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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО
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ВАЛУТИ

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

Öåíòúð çà ñïîãîäáè è ìåäèàöèÿ îòâîðè âðàòè â Ïåðíèê
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.

Сряда, 7 ноември 2018 г., бр. 210 /6558/ год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. 33 мчци в
Мелитин. Преп. Лазар

Галисийски.

Пътници
за някъде

Омбудсманът на републиката Мая
Манолова стана Пантелей Пътник по
волята на финансовия министър. Два-
мата вицепремиери Симеонов и Карака-
чанов също са пътници по волята на
майките на деца с увреждания. Стоич-
ков пътува от другия край на света и
накара бая народ да пътува до София за
промоцията на новата му книга.

Добре, че Бойко направи толкова пъ-
тища, та да има за всеки. Всеки пътник
да си знае пътя. Едни ще поемат пътя
към рейтингите и властта, други ще се
търколят по нанадолнището, трети
ще се отъркат от пътуващия космопо-
лит. Човекът е човек, когато е на път,
бе писал навремето Пеньо Пенев в "Дни
на проверка". Е, дойдоха други дни на
проверка и всеки хвана пътя, който му
е отредила съдбата /или Владислав Го-
ранов/. Тук не броим хилядите пътници
с еднопосочен билет, тръгнали  за някъ-
де на добра воля за добри пари.

Мая Манолова повлече крак по пъти-
щата и всички се заоглеждаха за още
пътници. Което значи Борисов да прави
нови пътища за някъде. Или за никъде...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Слънчево

Той е към Окръжен и Районен съд и е създаден в партньорство с аналогичен център към Софийски градски съд
Любомира ПЕЛОВА

В Перник вчера бе
открит Център за
спогодби и медиация
към Окръжен съд -
Перник и Районен съд
- Перник Той е създа-
ден в партньорство с
Центъра за спогодби
и медиация към Со-
фийски районен съд и
Софийски градски
съд.

Медиацията е спо-
соб за доброволно
разрешаване на споро-
ве, при който страни-
те се подпомагат от
трето, неутрално и
безпристрастно лице
- медиатор, за пости-
гане на взаимно
приемливо споразуме-
ние.

Водени от желание-
то да бъдат полезни
на обществото  ме-
диаторите ще пола-
гат в труд в Центъ-
ра напълно безвъзмез-
дно. Страните по вис-
ящи дела в Окръжен
съд - Перник и Райо-
нен съд - Перник, кои-

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

dlv.si@abv.bg
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"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

НО
ВО

Рекламният офис на в-к "Съперник"Рекламният офис на в-к "Съперник"Рекламният офис на в-к "Съперник"Рекламният офис на в-к "Съперник"Рекламният офис на в-к "Съперник"
се премести на ул. Миньор-19, ет. 2се премести на ул. Миньор-19, ет. 2се премести на ул. Миньор-19, ет. 2се премести на ул. Миньор-19, ет. 2се премести на ул. Миньор-19, ет. 2

0888 50 32 37076 60 31 29

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ КОМПЮТЪРЕН
ОПЕРАТОР НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

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

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

то решат да опитат
да постигнат спогод-
ба чрез медиация,
няма да дължат никак-
во допълнително зап-
лащане нито на съда,
нито на медиато-
ра.Медиацията в Цен-
търа ще бъда напъл-
но безплатна за стра-
ните.

Тържеството за
официалното откри-
ване на Центъра вче-
ра уважиха предста-
вители на правосъ-
дието от Перник, Со-
фия, Благоевград, об-
ластната админис-
трация и други ин-
ституции.

Новата структура
е 12-тата от този
род в страната. Иде-
ята за създаването
на Център за медиа-
ция датира от 2017
година. Тогава,  воде-
ни от идеята да бъде
осигурена още една
възможност за граж-
даните да постигнат
взаимоизгодно и най-
добре решение на

АД

ПРОДАВАМ

къща, кв. Изток, добра

локация, 2 етажа, РЗП: 132м2.,

подходяща за живеене и

търговски дейности,

до парк, - 65 000 евро.

0887 884 095

Дренчанин хванат
пиян зад волана

Любомира ПЕЛОВА
С 1,91 промила алкохол в кръвта е

хванат да шофира автомобила си
"Форд Фиеста" 31-годишният А.В. от
радомирското село Дрен. Мъжът бил
проверен на 29 октомври тази година в
селото. Органите на реда установили
още, че колата е с регистрационни та-
бели, издадени за друго моторно пре-
возно средство, а А.В. шофира в едно-
годишният срок на отнетото му по ад-
министративен ред свидетелство за
правоуправление.

Привлечен е като обвиняем и му е на-
ложена мярка за неотклонение "под-
писка".

правния спор, днеш-
ният председател на
Районен съд- Перник
Михаил Алексов и съ-
дия Елена Николова,
която по това време
оглавява Окръжния
съд, започват работа
по създаването на
Центъра за спогодби
и медиация. Осъщес-
твени са контакти с
аналогичната струк-
тура в столицата,
чийто екип помага
много на ентусиасти-
те перничани. Пара-
лелно с това се търси
възможност и за оси-
гуряване на подход-
ящо помещение, за
което могата пер-
нишката адвокатска
колегия. И днес Цен-
търът е вече факт. В
него ще работят че-
тирима медиатори с
председател Деница
Иванова.

Още подробности
за новооткритя цен-
тър за медияция - в
утрешния брой на
"Съперник"

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

ЗА 2019 ГОДИНА!
Своя абонамент можете да направите
в пощенските станции, фирма “Доби
прес” и в редакцията на "Съперник"
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Çèìíàòà ïîäãîòîâêà áèñòðèõà êìåòîâåòå íà ñåëàòà
От 5-ти ноември е въведен зимен режим с денонощни дежурства

Любомира ПЕЛОВА
Зимното поддържа-

не на пътищата беше
основната теми на
днешната редовна
среща на кметовете
на населени места с
ръководството на
Община Перник. В нея
се включиха и пред-
ставители на различ-

ни институции, има-
щи отношение с го-
товността за зимния
сезон- Пътна поли-
ция, Пожарната, Об-
ластно пътно управ-
ление,фирмите по
с н е г о п о ч и с т в а н е ,
ВиК, „Топлофикация”,
областната админис-
трация и други ин-

ституции.
Готовността на об-

щината за предстоя-
щия зимен сезон беше
широко дискутирани
на срещата. В тази
връзка кметовете
бяха запознати с
кметската заповед на
Вяра Церовска относ-
но необходимата орга-

низация, задачите и
отговорностите на
всички ангажирани ин-
ституции.

