, Стадион, Цвета Лумбарова

На 04.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Горни Романци
На 05.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Долни Романци
На 05.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 06.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 -

16:15 ч./ -  Брезник: Цвета Лумбарова
На 06.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезник: Александър Филипов, Владо Захариев, Георги

Стефанов, Гоце Делчев, Иглика, Макаренко, Могилица, Нестор Петров, Яне Сандански
На 06.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Слаковци
На 06.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Велковци, Общ. Брезник:

махала Пали Лула
На 07.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Брезник: Ангел Коцелянов, Владо Радославов, Изгрев, Нов

Живот, Октомври, Разцвет, Сливница, Чайка, Шейново, Ясна Поляна
Община Ковачевци  
На 06.12.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ -  Габрешевци: махала Богдановци, махала

Бусарска, махала Гелевци, махала Зарковци, махала Клисурци, махала Костадиновци, махала
Мутарска, махала Пешова, махала Полоканска, махала Равнище, махала Тихия Кът, махала
Ущиринци

На 06.12.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ -  Добри Дол, Общ. Трекляно: махала Горна
Ливада, махала Добридолски Воденици, махала Паргова, махала Савова

На 06.12.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ -  Калотинци
На 06.12.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ -  Косово, Общ. Трекляно: махала Ангеловци,

махала Върбица, махала Въргинци, махала Дузинци, махала Дурниловци, махала Качаревци,
махала Лисичковци, махала Пашинци, махала Поповци, махала Селото, махала Сировичинци,
махала Такламановци, махала Широки Дол

На 06.12.2018 г. /09:00 - 10:30 ч.; 13:30 - 16:00 ч./ -  Трекляно: махала Антовци, махала
Аплатовци, махала Бакъмска, махала Божуринци, махала Бойкинци, махала Връшинци, махала
Гебовци, махала Горни Балабановци, махала Димитрина, махала Долни Балабановци, махала
Долно Гъжинци, махала Корубинци, махала Кръстинци, махала Кьосинци, махала Лисичковци,
махала Младост, махала Павлевци, махала Поповци, махала Стойковци, махала Сукинци,
махала Тодоровци, махала Тошинци, махала Трънярци, махала Тупарци, махала Цалакина,
махала Центъра, махала Чавдаровци, махала Шавудинци, махала Щроклинци

Община Перник  
На 04.12.2018 г. /11:00 - 12:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Боснек: 070008, 3-ти Март, 558, Ален Мак,

Божур, Бор, Борич, В. Левски, Витоша, Грамаге, Добри Дол, Духлата, Евлоги Агайн, Еделвайс,
Жива Вода, Иван Вазов, Игличе, Извора, Йордан Йовков, Клен, Кокиче, Ладивец, Ливаге,
Ловен Дом, махала Влахова, махала Джамбазка, Минзухар, Могиля, Момина Сълза, Н. Й.
Вапцаров, Незабравка, Петрус, Ракита, Ранковица, С. Боснек, Славей, Стефан Караджа,
Струма, УПИ I-536, Кв. 43, Х. Димитър, Христо Ботев, Чакова, Явор, Яворов, Ясен

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Владимир: ПИ 149 Кв, 14
На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Горна Диканя: X-1583, Кв 195, Горна

Диканя, махала Джорговица, Парцел ХIX-1127, Кв. 116а, Пи203, УПИ I-1517 Кв. 211, УПИ Х-
1306, Кв. 165

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Гълъбник: Кв. 25 УПИ XIII-353, УПИ VII-112,
Кв. 16, УПИ ХV-45, Кв. 6

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Долна Диканя: 884 Кв. 67а и 67б, 926, XIII-
755, Кв. 47, Гаджова Махала, Градините, Кв. 72, УПИ V-955, 954, УПИ IV-838, Кв. 62, УПИ Ix=883
Кв 67а, УПИ VII- 852, 854 Кв. 65, УПИ XI-261, Кв. 40, УПИ XIII-990, УПИ ХIV-749, Кв. 48, Х-260 Кв
40

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Долни Раковец: Кв. 22, Упи Х-206, М-Ст
Банята, УПИ XI-306, П-Л IX-428, Кв. 27, УПИ 1-167 Кв. 11, УПИ II-26, УПИ ХI-34, Кв. 1