От 5-ти ноември е
въведен зимен режим,
който включва дено-
нощно дежурство от
фирмите, отговар-
ящи за поддържане и
снегопочистване на
ч е т в ъ р т о к а с н а т а
пътна мрежа и град-
ската мрежа.

И през тази зима ос-
тава в сила миналого-
дишното разпределе-
ние на районите, кои-
то ще се чистят от
следните фирми: „Ин-
фракорект-строй“,
„ДЛВ” и „АВС инжене-
ринг” за IV-токласна-
та пътна мрежа и
„Перник Комунал” - за
градската пътна мре-
жа.

По- бързото въз-
становяване на ули-
чните платна след
ВиК ремонтите поис-
каха кметовете. Те
алармираха и за проб-

Закопчаха радомирец с наркотици
Любомира ПЕЛОВА

Жител на Радомир е задържан за прите-
жаване на наркотици, съобщиха от прес-
центъра на Областната дирекция на МВР.

Акцията е проведена  в първия работен
ден от седмицата от служители на сектор
„Противодействие на криминалната прес-
тъпност“ при ОДМВР – Перник и колегите
им от Първо районно управление. Полицаи-
те проверили къща на улица „Витоша“ в об-
ластния град. Вътре били намерени и иззе-
ти шест стръка зелена листна маса, топка с
тегло около 10 грама зелена листна маса и
пакетче със семена. Задържан за 24 часа е
обитателя на сградата, 21-годишният А.А. с
постоянен адрес в Радомир.

Започнато е досъдебно производство и
работата по разследването продължава.

Творци от Казанлък идват в Перник
по покана на библиотеката

Светла ЙОРДАНОВА
Творци от Казанлък ще гостуват в Перник

по покана на Регионална библиотека „Св.
Минков”- поетът Румен Денев и художникът
Иван Гайдаров. Инициативата е съвместна с
Художествена галерия- Перник.

На 15-ти ноември от 17,30 часа в Худо-
жествена галерия „Кракра” ще бъде пред-
ставена изложбата „Безпределност” на ху-
дожника Иван Гайдаров. Също там ще бъде
представена новата книга на Румен Денев-
„Белият гарван”.

Румен Денев е един от най-ярките поети
на генерацията, родена през 50-те години
на ХХ в.  Най-новата му есеистична книга се
нарича „Белият гарван“. В нея темите са
разнообразни – от големия въпрос „Откъде
идваме, накъде отиваме“, та до „Кръгът
„Блумсбъри“ или „Последният роман на
Виктор Юго“...

Румен Денев е роден и живее в Казанлък.
Учи „Българска филология“ в Пловдивския
университет „Паисий Хилендарски“ и в Ли-
тературния институт „Максим Горки“ в Мос-
ква. Първата му стихосбирка „Животът на
дъжда“ излиза през 1986 г. и получава наг-
рада за дебют „Южна пролет“, а „Люлка на
вселената“, 2011 г. е удостоена със спе-
циалната награда на Съюза на българските
писатели. Последната му засега стихосбир-
ка „Математическа поема“ излиза през
2016 година. Публикува стихове, есета, пуб-
лицистика. Главен редактор на сп. „Кула“,

Казанлък.
Иван Гайдаров е

роден на
25.03.1963 г. в
град Казанлък.
Първата му самос-
тоятелна изява е
през 1986 г. с ме-
талопластиката
“Космически чо-
век”.  През след-
ващите години
участва в над 200
самостоятелни и
колективни проек-

ти. Работи с дърво, метал, гранит, мрамор,
бронз и инокс. Излага самостоятелно свои
творби в различни градове на България, в
гр. Надканижа (Унгария), и в Сонома (Сан
Франциско, САЩ). Негови произведения се
намират в частни колекции в България, Да-
ния, Унгария, Индия, Гърция, Австрия и
САЩ

леми от миналата зи-
ма със заледени пъти-
ща, които трябва да
бъдат решени преди
да настъпят студе-
ните месеци сега. Те
поставиха въпроса и
за почистването на
малките улици, за да
може да се гарантира
достъпът до домове-
те особено на болни и
стари хора.

Повече внимание
тази зима ще има към
малки населени места
в планински и полупла-
нински райони като
Кладница, Боснек, Чуй-
петлово, Планиница,
както и района на Ме-
щица и Расник, къде-
то всяка зима снего-
навявания и преспи
създават сериозни
проблеми.

Спешни мерки
трябва да бъдат взе-
ти и за активирало се
свлачище между села-
та Черна гора и Леско-
вец, стана ясно на
срещата.

Ден на отворените врати в „Стомана Индъстри“
Ден на отворените врати се проведе в „Стомана

Индъстри“ АД на 1 ноември тази година. Той премина
под егидата на Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН (БМГД), която за 6та поредна година
организира проекта „Гордея се с труда на моите
родители“. Проектът „Гордея се с труда на моите
родители“ има за цел да насочи вниманието на
децата върху ценностите на труда, възможността за
реализация и удовлетворението от това да си ценен и
уважаван в професията. За да бъде успешен
проектът, стремежът е да се покаже на децата
реалната работна среда, да се срещнат с
професионалисти и да видят  в друга светлина
мястото, където се трудят техните родители и близки.
В рамките на проекта, децата научават много нова
информация, която е от полза не само за общата им
култура, а и за бъдещото им кариерно ориентиране.
Не е за подценяване и фактът, че по този начин
служителите във фирмата придобиват самочувствие
и удовлетвореност от признанието, което получават
за своята работа.

 Темата на тазгодишното, четвърто по ред, събитие
на „Гордея се с труда на моите родители“ в „Стомана
Индъстри“ бе мултикултурализъм и толерантност.

Освен децата на работещите във фирмата,
съвместно с Българската мрежа на Глобалния
договор на ООН, БЧК и СиВиЕс, бяха поканени и
деца, търсещи и получили международна закрила в
България, които взеха активно участие в
програмата за деня. Общо участващите в
тазгодишното издание на програмата  бяха 52.