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Дрен: V-420 Кв. 4, Втора, Двадесет и Втора,
Двадесет и Девета, Двадесет и Осма, Двадесет и Пета, Двадесет и Първа, Двадесет и Седма,
Двадесет и Трета, Двадесет и Четвърта, Двадесет и Шеста, Двадесета, Дванадесета, Девета,
Деветдесет и Девета, Деветдесет и Осма, Деветдесет и Седма, Деветдесет и Трета, Деветдесет
и Четвърта, Деветнадесета, Десета, Единадесета, М. Попова Махала, махала Мали Дрен, махала
Тареина, Осемдесет и Девета, Осемдесет и Осма, Осемдесет и Пета, Осемдесет и Първа,
Осемдесет и Трета, Осемдесет и Четвърта, Осемдесет и Шеста, Осемдесета, Осемнадесета,
Осма, Пета, Петдесет и Втора, Петдесет и Девета, Петдесет и Осма, Петдесет и Пета, Петдесет
и Първа, Петдесет и Седма, Петдесет и Трета, Петдесет и Четвърта, Петдесет и Шеста,
Петнадесета, Първа, С. Дрен, Седемдесет и Втора, Седемдесет и Девета, Седемдесет и Осма,
Седемдесет и Пета, Седемдесет и Седма, Седемдесет и Трета, Седемдесет и Четвърта,
Седемдесет и Шеста, Седемдесета, Седемнадесета, Седма, Сто, Сто и Втора, Сто и Девета,
Сто и Единадесета, Сто и Осма, Сто и Пета, Сто и Петнадесета, Сто и Първа, Сто и Седма, Сто
и Трета, Сто и Тринадесета, Сто и Четвърта, Сто и Шеста, Трета, Тридесет и Втора, Тридесет
и Девета, Тридесет и Осма, Тридесет и Пета, Тридесет и Първа, Тридесет и Седма, Тридесет
и Четвърта, Тридесет и Шеста, Тридесета, Тринадесета, Хейзел Майнер, Четвърта, Четиридесет
и Втора, Четиридесет и Девета, Четиридесет и Осма, Четиридесет и Пета, Четиридесет и
Първа, Четиридесет и Седма, Четиридесет и Трета, Четиридесет и Четвърта, Четиридесет и
Шеста, Четиридесета, Четиринадесета, Шеста, Шестдесет и Втора, Шестдесет и Девета,
Шестдесет и Пета, Шестдесет и Първа, Шестдесет и Седма, Шестдесет и Трета, Шестдесет и
Четвърта, Шестдесет и Шеста, Шестдесета, Шестнадесета

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Друган: VI-485, Кв. 45, Чачулова Махала
На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Кондофрей: Общ. Радомир
На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Радомир: Антим I, Априлско Въстание,

Божур, Васил Петлешков, Върба, Ген. Столетов, Детелина, Драва, Еделвайс, Здравец, Иван
Георгиев, Иван Соколов, Иглика, Ильо Войвода, Климент Охридски, Кокиче, Коста Миланов,

махала Гьорева, Опълченска, Райко Даскалов, Райна Княгиня, Роза, Самарско Знаме, Соболч,
Станко Косовски, Трети Март, Хан Омуртаг

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Старо Село, Общ. Радомир: VII-157 Кв. 17,
XXVII-XXVIII Кв. 12, махала Дукова

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Стефаново, Общ. Радомир: махала Горни
Раковец, махала Егреците, УПИ IX-1083, 1084

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Студена, Общ. Перник: ПИ 000307,
Находище Студена, Ален Мак, Баба Тонка, Барбеш, Бистрица, Боровец, Вардар, Вършец, Голо
Бърдо, Ерма, Землище МКТП Щрабаг, Иван Вазов, извън регулация С. Студена Кариера,
Каражинец, махала Кашова, махала Рулева, Местн. Каражинец/И. Р. /, Простор, Разсадника,
Рила, Родопи, Ропотамо, Рулева, Сините Вълни, Стария Площад, Струма, Христо Ботев

На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Червена Могила
На 04.12.2018 г. /10:45 - 12:00 ч.; 13:30 - 15:00 ч./ -  Чуковец, Общ. Радомир
На 04.12.2018 г. /11:00 - 12:00 ч.; 14:00 - 15:00 ч./ -  Студена, Общ. Перник: Еверест, Илинден,

Ком, Магистрала, махала Язовира, Младост, Мусала, Пролет, Рила, Сините Вълни, Черни Връх
На 08.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 13:00 - 15:00 ч./ -  Перник: Брезник, Владислав Граматик,

Граово, Добри Чинтулов, Инжинерен, Кракра Пернишки, Михаил Георгиев, Никола Карев,
Презвитер Козма, Радомир, Самоков, Св. Иван Рилски, Св. Св. Кирил и Методий, Тако Пеев,
Твърди Ливади, Тодор Влайков, Тодор Паница, Физкултурна, Централен Градски Парк