 В началото на деня, отдела по безопасност
представи анимационен филм със ситуации, за
които трябва да внимаваме и инструкции, които да
изпълняваме, когато сме на работа, за да защитим
своето здраве. Програмата за деня включваше
обиколка на основните производствените цехове.
Едно от местата, до които успяха да се докоснат
децата бе пуснатата в експлоатация през лятото
Линия за закаляване и отвръщане, която е най-
съвременната технология за обработка на
валцувани кръгли пръти. Те разгледаха товарния
кантар на фирмата, видяха отблизо  зареждането на
пещта в Листопрокатния цех.

Програма включваше различни дейности,
адаптирани към възрастта на децата от 7 до 16
години. Те успяха да се запознаят с причините,
довели до появата на  бежанците, каква е

разликата между бежанец и
мигрант,  от къде идват тези
хора и защо идват.

 Владимир Панов, експерт в
областта за бежанците, живял
в Сирия разказа на достъпен
език за културите на Сирия,
Афганистан, Ирак и Иран, като
акцент бяха интересни факти
за тези култури, като бит,
традиции, храна, одежди
сравнени с нашите.

В края на събитието, децата
бяха част от образователно
парти на тема пожарна
безопасност, което ги накара
да се замислят върху
реакциите при пожар
благодарение на
приспособените игри.

Пожар вилня в Брезнишко
Любомира ПЕЛОВА

Стопанска сграда и дърва за огрев са из-
горели при пожар в брезнишкото село Кон-
ска.

Огънят е рано сутринта в понеделник.
Около 4,30 часа е пламнала селскостопан-
ска постройка, собственост на местен жи-
тел. Сградата с размери около 15 кв. м. е
унищожена напълно, както и около 4 куб.м.
дърва за огрев.

Няма пострадали хора и нанесени други
материални щети. Причината засега е в
процес на установяване.
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Гафовете са в подзаконови нормативни актове на Перник, Радомир и Трън, уточняват от държавното обвинение

Перничани трети в състезанието
„Моят град е моята крепост”

Светла ЙОРДАНОВА
Отборът на Перник се класира на трето

място  в първото издание на образовател-
но-патриотичната кампания на Министерс-
твото на регионалното развитие и благоус-
тройството „Моят град е моята крепост“.
Победители в оспорваното състезание ста-
наха осмокласниците Мия Димитрова и Ми-
хаил Костов от Профилираната природо-
математическа “Нанчо Попович” в Шумен.

Големият финал на надпреварата събра
стотици в зала 1 на НДК, където известни-
те актьори Димитър Рачков и Васил Васи-
лев - Зуека изпитваха финалистите от Шу-
мен, Перник, Кърджали и Монтана, които
победиха в регионалните състезания по
области, проведени през настоящата уче-
бна година. В изключително оспорвано и
емоционално съревнование представите-
лите на Североизточна България успяха
да съберат максимален брой точки в трите
кръга на състезанието. За доброто нас-
троение и атмосфера допринесоха момиче-
тата от любимата на децата и младежите
група “4 Magic”, а уникален 3D мапинг
представи богатото културно-историческо
наследство на страната ни.

Четвърти се класира отборът на област
Кърджали, трети - отборът на област Пер-
ник, а на второ място е отборът на област
Монтана.

„Всички участници бяха много добри.
Едни знаеха повече по история, други по
география, но всички познават добре род-
ния си град”, коментира министър Аврамо-
ва,  която награди победителите с почетна
грамота и предметни награди. Министърът
информира, че образователната инициати-
ва е дала още един аргумент учениците да
обичат и познават родния си край. „Целта
ни е младото поколение да обича Бълга-
рия, да се гордее с родните си места и да
остане да живее там, където учи и работи,
да са до своите близки и роднини, каза
още регионалните министър. Тя допълни,
че в рамките на кампанията учениците са
успели да научат още много за регионите
ни и да видят как с европейските средства
от ОПРР и държавния бюджет България и
градовете стават по-красиви, комфортни и
удобни. Министър Петя Аврамова съобщи,
че инициативата ще продължи и догодина
с нови изненади и изпитания за подраства-
щите.

„Познанията, които видяхме, доказаха,
че нашите деца са с изключителни въз-
можности и потенциал за развитие. Ние
трябва да го стимулираме с подобни ини-
циативи през призмата на модернизация-
та, която правим като правителство. Децата
научиха повече за културното ни наследс-
тво, това което сме социализирали и раз-
крили, защото сме на трето място в Европа
по брой на културно-исторически паметни-
ци, но децата не ги познават всички. Така
го показваме и популяризираме, коменти-
ра и заместник-министър Деница Николо-
ва.

Партньор на инициативата, която се фи-
нансира по мярката за техническа помощ
на Оперативна програма „Региони в расте-
ж“ 2014-2020 г., е Министерството на обра-
зованието и науката. В “битката” по знания
се надпреварваха общо 56 ученика от
всички 28 области. Близо 2000 ученици,
учители и родители подкрепяха своите
представители в четирите полуфинала и
финала в София.

Любомира ПЕЛОВА
Върховната адми-

нистративна проку-
ратура  извърши п-
роверка за закон-
ност спрямо подза-
конови нормативни
актове, приети от
съответните об-
щински съвети с цел
да се установи спаз-
ването на админис-
тративнопроизводс-
твените правила.

При издаването на
нормативни актове
се съблюдава зако-

ноустановен ред.
В началото се изра-

ботва и публикува
проект на акта на
интернет страница-
та на съответната
община и/или общин-
ски съвет заедно с
мотиви или доклад
съгласно чл.26 и
чл.28 от Закона за
нормативните акто-
ве. На заинтересова-
ните лица се предос-
тавя най-малко 14-
дневен срок за пред-
ложения и станови-

ща по проекта, като
след законодателна-
та промяна в сила
от 4.11.2016 г. сро-
кът за обществени
консултации по пра-
вило е не по-кратък
от 30 дни.

К о м п е т е н т н и я т
орган издава норма-
тивния администра-
тивен акт, след ка-
то обсъди проекта
заедно с представе-
ните становища,
предложения и въз-
ражения.