На 08.12.2018 г. /09:00 - 15:00 ч./ -  Перник: Кракра Пернишки
Община Радомир  
На 05.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:30 - 14:30 ч./ -  Радомир: Райко Даскалов, Алеко

Константинов, Александър Ботев, Александър Стамболийски, Арката, Батенберг, Бенковска,
Блок Ное - 2, Вардар, Васил Левски, Войнишко Въстание, Върба, Генерал Кантарджиев, Деян
Гебрев, Дупнишка, Евтим Рангелов, Иван Асен II, Кирил и Методий, Кубрат, Кюстендилска,
Люлякова, Майор Чиляев, Мирчо Христов, Младост, Ное, Оборище, Пирин, Подпор. Константин
Цанков, Полк. Митрев, Преспа, Райко Даскалов, Свилен Русев, Свобода, Стефан Пергелов,
Търново, Христо Ботев, Христо Смирненски, Цар Освободител, Шар, Шейново

На 05.12.2018 г. /09:00 - 14:30 ч./ -  Радомир: Райко Даскалов, Алеко Константинов, Арката,
Батенберг, Блок Ное - 2, Евтим Рангелов, Кирил и Методий, Майор Чиляев, Ное, Райко Даскалов,
Свобода

На 06.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Копаница: махала Гюзелева
На 06.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Николаево, Общ. Радомир
На 06.12.2018 г. /09:00 - 10:00 ч.; 12:00 - 13:00 ч./ -  Радомир: III Кв. 191 Промишленна Зона,

Гарата, Генерал Владимир Вазов, Градина, махала Арбанас, Райко Даскалов, Цар Симеон
На 06.12.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Радомир: III Кв. 191 Промишленна Зона, Гарата, Генерал

Владимир Вазов, Градина, Райко Даскалов
На 07.12.2018 г. /09:00 - 13:00 ч./ -  Радомир
Община Трън  
На 06.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Бусинци
На 04.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 05.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./   На 06.12.2018 г. /09:00 -

16:15 ч./   На 07.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Неделково
На 04.12.2018 г. /09:00 - 16:15 ч./ -  Трън: Мосаловса
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените

неудобства от планираните прекъсвания на електрозаxранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена

според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или
според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.
cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и
планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички
планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува,
както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

Бичът: Над половин милион
българи взимат наркотици!

Около 565 000 българи на възраст между 15 и 64 години са опитвали наркотици поне
веднъж в живота си. Към дрога са посягали общо 11,2% от хората в тази възрастова
група (между 472 000 и 565 000 души), като това е най-високият дял, откакто се води
подобна статистика у нас. Данните са от национално представително проучване на
нагласите и употребата на психоактивни вещества сред населението на Националния
център по наркомании, цитирани от "Труд". "Въпреки че изследването е проведено в
края на 2016 г., в общата популация за период от година – година и половина, данните
не могат да бъдат различни и към момента", обясни д-р Виолета Богданова от
Национален център по наркомании. За сравнение през 2012 г. 8,6% са употребили
наркотик поне веднъж, през 2008 г. те са 6,4%, а през 2005 – 5,2%.

"Това е тенденция, която се изостря през последните години", уточни Александър
Панайотов, директорът на Националния фокусен център за наркотици и наркомании.
Хората у нас, при които употребата на дрога е високорискова, са 31 244 души. От тях
всяка година между 6000 и 7000 търсят помощ за лечение. Най-масовото употребявано
наркотично вещество в България е марихуаната – 8,1 % от населението (337 900 – 416
585 души) посочват, че са пробвали поне веднъж.

На второ място по употребата са веществата от групата на стимулантите: екстази –
2,1%, амфетамини – 1,5%, кокаин – 0,9% и метамфетамини – 0,3%. Особен проблем са
синтетичните наркотици, от които всяка година излизат нови видове – т.нар.
дизайнерска дрога. През последните 12 месеца между 37 030 и 64 802 души у нас са
взимали такава субстанция. Намалява броят на българите, посягащи към хероин,
метадон и морфин.

Нивото на употреба на кокаин у нас е под средното за ЕС, най-вече заради високата
му цена на нашия наркопазар. В последно време хит сред по-заможните потребители
е кокаин, наричан "айс", който е примесен със синтетични вещества. Доза от него –
около грам, се продава за около 180-200 лв. Младите хора на възраст между 15 и 34
години представляват около 81,5% от всички лица във възрастовия диапазон 15 – 64
години, които поне веднъж в живота си са употребили някакъв вид наркотик. 26,2% от
учениците от 9-и до 12-и клас също поне веднъж са пробвали някакво наркотично
вещество. България е транзитна дестинация за всички видове наркотици. Динамиката
на трафика през страната ни зависи от търсенето на дрога в Европа и предлагането й
от Близкия изток.