Експерти на МЗХГ ще се срещнат
със земеделски стопани от региона
Силвия ГРИГОРОВА

На 9 ноември, експер-
ти от дирекция „Пазар-
ни мерки и организации
на производители” към
Министерството на
земеделието, храните и
горите ще се срещнат
със земеделски стопани
от област Перник. Сре-

щата се организира от
Областна дирекция „Зе-
меделие” в Перник. Тя
ще се проведе в зала
„Струма” в сградата на
Областната админис-
трация, от 13 ч.

Темите, които ще се
разискват на срещата
са: Поземлени отноше-

ния; Условия  и ред за
признаване на организа-
ции на производители-
те; Растениевъдство и
биологично земеделие.
Стопаните от облас-
тта ще могат да зада-
ват въпроси по вълну-
ващи ги теми ида полу-
чат експертно мнение.

Описаните изи-
сквания са въведени
от законодателя с
цел да се осигури за-
читане на принципи-
те на необходимост,
обоснованост, пред-
видимост, откри-
тост, съгласува-
ност, субсидиар-
ност, пропорционал-
ност и стабилност.

При проверката са
разкрити нарушения
на описаните изи-
сквания и са пред-
приети  действия по
реда на надзора за
законност от тери-
ториалните проку-
ратури. Изготвени 
са 94 протести до
съответните адми-
нистративни съди-
лища..

Сред оспорените
подзаконови норма-
тивни актове са: На-
редби за определяне-
то и администрира-
нето на местните
такси и цени на услу-
ги в общините Си-
листра, Габрово,
Перник, Велинград,
Димитровград, Си-
меоновград, Пещера,
Севлиево, Гълъбово,

Трявна, Мездра; На-
редби за реда за при-
добиване, управле-
ние и разпореждане с
общинско имущес-
тво в общините Си-
листра, Перник, Габ-
рово, Радомир, Бобов
дол, Трявна, Дряно-
во, Сунгурларе, Трън;
Наредби за реда и ус-
ловията за постав-
яне на преместваеми
обекти  на терито-
рията на общините
Габрово, Перник, Со-
зопол, Поморие, Кар-
нобат, Айтос, Сев-
лиево, Трявна, Мез-
дра; Наредби за уп-
равление на общин-
ските пътища в об-
щините Перник, По-
морие, Гълъбово, Бо-
бов дол, Несебър,
Трявна, Рила;  Пра-
вилници за организа-
цията и дейността
на ОбС Силистра и
ОбС Невестино и др.

Към момента 25
прокурорски акта са
уважени, а за неприк-
лючилите произ-
водства ще бъде
предоставена допъл-
нителна информа-
ция.

Стартираха състезанията по футбол
от  Националните ученически игри

Светла ЙОРДАНОВА
Започнаха  състезанията по футбол за

момчета 5-7 и юноши 8-10 клас от общин-
ския етап на Националните ученически иг-
ри през учебната 2018/19 година. Осем  са
участващите отбори при момчетата, разде-
лени в две групи по 4. След 1-вия кръг на 1-
ва група за определяне на водача в група-
та се класират отборите на ОУ “Св. Иван
Рилски” и Х ОУ “Ал. Константинов”, които
надиграха съответно съставите на ОУ “Св.
Св. Кирил и Методий”, с. Драгичево и VII ОУ
“Г. С. Раковски”. Вчера  се играха  мачове-
те от II -ра група, а днес  ще станат известни
двата отбора финалисти.

Във възрастовата група 8-10 клас уча-
стват 4 отбора. В  първия  двубой между от-
борите на ГПЧЕ “С. Радев” и ПМГ “Хр.
Смирненски”, тимът на езиковата гимназия
бе по-добрият и се класира за финала в чет-
въртък. Другият финалист ще се определи
в срещата между ПГТС “Арх. Й. Миланов” и
ПГ по икономика.

От  днес,сряда,  започва футболната над-
превара и при юношите XI - XII клас, в която
за Общински шампион ще спорят 3 отбора.

Състезанията по футбол от Общинските
ученически игри се организират от Община
Перник със съдействието на ОС на БФС -
Перник и ДЮФШ “Миньор”.

България полага усилия да
запази въглищните си централи

Силвия ГРИГОРОВА
„В момента сме в си-

туация, в която
трябва да направим
всичко възможно да
обединим усилията си
за запазването на на-
шите централи, които
работят на въглища.
Става въпрос не само
за „Марица Изток”,  а
за всички  въглищни
централи, в това число
и топлофикационните.
Те са елемент от нацио-
налната ни сигурност,
защото гарантират
енергийната сигур-
ност на държавата. Аз
съм провел няколко раз-
говора с енергийния ми-
нистър Теменужка
Петкова и с еко минис-
търа Нено Димов. Има-
м уверенията им, че се
предприемат всички

мерки, за да се постиг-
не отлагателно реше-
ние по отношение на
изискванията за зат-
варянето на въглищни-
те централи  и то без-
срочно. Тоест, без сан-
кции и без краен срок за
експлоатация.  Това на
практика означава не
за две или три години,
а докато имаме въз-
можност да експлоати-
раме нашите центра-
ли”, заяви в Перник на-
родният представи-
тел от коалиция „За
България” Таско Ермен-
ков, член на комисията
по енергетика в Народ-
ното събрание.

На въпрос на „Съпер-
ник”-ще бъдат ли пос-
тавяни някакви усло-
вия към нашите цен-
трали от страна на ЕК,

Ерменков поя-
сни:”Предполагам, че
няма да бъдат тези
убийствени условия ,
които в момента са
поставени към нашите
въглищни централи.
При всички положения
ще има изисквания за
подобряване на еколо-
гичната среда, но въп-
реки всичко, тези усло-
вия  няма да са непосил-
ни за нас и ще са изпъл-
ними”. Това от една
страна ще даде въз-
можност да запазим
въглищните си цен-
трали и хилядите ра-
ботни места, които
те осигуряват, а от
друга да изпълним еко-
логичните изисквания,
без да съсипваме фи-
нансово централите”,
поясни Ерменков



Съперник4 7 ноември 2018 г. ОБЩЕСТВО

Êàêâî ïðåäâèæäà íîâèÿò áþäæåò 2019?
Отговорът: Същите данъци, по-високи доходи и намаляване на държавния дълг

Любомира ПЕЛОВА
М и н и с т е р с к и я т

съвет одобри на из-
вънредно свое засе-
дание  законопроек-
та за държавния бю-
джет за 2019 година
и актуализираната
средносрочна бю-
джетна прогноза за
периода 2019-2021
година, съобщи пра-
вителствената ин-
формационна служ-
ба. Ключови цели на
двата документа са
запазването на фис-
калната устойчи-
вост и провеждане-
то на последовател-
на, прозрачна и пред-
видима фискална по-
литика, която да
допринася за по-
добряване на бизнес
средата, насърчава-
не на инвестициите
и стимулиране раз-
витието на трудо-
вия пазар за пости-
гане на икономичес-
ки растеж и зае-
тост, придържайки
се към общите пра-
вила на ЕС, се посоч-
ва в мотивите към
тях.