Проблем на службите за борба с наркотрафика са организирани престъпни групи на
частни летища и пристанища из цяла Европа, където контролът по проверки на пратките
е значително занижен. Крайни дестинации на кокаина са Централна и Запада Европа,
и държавите от Близкия изток. Наблюдава се и активен трафик на марихуана от
Македония и Албания за Турция, през България и Гърция, като се използват товарни
автомобили и фирми с участие на българи и чужденци. Смята се, че крайна дестинация
са Западна и Централна Европа, Турция, Сирия и Ливан. Има и редица случаи на
трафик на нови психоактивни вещества в малки количества.
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Очаква ви изпълнен с любов и взаиморазбира-
телство ден. Така че настроението ви ще бъде
отлично, което ще ви дава сили за по-нататъшни
действия. С парите може да имате някои пречки,
но към края на деня, нещата ще се подобрят.
Трябва да сте по-внимателни в ежедневието и на

пътя.

Трябва повече да вярвате в себе си, а не в късме-
та. Зимата ще донесе много перспективи, но са-
мо за тези, които работят усилено. В личния жи-
вот всичко ще бъде перфектно. Ухажорите ще ви
преследват и това ще ви доставя удоволствие.
Основното нещо е да не усложнявате всичко, кое-

то между другото, се развива лесно и хармонично.

Не се препоръчва да си създавате проблеми нап-
разно. Така или иначе, всички около вас ви слушат.
Какво още може да искате? Контрол върху емо-
циите няма да бъде излишен, пазете нервите си.
И не само вашите собствени, но и на околните хо-
ра. Критичен момент чака семейните, ако решат

без съгласието на съпруга, да направят ремонт.

Ще се покажете пред света, не само като ро-
мантици, но и като изявени авантюристи. Ще
забравите за всички важни дела, финансови въпро-
си и близки роднини, на които сте се канели да по-
магате. Обърнете внимание, че сега е твърде ра-
но за забавления и отдих. Вечерта ви чака изнена-

да от приятел в чужбина.

Трябва да усмирите желанията си и да си поста-
вите приоритети. Ако нещо не ви дава мира, то-
гава намерете причините и всичко ще бъде наред.
На работното място ще се приветства напредъ-
кът и новите идеи. За да постигнете успех и ви-
соки доходи, не трябва да следвате старите пъ-

тища.

Може толкова страстно да се влюбите, че да
забравите за всичко около вас. Ще покажете
своите изключителни таланти не само в личния
живот, но и на работното място. Позволете си
да сте креативни, днес това ще ви донесе успех.
Един добър ден за общуване с приятели, развлече-

ния и бизнес сътрудничество.

Днес ще имате свобода на избора във всичко, с
което се заемете. Не мислете за хората нега-
тивно. Намерете добрите качества в тях, таки-
ва, подобни на вашите. Ефектната ви външност
ще произведе голямо впечатление на работа и
сред новите ви познати. Ако поставите високи

цели пред себе си, първо помислете как ще ги реализирате.

Предстои ви да преминете през труден път,
ако се захванете с нов проект. Безразсъдно може
да забравите за всичко, което не сте довършили.
Това може да доведе до катаклизми, уви и психо-
логически също. Финансовите проблеми ще реши-
те, след като изчистите всичките си дългове.

Разплащайте се с всички навреме.

Днес е препоръчително да планирате деня си до
секунда и да си изготвите ясен работен план. То-
ва е чудесно време за подписване на договори,
сключване на застраховки срещу финансови за-
губи. Денят може да ви донесе много приятни мо-
менти. Един от тях да е среща с "втората ви по-

ловинка".

Денят ще е благоприятен за откъсване от нис-
кото ниво в професионалната сфера. Ако не въз-
намерявате да правите кариера, не се отказвай-
те от позициите си. Ако не се чувствате добре,
не трябва да се подлагате на самолечение, още
повече, да натоварвате тялото си физически. Ра-

ботете за увеличаване на имунитета.

Очаква ви море от радост и щастие, особено
ако сте изпълнени с оптимизъм. На вашата прак-
тичност днес ще завиждат много хора, но не кри-
тикувайте другите за грешките. Креативните
от вас ще имат успех в големи проекти. Пътува-
нето, преговорите и подписването на документи

също ще се развиват благоприятно.

Конкурентите и завистниците няма да ви пла-
шат, защото знаете как да играете по техните
правила. Толкова прекрасно ще се справяте със
задачите, че дори шефовете ще ви слушат. Въз-
можна е изкусителна оферта за работа, но вни-
мателно я обмислете. От пътуване надалеч, мо-

же да се откажете само в случай на заболяване.
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Яне АНЕСТИЕВ

Радомирци надделяха като гости над „Поморие”

„Ñëàâàòà” ñ ìíîãî öåííà ïîáåäà
Отборът

на Струмска
слава победи
с 2:0 Помо-
рие в мач от
16-ия кръг на
Втора лига.
Тимът от
Радомир по-
каза, че е
много корав
съперник за
всички в гру-
пата и стиг-
на до успеха
с две попаде-
ния на Борис-
лав Николов.
Бранителят
откри в 28-
ата минута,

а в средата на втора-
та част подпечата ус-
пеха с второ попаде-
ние. В самия край на ма-
ча пък домакините ос-
танаха с човек по-мал-
ко, след като Бекир Ра-
сим получи втори
жълт картон.  Така
Славата взе втора по-
беда срещу морския
тим, след като на
старта на първенс-
твото надделяха с 1:0
с гол в 43-та минута
на Димитър Петков
от пряк свободен уда-
р. И в онзи първи мач,
имаше червен картон,
тогава го получи Ан-
гел Маджиров. В класи-

Страницата подготви Яне Анестиев

Втора лига
16-ти кръг

Резултати:
Монтана 1921 (Монтана) - Локомотив

(Горна Оряховица) 4:1
  [1:0 Сергей Георгиев 12', 2:0 Стефан

Цонков 52', 2:1 Красен Трифонов 71'-д,
  3:1 Атанас Илиев 73', 4:1 Николай

Цветков 89']
ЦСКА 1948 (София) - Ботев (Гълъбово)

0:0
  ~ 60 зрители
Арда 1924 (Кърджали) - Кариана

(Ерден) 2:0
   [2:0 Вълчан Чанев 22',55']
в Несебър, Градски стадион:
Поморие (Поморие) - Струмска слава

1927 (Радомир) 0:2
   [0:2 Борислав Николов 28',66']
   [чк: Бекир Расим (П) 84']
Царско село 2015 (София) - Литекс

(Ловеч) 3:1
  [1:0 Георги Хашев 13', 1:1 Добромир

Бонев 18', 2:1 Емануил Манев 48',
      3:1 Георги Минчев 74']
Добруджа 1919 (Добрич) - Пирин

(Благоевград) 1:2
 [0:1 Росен Кръстев 48', 1:1 Тодор

Колев 57'-д, 1:2 Цветомир Вачев 71']
:в Разград, ст."Лудогорец арена":
Лудогорец 1945 II (Разград) - Несебър

(Несебър)
3 декември 2018, понеделник, 17:30 ч
Черноморец (Балчик) - Локомотив

1929 (София)               -  /пряко по Диема
спорт/

Класиране:
 1. Царско село 2015 (София) 38:13    43
 2. Монтана 1921 (Монтана) 29:9      36
 3. Арда 1924 (Кърджали) 19:9      28
 4. ЦСКА 1948 (София) 17:11    28
 5. Поморие (Поморие) 23:25    24
 6. Литекс (Ловеч) 20:16    22
 7. Черноморец (Балчик) 14:17    19
 8. Струмска слава 1927 (Радомир)

21:25    19
 9. Локомотив 1929 (София) 10:11    19
10. Ботев (Гълъбово) 17:17    19
11. Несебър (Несебър) 18:22    17
12. Локомотив (Горна Оряховица)

17:26    17
13. Лудогорец 1945 II (Разград)

14:24    16
14. Пирин (Благоевград) 15:26    16
15. Кариана (Ерден) 12:21    12
16. Добруджа 1919 (Добрич)  6:18     10

Нашите национали с добър жребий
България изтегли

приемлив жребий за
квалификациите за
Евро 2020. Абсолют-
ният фаворит в гру-
пата се очертава Ан-
глия. Останалите съ-
перници на "лъвове-
те" са Чехия, Черна
гора и Косово.

Ето и пълния жре-
бий за квалификации-
те:

ГРУПА А
Англия

Чехия
България
Черна гора
Косово
ГРУПА В
Португалия
Украйна
Сърбия
Литва
Люксембург
ГРУПА С
Холандия
Германия
Северна Ирландия
Естония
Беларус

ГРУПА D
Швейцария
Дания
Ирландия
Грузия
Гибралтар
ГРУПА Е
Хърватия
Уелс
Словакия
Унгария
Азербайджан
ГРУПА F
Испания
Швеция
Норвегия

Румъния
Фарьорски о-ви
Малта
ГРУПА G
Полша
Австрия
Израел
Словения
Македония
Латвия
ГРУПА Н
Франция
Исландия
Турция
Албания
Молдова

Андора
ГРУПА I
Белгия
Русия
Шотландия
Кипър
Казахстан
Сан Марино
ГРУПА J
Италия

   Босна и
   Херцеговина

Финландия
Гърция
Армения
Лихтенщайн

Учат вратари по полска методика
Бившият страж раз-

кри по каква мeтодика
работи и на какво се
дължи формата на
Петков и Стергиакис.
Той смята, че Кирил
Десподов е целял да
компрометира Георги
Петков с приказките
си след мача на Славия
с ЦСКА-София.