В настоящата
прогноза се запаз-
ват целите за бю-
джетното салдо, за-
ложени в среднос-
рочната бюджетна
прогноза за периода
2019-2021 г., съот-
ветно за 2019 г. де-
фицит от 0.5 % от
БВП, а за 2020 г. - ба-
лансирана бюджетна
позиция, която се
запазва и през 2021
година.

Изразени като
процент от БВП,
при приходите за пе-
риода 2019-2021 г.
се наблюдава тен-
денция за спад от
37.7% до 35.8%, а в
номинален размер се
увеличават, като
от 43 857,0 млн. лв.

за 2019 г. се очаква
да достигнат 47
582,3 млн. лв. през
2021 година. В час-
тта на данъчната
политика са отче-
тени ефектите от
настъпилите към
момента промени в
данъчното законо-
дателство, свърза-
ни с реализиране на
мерки за подобрява-
не на събираемос-
тта, стимулиране
на икономическото
развитие, намалява-
не на администра-
тивната тежест и
въвеждане в нацио-
налното законода-
телство на разпо-
редби от европей-
ското право в облас-
тта на данъците.

Предвижда се за-
пазване на ниските
данъчни ставки

В средносрочен
план се предвижда
запазване на ниски-
те данъчни ставки
на корпоративните
данъци и тези на да-
нъците върху дохо-
дите на физически-
те лица, което доп-
ринася за повишава-
не на икономическия
растеж и има поло-
жително влияние
върху търсенето и
предлагането на
труд. Разходите, из-
разени като про-
цент от БВП, за пе-
риода 2019-2021 г.
също бележат спад
от 38.2% до 35.8%,
което представлява
средногодишна кон-
солидационна стъп-
ка от около 1,2 про-
центни пункта от
БВП и има основен
к о н с о л и д а ц и о н е н
принос за постигане
на целите за дефи-
цита. В номинален
размер разходите се
увеличават, като
от 44 457.0 млн. лв.

за 2019 г. се очаква
да достигнат 47
582.3 млн. лв. през
2021 година.

Приоритет са со-
циалната политика,
образованието, от-
браната и доходите

Приоритетите на
Бюджет 2019 са со-
циалната политика,
образованието, от-
браната и политика-
та по доходите. В
сферата на социал-
ната политика са
предвидени средс-
тва в размер на 40.4
млн. лв. допълнител-
но за всяка година
от прогнозния пе-
риод (50% повече
спрямо средствата
през 2018 г.).

Плановете са поли-
тиките за достъпно
и качествено обра-
зование да се осъ-
ществяват чрез
цялостен интегри-
ран подход, базиран
на обвързаните и
съгласувани дей-
ствия на институ-
циите на национално
и местно равнище.
Средствата от дър-
жавния бюджет ос-
новно са насочени
към четирите стъл-
ба за финансиране
на системата съг-
ласно Закона за пре-
дучилищното и учи-
лищното образова-
ние, както и към фи-
нансиране обучение-
то на студенти и
докторанти, опре-
делено въз основа на
комплексната оценка
на качеството на
обучение.

Политиката в об-
ластта на отбрана-
та предвижда да бъ-
де спазено изисква-
нето за достигане
на разходите за от-
брана до определе-
ния процент от БВП
в съответствие с

Националния план за
повишаване на раз-
ходите за отбрана
на 2 на сто от БВП
на Република Бълга-
рия до 2024 г., като
в бюджетната рам-
ка за 2019 г. общо
разходите за отбра-
на възлизат на 1
839.3 млн. лв., което
представлява 1.58 %
от БВП. Осигурени
са средства за под-
държане и развитие
на националните от-
бранителни способ-
ности и способнос-
тите, свързани с ко-
лективната отбра-
на, в т.ч. средства
за изпълнение на
одобрените от На-
родното събрание
и н в е с т и ц и о н н и
проекти.

10% по-високи бю-
джетни заплати

В политиката по
доходите освен вече
предвиденото от
пролетта на тази
година увеличаване
на размера на мини-
малната работна
заплата през следва-
щите години (от
510 лв. на 560 лв. от
1 януари 2019 г., на
610 лв. от 1 януари
2020 г. и на 650 лв.
от 1 януари 2021 г.)
в настоящата прог-
ноза е заложена
мярка за увеличение
с 10% на средствата
за заплати и осигу-
рителни вноски в
бюджетния сектор
от 2019 г., с което
ще се осигури въз-
можност за увелича-
ване на индивидуал-
ните основни месеч-
ни заплати на заети-
те въз основа на
заеманата длъж-
ност и оценките за
постигнатите ре-
зултати.

За 2019 г. увеличе-
нието на възнаграж-
денията на педаго-
гическия персонал
ще е средно с 20%,
като целта е през
2021 г. те да се
двойно по-високи от
2017 г.

Нов момент е въз-
можността изравни-
телна субсидия през
2019 г. да имат пра-
во да получат общи-
ните, чиито пос-
тоянни данъчни пос-
тъпления към 31 де-
кември 2017 г. на
един жител са по-
ниски от 120% от
равнището им за
страната на един
жител.

Приоритет за
страната остава и
успешното усвоява-
не на средствата
от европейските
фондове и програми
на ЕС, чрез които да

се постигне устой-
чив икономически
растеж, по-висока
заетост, социално
включване и тери-
ториално сближава-
не и изграждане на
конкурентоспособна
и иновативна иконо-
мика.