“Не мога да издам де-
тайли, но ще ви кажа,
че работя изцяло по
руска и полска методи-
ка. В Славия прилагам
наученото от време-
то, когато пазих в чуж-
бина. Там работата с
вратарите няма нищо
общо с тази в Бълга-
рия. Старая се да дос-
тигна работата на
моя треньор, когато
бях в Легия Варшава. То-
зи човек е топ-специа-
лист. Неслучайно него-
ви вратари пазят само
в силни клубове като
Арсенал, Евертън и
Шахтьор Донецк”, зая-

ви Станев.
“Какво да ви кажа за

Стергиакис? В отбора
се шегуват с мен, че
все едно ми е като син.
Аз обичам всички вра-
тари в Славия и ги
чувствам преди всичко
като приятели. Колко-
то и нескромно да
прозвучи, ще кажа, че
Славия разполага с най-
добрите вратари в
България. Който и да
застане под рамката на
вратата, съм спокоен,
че ще се справи. Доста
хора късно забелязаха
качествата на Стер-
гиакис. Той дойде при
нас, когато бе на 16 го-
дини. Сега е на 19 и е
младежки национал на
Гърция, въпреки че е
най-малък. Дойде с ясна-
та мисъл да се развива.
Той е много сериозно
момче и мисли само за
футбол. За него диско-
теките, изкушенията
и развлеченията не съ-

ществуват. Отдаден е
изцяло на футбола.
Стергиакис разполага с
всички необходими ка-
чества и съм сигурен,
че ще отиде да играе в
голям европейски клуб.
Единственото, за кое-
то съжалявам, е, че не е
българин. Защото в
България трудно се
раждат вратари с по-
добни качества. Сигур-
но скоро няма да се ро-
ди такъв”, добави бив-
шият вратар.

“Георги Петков е
уникален вратар и не
случайно получи покана
за националния отбор.
След мачовете на Бъл-
гария ми се обади Ам-
барцумян и ми каза, че с
г-н Хубчев са останали
доволни от неговите
изяви. Той е професио-
налист и спазва стрик-
тно указанията ми.
Каквото му кажа, го из-
пълнява. Нищо, че
правят опити да го

компрометират. Бях да
резервната скамейка и
много добре чух какво
каза на Сашо Алексан-
дров. Никога не му е да-
вал напътствия да счу-
пи краката на Деспо-

рането Струмска сла-
ва вече събра 19 точки
и вече заема осма пози-
ция.

Поморие от своя
страна пропусна да се
долепи до третия Ар-
да и остава с 24 точки
на пето място - на че-
тири от тима от Кър-
джали. Точно Арда ще
гостува в Радомир в
следващата събота,
когато в мач от пос-
ледния кръг за тази го-
дина, който иначе е 17-
ти Струмска слава ще
се постарае за затвър-
ди доброто си пред-
ставяне през есенния
дял на първенството.

дов, както той твър-
ди. Просто му каза да
влиза по-здраво и да не
отстъпва при едино-
борствата”, завърши
треньорът на врата-
рите в Славия.

Шефът на УЕФА против
кандидатурата ни за Световното

Президентът на УЕФА Александър Чеферин
заяви, че е против кандидатурите на различни
конфедерации, комбиниращи се за домакинс-
твото на Световното първенство. Както е из-
вестно, България, Гърция, Румъния и Сърбия
обявиха, че ще кандидатстват за съвместно
домакинство на турнираЧеферин заяви, че е
раздразнен и подобен план идва от политици-
те, а не от футболната асоциация на страна-
та."Аз правя каквото мога, за да има само ед-
на европейска кандидатура за Световното
първенство, което ще повиши шансовете на
Европа за домакин на този форум”, коментира
Чеферин. Испания даде начало на идеята за
приемане на Мондиал 2030 заедно с Португа-
лия и Мароко. Англия е водещ фактор в плано-
вете за британска опция, а предложението от
Южна Америка се очаква да дойде от Аржен-
тина, Парагвай и Уругвай.
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Той ще бъде проведен на 7 декември, когато ще бъдат отчетени и резултати за есе сред подрастващите