Намаляване на дър-
жавния дълг

Управлението на
държавния дълг ще
бъде в съответс-
твие с основните
цели и правила на
фискалната полити-
ка и ще отчита със-
тоянието и прогно-
зите в тригодишен
хоризонт на основ-
ните макроикономи-
чески показатели.
Въз основа на допус-
канията и прогноз-
ното нетно дългово
финансиране за пе-
риода 2019-2021 г.
се очаква намаление
на държавния дълг
от 22.2 млрд. лв.
през 2019 г. до ниво
от 22.0 млрд. лв.
към края на 2021 г.,
респективно от
19.1 до 16.5% от
прогнозното ниво
на БВП.

Нивото на консо-
лидирания дълг на
сектор “Държавно
управление” се оча-
ква да продължи да
спада, движейки се в
диапазона от 22.5
до 17,7% от БВП,
или между 24.3-23.5
млрд. лв. Прогнози-
те за относителния
дял на консолидира-
ния дълг спрямо БВП
остават значител-
но под максимално
допустимата рефе-
рентна стойност на
Маастрихтския кри-
терий за конверген-
ция от 60%, което
ще гарантира запаз-
ване на равнището
на държавна зад-
лъжнялост в устой-
чиви граници, респ.
водещата позиция
на Република Бълга-
рия сред 28-те дър-
жави - членки на ЕС,
по отношение на
ниското ниво на
дългова тежест.

Оценките за на-
маляващи рискове и
стабилни перспек-
тиви за развитието
на публичните фи-
нанси в България,
които се отчитат в
прегледите и прог-
нозите на Европей-
ската комисия, на
м е ж д у н а р о д н и т е
финансови инсти-
туции и рейтинго-
вите агенции, са ор-
иентир за реалис-
тичността на цели-
те на фискалната
политика и на бю-
джетните прогнози.

КТ”Подкрепа” и КНСБ подписаха
Отраслов колективен трудов договор

Силвия ГРИГОРОВА
Федерация “Строителство, индустрия

и водоснабдяване” към КТ”Подкрепа”,
Федерацията на независимите строител-
ни синдикати към КНСБ и Камарата на
строителите в България подписаха От-
раслов колективен трудов договор за
търговските дружества, фирми и пред-
приятия в дейностите: строителството,
строителната индустрия, благоустрой-
ството, проектирането и инвестирането.

“Показахте модерно и европейско от-
ношение в индустриалните отношения.
КСБ за нас е най-голямата, важна и от-
говорна браншова организация”, заяви
вицепрезидентът на КТ “Подкрепа” и
председател на Федерация „СИВ”- Иоа-
нис Партениотис по време на подписва-
нето на ОКТД. “С подписването на този
договор Федерацията е изпълнила на
сто процента ангажиментите към хората,
които представлява”, допълни той.

“В наше лице имате партньор, заедно
ще продължаваме и занапред. Синдика-
ти и работодатели ще работим за сектор-
ни политики”, каза председателят на
КСБ инж. Ил. Терзиев.

“Днес подписахме договор, с който
целим да създадем по-добри условия за
нашите работници”, допълни инж. Маз-
нев, изпълнителен директор на КСБ. “Б-
лагодарим за подкрепата в борбата със
сивия сектор”, каза още той.

Безплатни прегледи на простатата
организира Националната

онкологична болница
Силвия ГРИГОРОВА

Безплатни прегледи на простатата за-
почват в Университетската  специализи-
рана болница за активно лечение по он-
кология (УСБАЛО). Поводът  е месец
ноември, който е посветен на превен-
цията на този орган.

Прегледите ще се извършват от екипа
на проф. Красимир Нейков, началник  на
Клиниката по урология. Те са предназ-
начени за мъже между 50 и 70 години.

Консултациите ще започнат на 7
ноември (сряда) и ще продължат три
седмици - до 28 ноември. Те ще се про-
веждат всеки работен ден от 12.00  до
14.00 ч. в кабинет 107. За да се възпол-
звате от тях, е необходимо да извърши-
те предварително записване на теле-
фон: 02/8076299 (от 8.00 до  12.00 ч.).
Прегледите не включват тест с PSA, ако
имате актуален такъв  от последните 12
месеца, е добре да го носите със себе
си.

Ракът на простата е сред честите он-
кологични диагнози. Всяка година  но-
вите случаи у нас са над 2400. Основни-
те симптоми за възможни проблеми  с
простатата са затруднено уриниране,
наличието на тънка струя, нощни  ходе-
ния. Сред рисковите фактори са напред-
ването на възрастта и неправилният на-
чин на живот. Диагностицирано навре-
ме, заболяването е лечимо.



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

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

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

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

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

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

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 7 ноември 2018 г., брой 1530 /6558/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
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 000888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

2. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

2. Апартамент, Ид. център,  напълно обзаведен - 550 лв
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ПРОДАВА:
1. Голям двустаен апартамент, Тв. ливади, ет. 2, тх., пл.,
     след основен ремонт, ново обзавеждане - 75 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ,
    голям таван и мазе,   възможност за мезонет, ремонтиран- 49 000 евро.
3. Двустаен, Димова Махала, ремонтиран и преустроен, луксозен, с
мебели, саниран блок - 65 000 лв.
4. Къща, Варош, РЗП: 80 м2, близнак, самост. вход,
    масивен гараж, двор: 200 м2 - 49 000 лв.
5. Къща, Варош, 2 етажа, масивна, двор: 405 м2, РЗП: 130 м2,
    масивен гараж 21 м2 - 110 000 лв.
6. Помещение, Изток, зад Билла, 40 м2, лукс - 26 000 евро
7. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 м2 - 16 000 евро

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

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.
2. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
3. Радомир, ет. 2, преустр. - 12 000 евро
                  ет. 5 ет.  8,  за ремонт, - 12 000 лв
4 Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 55 000 лв.
3. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 45 000 лв.
4. Проучване, ет. 3, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 61 000 лв.
5. Тева, ет. 1, саниран блок - 55 000 лв.
6. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
7. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
8. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 10 000 лв.
13. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
14. Дараци, 65м2, ет. 1, саниран блок, тер., среден - 55 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 65 000 лв.
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 600 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двор 1,5 дка, 2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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.