Е НЯМА КАК ДА НИ СЕ
РАЗМИНЕ. ИМА ЛИ
НЯКЪДЕ В БЪЛГАРИЯ
СМОГ -  ПЕРНИЧАНИ СМЕ

ПЪРВА ПИСТА. Към вчерашна дата
бяхме втора, понеже столичани не си
дават първенството с пернишките
печки и безбройните дизели, ама е
въпрос на време да ги настигнем. Ако
навремето са правили молебени за
дъжд, днес трябва да правим молебени
за вятър. Тая мъгла ще унищожи и
малкото живот, останал в тоя град.
Отдавна си знаем, че дишаме отрови,
ама като ни го кажат по научному, ни
става още по-гадно. Вчера беше един
такъв ден, в който предпочитахме да
дишаме отровно лепило, вместо
отровен въздух. Щото някои учени и
дотам могат да стигнат – да ни обявят
за зависими от мръсния въздух, без
който не можем. До последния човек...

ПОКРАЙ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
ПРЕЗ 2012 ГОДИНА БАЯ НАРОД СЕ
УРЕДИ С РЕМОНТИРАНО
ЖИЛИЩЕ. А някои даже с чисто ново
и то без пари. И не просто жилище като
за обикновен човек, а цял мезонет в
луксозен затворен комплекс. В
последната графа се вписа вчера
финансовият министър Владислав
Горанов, който даде смислено
обяснение защо кръстникът му е
направил този жилищен дар –
земетресението така го разклатило на
десетия етаж, че предпочел да слезе
на по-ниското. Супероригинално
обяснение, в което е използван
убийствен жокер – природно бедствие
с пернишки адрес. Само да не вземат и
някои други от сорта на министъра да
си обясняват имотите с пернишкия
земетръс, че тая материя е силно
земетръсна.

ОРИГИНАЛНО Е ДЯДО КОЛЕДА
ДА ДОЙДЕ С РЕТРО АВТОМОБИЛ,
ЩОТО АКО ДОЙДЕ С ШЕЙНА няма
как да се движи по изчистените до
асфалт улици. Дали въобще някой се е
сетил за това – че като искаме да не
газим сняг и лед, не трябва да
претендираме за возилото на добрия
старец. Традицията с шейната остава
само в детските приказки и песни, а
цивилизационният избор изисква
брадатият добряк да се движи с нещо
по-съвременно.

Любомира ПЕЛОВА
Във връзка с пре-

върналата се в тра-
диция ежегодна ини-
циатива „Ден на от-
ворените врати“ в
Съдебна палата в
Перник, която тази
година ще се проведе
на 7 декември, бе об-
яввен конкурс за есе
на тема: “Това ли,
което ни “разделя” е
онова, което ни “съ-
бира” по пътя към
медиацията” за уче-
ници от 8-и до 12-и
клас на средните
училища в област
Перник.

Победителите ще
бъдат обявени и наг-
радени в 11 часа на 7
декември в Зала №2
от административ-
ните ръководители
на Окръжен съд –
Перник, Районен съд
– Перник, Окръжна 
прокуратура – Пер-
ник и Районна проку-
ратура - Перник.
Предвидени са пред-
метни награди за
класираните на пър-
вите три места уча-
стници. Няма огра-
ничение за участие
на ученици, които са

деца на работещи в
съдебната система.

Трябва да подчер-
таем, че пернишките
магистрати работят
активно с подраства-
щите. В края на мина-
лия месец за пета по
ред учебна година
стартира  Образова-
телната програма
„Съдебна власт- ин-
формиран избор и
гражданско доверие.
Отворени съдилища и
прокуратури“, осъ-
ществена по силата
на Споразумение за
сътрудничество меж-
ду Висшия съдебен съ-
вет и Министерство
на образованието и
науката.

 За съдебен район-
Перник, тя  се реали-
зира от Районна про-
куратура- Перник съв-
местно с Окръжен
съд- Перник, Районен
съд- Перник и Окръж-
на прокуратура- Пер-
ник. Регионалното уп-
равление по образова-
нието гр. Перник оп-
редели за училище-
партньор ГПЧЕ „Си-
меон Радев“- Перник.

Първата лекция
пред учениците от

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
40.00 лв. отстъпка от
ежедневната цена на вестника
Достъп до интернет изданието
на вестника - sapernik.info

Обща отстъпка - 136 лева
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Изрежете и изпратете талона
на адрес гр. Перник, ул. “Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 2А ап. 2

Джип е откраднат от Перник
Любомира ПЕЛОВА

За поредното откраднато возило в Перник
съобщават от полицията. Сигнал за извършено-
то престъпление е подаден в неделя от 57-го-
дишна жена, собственик на джип от марката
„Хюндай“. Той е бил паркиран на улица „Стру-
ма“ в областния град и на сутринта била устано-
вена липсата му.