КУПУВА:
1. Гарсониери. двустайни и тристайни в Центъра и кварталите

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

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

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

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

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

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

тер., тец, - 120 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

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

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

ЧЕТИРИСТАЕН, ДРАГАНОВЕЦ,
160 М2, ЕТ. 4, ПВЦ, ТЕРАКОТ,

ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

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

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

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

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

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



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

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

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

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

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

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в
с. Ноевци, ремонтиран покрив.
Цена 42 000 лв. Тел. 0884753013

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

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

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

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

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

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

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

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

двустаен, обзаведен в кв. Изток
0879 668 600

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

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

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

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

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

търси да назначи електроинженер
и електромонтьор. Тел.:
0885525211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 7 ноември 2018 г. ИМОТИ

имоти

автомобили

наем

работа

разни

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ

КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР

НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и

Photoshop. Може и пенсионер. Справки

всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

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

Фирма "АК Електрик" АД, град
Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко
Даскалов" № 68 - отдел "Човешки
ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори

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

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

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

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

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

За какво да използвате водата от сварена паста
Какво правите с водата, останала от сварените макаронени изделия? Вероя-

тно я изливате в мивката.
А знаете ли, че може да ви бъде много полезна? Ето няколко начина, с които

да рециклирате тази вода:
I. Готвене на пара
Водата от пастата може да се използва отново за готвене и то много по-

здравословно. Просто прехвърлете вече използваната вода в нов съд, в който
ще поставите и избраните продукти. Този начин на приготвяне на зеленчуци
съхранява максимално количеството на полезни вещества, а използването на
такава вода прибавя допълнително полезни за човешкия организъм соли.

II. За накисване на бобови култури
Водата също така е идеална за накисване на бобови растения като нахут, ле-

ща, грах, боб и т.н., които се нуждаят поне от една нощ, за да  омекнат. Съвет-
ваме ви да добавите и няколко дафинови листа, които ще направят бобовите
култури по-лесно смилаеми.

III. За коригиране гъстотата на сосове

                                   О Б Я В Л Е Н И Е
        Собствениците на урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV “За озеленяване”

в квартал 619 по регулационният план на гр. Перник, кв. “Сини вир” на
основание чл. 62а, ал. 1 и ал. 3, във връзка с чл. 127, ал. 1 от ЗУТ, съобщават, че
ще се проведе обществено обсъждане на предложение за изменение на
подробен устройствен план-план за регулация и план за застрояване /ПУП-ПР
и ПЗ/.

         Общественото обсъждане ще се проведе на 09.11.2018 г. от 16 ч. в
сградата на община Перник, с адрес: гр. Перник, пл. “Свети Иван Рилски”, №
1А, етаж 12, стая № 1.

                                                                              от Възложителите на предложението

Тази вода може да се използва за приготвяне на по-течни домашни сосове
или разреждането на по-плътни такива без да се загубят вкусовите качества
на продукта.

IV. За приготвяне на тесто
Като се има предвид, че водата от варенето на паста или ориз е предварител-

но осолена, може да я използвате при замесването на тесто за хляб, пица, со-
лени пайове и т.н.

V. За бульон
Водата може да бъде обогатена с ароматни билки и използвана като основен

бульон за приготвяне на супи и пюрета. Ако използвате солена вода, не заб-
равяйте да избягвате добавянето на още сол и не прекалявайте с ароматите.

VI. За пиене
Водата от сварените макарони може да се превърне и в питателна освежава-

ща напитка. За целта, оставете я да се охлади в хладилника и след това доба-
вете лъжица кленов сироп или друг овкусител по избор, преди консумация.
Резултатът ще ви възхити.

Когато готвим с пъдпъдъчи яйца
Какво знаем за пъдпъдъчите яйца?
Пъдпъдъчите яйца имат мек,  леко пикантен вкус, подобен на кокошето яйце,

но с изключително богат, кремообразен жълтък и по-високо съотношение  на
жълтък към белтък. Всяко яйце от пъдпъдък е с размерите на голяма маслина,
което ги прави идеални за канапета, салати, мезета и гарнитури.

Пъдпъдъчите яйца се считат за деликатес и могат да бъдат открити в кухнята
на различни народи от Европа, Африка, Азия, Северна и Южна Америка. Във
Франция, например, сурово яйце от пъдпъдък е звезда в рецептата за стек
тартар. В Италия твърдо сварени пъдпъдъчи яйца се комбинират с шунка и
крутони в салата Panzanella. Традиционната улична храна в Тайланд се състои
от падпъдъчи яйца, обвити в уонтон кори и изпържени до златисто. Японците
обичайно консумират пъдпъдъчите яйца сурови, тъй като се смята, че
редовната им употреба повишава половата потентност при мъжете и либидото
при жените.

 Освен това, те имат и благоприятно влияние върху здравето ни – действат
успокояващо на нервната система, стимулират имунната защита на организма,
борят се с алергии, астма, анемия и дори гастрит.

Любопитен факт: Характерните кафяви петна върху черупката на яйцата от

пъдпъдъци са уникални за всяка птица, подобно на пръстовите отпечатъци при
хората.

Трябва да се съхраняват в картонената кутия и в хладилник при температура
под 4 градуса. Могат да се приготвят по същия начин като кокошите, но се
нуждаят от много по-малко време за сваряване, между 3 и 4 минути, в зависи-
мост от предпочитанията ви.
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Износът ни за Китай
се е увеличил

За последните 10 години българският износ за Китай се е уве-
личил десетократно, а само през първите шест месеца на тази
година нараства с 10% спрямо същия период на 2017г. и възли-
за на 366.7 млн. щ.д. Това заяви министърът на икономиката Емил
Караниколов, при посещението си на българския щанд на Пър-
вото издание на Китайския международен панаир за вносни сто-
ки /CIIE/, който се провежда в Шанхай. Министър Караниколов е
на посещение в Китай, начело на бизнес делегация, в която вли-
зат представители на 32 български компании-изложители, кои-
то представят своите стоки и услуги в секторите - хранително-
вкусова промишленост, козметика и услуги. В първото издание
на Китайския международен панаир за вносни стоки участват
над 130 държави, а българското национално участие се органи-
зира от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и
средните предприятия /ИАНМСП/ към Министерство на икономи-
ката.