Возилото е обявено за издирване и по случая
е започнато досъдебно производство.

250 електронни гривни за осъдени
и обвиняеми под домашен арест

Любомира ПЕЛОВА
Министерството

на правосъдието до
няколко месеца ще
започне да използва
електронен монито-
ринг върху осъдени
лица и подсъдими с
наложена мярка за
неотклонение “дома-
шен арест”. Това
съобщи на прескон-
ференция зам.-минис-
търът на правосъ-
дието Николай Про-
данов и директорът
на ГД “Изпълнения
на наказанията” Ва-
сил Миладинов.

Въвеждането на
този способ е част
от проект за “Мо-
дернизиране на пени-
тенциарната систе-

ма в България”.
Електронният мони-

торинг (електронни
гривни) ще се прилага
спрямо лишени от
свобода, които из-
търпяват присъдата
си с по-лек режим в
затворнически обще-
жития от открит
тип, спрямо лица с
пробационни мерки,
които предвиждат ог-
раничаване на движе-
нието, както и при
подсъдими с мярка
“домашен арест”.

Гривните ще бъдат
контролирани и следе-
ни в Команден център
при ГД “Изпълнение на
наказанията”. Те ще
работят на радиочес-
тотен и джипиес

принцип.
По думите на дирек-

тора на ГДИН ползи-
те от електронното
проследяване са свър-
зани с намаляване на
разходите и преодол-
яване пренаселенос-
тта на затворите.

Електронната грив-
на ще дава незабавна
информация за лице-
то и дали то спазва
наложените му огра-
ничения. За да бъде
сложена на осъден или
подсъдим, той
трябва първо да даде
своето съгласие, кое-
то според зам.-минис-
тър Проданов няма
да е проблем, тъй ка-
то ще улесни ежедне-
вието на осъдения.

Тестват реакциите на кандидат-
шофьорите с видеоклипове

Любомира ПЕЛОВА
В теоретичния изпит за книжка ще бъдат

включени видеоклипове, с които ще се провер-
яват реакциите на кандидатите за шофьори в
рискови ситуации. Ще се проследяват бдител-
ност, време за реакция, вземане на решения,
отражение на физическото и психологическото
състояние.

Нововъведенията ще вървят успоредно с
приемането на новия Закон за пътните превоз-
ни средства, който бе пуснат за обществено об-
съждане.

До март догодина трябва да е готова методи-
ката за изпитите. От листовките няма да отпадат
въпроси, а ще са по-малко на брой на самия из-
пит, защото ще бъдат заменени от видеоклипо-
вете.

“Решаването на тестовете и на тези видеокли-
пове ще трябва да доведе до решение дали
кандидатът е придобил умения. Ако реагира в
рамките на нормата, значи възприема правилно
нещата, ако не - излезе ли на пътя, той е потен-
циална заплаха”, заяви директорът на “Автомо-
билна администрация” Бойко Рановски.

В проекта за закон са вкарани и изисквания
да има кормуване и на полигон при практичес-
ки изпит, както и извън населено място.

Преди кандидат-шофьорът да започне да
кормува на изпит, системата ще предлага мар-
шрут, по който да се движи. Целта е изпитва-
щият да не знае предварително къде ще мине
колата, за да няма нерегламентирано урежда-
не на изпити.

Автошколите пък минават на регистрационен
режим, а не на уведомителен. Това не отменяло
проверката на място на самия учебен център и
на автомобилите му.

10-те  класове беше
изнесена в сградата
на Съдебната палата
в град Перник. Лек-
цията на тема „Раз-
пределение на власти-
те според Конститу-
цията на Република
България.

Функции на съдеб-
ната власт. Струк-
тура на съдебната
система. Висш съде-
бен съвет.“ бе прове-
дена от съдия Даска-
лова- зам. председа-
тел към Окръжен
съд- Перник.

Образователната
програма сред учени-
ците с цел превенция
и повишаване на
тяхната информира-
ност за структура-
та, функциите и зна-
чението на съдебна-
та власт в България
ще се осъществи под
формата на лекцио-
нен курс проведен в
рамките на учебната
програма по „Филосо-
фия“ за 10 клас. Лек-
тори ще бъдат съдии
и прокурори от Окръ-
жен и Районен съд-
Перник, Окръжна и
Районна прокурату-
ра- Перник.
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