Икономическият министър подчерта, че страната ни участва в Пър-
вото издание на Китайския международен панаир, с цел лансиране
на българските продукти на китайския пазар. „Считаме, че има още
възможности за по-нататъшно разширяване на българския износ
за Китай и ще продължим да работим усилено тази тенденция да
продължи и занапред“, допълни той. Българският щанд бе посетен
лично и от Европейския комисар за здравеопазването и безопас-
ността на храните Витенис Андриукайтис. По време на официалната
си визита в Китай министър Караниколов проведе среща с г-н Джън
Шанджие, секретар на гр. Нинбо. На срещата се постигна съгласие
държавната компания Индустриални зони съвместно с град Нинбо
да стартират действия по създаването в България на съвместна ин-
дустриална зона. Като първа стъпка, “Национална компания индус-
триални зони” ЕАД съвместно с китайските партньори ще подготвят
и подпишат меморандум, в който определят конкретните действия,
на страните.

Двамата обсъдиха и търговско-икономическото сътрудничество в
рамките на инициативата "16+1". От 2014 г. Нинбо е домакин на еже-
годното Експо за търговия и инвестиции във формат 16+1, в което
Министерство на икономиката чрез ИАНМСП организира всяка го-
дина българско национално участие. Изразена бе готовност за ор-
ганизиране на сериозно участие от български компании и през след-
ващата година.

Северното ни Черморие с
повече румънски туристи
С около 3% са повече туристите в Добричка област това лято спрямо

миналата година, съобщи председателят на браншовата асоциация на
хотелиерите и ресторантьорите за Североизточна България Димитър Ди-
митров. По негови данни лидерска позиция сред летовниците държат
румънците, следвани от българи, германци и руснаци. Повече поляци и
чехи това лято са отдъхвали в морските курорти на Добричка област в
сравнение с 2017 г. От бранша отчитат около 15% ръст на приходите от
дейността.

Липсата на квалифициран персонал остава основният проблем
на туристическия бизнес. Заплатите на заетите в бранша това лято
са вдигнати с около 30%, но българите предпочитат да работят в
чужбина заради по-високото заплащане, каза още Димитров. За да
се запълни недостигът от кадри в туризма, бяха "внесени" работни-
ци от Украйна, Молдова и Беларус, припомня той и твърди, че око-
ло 90% от браншовиците са доволни от работата на чужденците.
Привличането на повече туристи в района е възпрепятствано от
лошата пътна инфраструктура, отчита Димитров. На практика вече
не може да се пътува по пътя Добрич – Албена и Добрич – Кранево.
Автомобилите обикалят през Балчик, но и този път не е в добро
състояние. Представители на туристическия бранш нееднократно
са сигнализирани за проблема и очакванията им са да започне ре-
монт. От края на август започна договарянето за следващия сезон.
Започната и ранните записвания, при които има отстъпки от цената
от 30-40%. Наблюденията на Димитров са, че все повече българи се
ориентират към ранните записвания.

Над 20 души посетили
„влаковата“ приемна
От столицата до Пле-

вен над 20 души са по-
сетили импровизирана-
та приемна на омбудсма-
на Мая Манолова във
влака София – Варна
вчера сутринта. Това
съобщи самата Маноло-
ва при пристигането на
плевенската ж.п. гара.
Композицията се дви-
жеше по разписание и
спря пред гарата точно
в 9,38 ч. Освен обичай-
ните пътници, на перона
чакаха и няколко души,
дошли да се качат във
влака заради приемната
на омбудсмана.

„Този начин за срещи
с гражданите е изклю-
чително полезен. В приемната се поставиха много проблеми. Ще
помогнем конкретно на много хора. Имаше и колективни жалби, кои-
то се отнасят до още повече граждани. Импровизираната приемна
има своите огромни плюсове. Много се надявам този пример да
бъде последван и от други представители на институции. Неудобно
ми е единствено от това, че направихме новина от нещо, което на
хората се случва всеки ден“, каза Мая Манолова.

Тя благодари на Слави Трифонов за предложението му да й пре-
достави кола и шофьор, след като финансовият министър Владис-
лав Горанов обяви, че привилегията на омбудсмана на Република-
та да ползва служебен автомобил от НСО ще бъде отнета.

„Няма как да приема подобно предложение. С екипа ми ще се спра-
вим с наличния ресурс. Още веднъж моля за извинение, че хората
се занимават с нашите проблеми. Моята работа е аз да се занима-
вам с проблемите на хората, да бъда до тях и да ги подкрепям. Тези
дни получих десетки обаждания – с подкрепа и с предложения за
шофьор, автомобил, доброволчество и др. Това ме мотивира още
повече да работя на 100 процента за проблемите на всеки българ-
ски гражданин. Това е работата, която ми е на сърце – върша я с
удоволствие и с цялата си енергия“, каза още Мая Манолова.

Неяснотите около Фонда
за лечение

"Преминаването на Фонда за лечение на деца към НЗОК на тъмно и
набързо, без ясни правила и при абсолютно нежелание за обяснение от
управителя на НЗОК, създава огромно напрежение сред родителите на
болни деца. Управители на НЗОК, министри и други управленци идват и
си отиват, но ние, пациентите, оставаме и не сме съгласни всеки да си
прави неясни експерименти с болните деца на България", пише в пози-
ция на пациентски организации "Заедно с теб", адресирана до здравния
министър Кирил Ананиев и премиера Бойко Борисов. Представителят на
организацията Пенка Георгиева е и член на обществения съвет на фон-
да. С предвижданото преминаване на фонда към здравната каса догоди-
на съветът ще бъде закрит, обяви миналата седмица управителят на НЗОК
Дечо Дечев и се мотивира с това, че 46% от документите за деца през 2017
г. и 30% от тези през 2018 г. са постъпили в НЗОК без ценова оферта.

"Всяко болно дете, независимо дали ще се лекува в чужбина или в
България, има оферта, касаеща изразходване на субсидията от дър-
жавата, и категорично е гласувано от Обществения съвет за одобре-
ние при наличие на такава оферта“, отвръща Георгиева. Тя обаче
дава пример, че част от децата са отивали в страни, където лечение-
то е по т.нар. диагностично свързани групи, при които стойността на
лечението е ясна в края и не може да се предостави подробна ин-
формация предварително. "Смята ли д-р Дечо Дечев да спира тези
болни деца, които се нуждаят от лечение и за които трябва да изда-
ва формуляр S2 за лечение в държави, в които са въведени диаг-
ностично свързани групи например, или да забавя деца, спешно нуж-
даещи се от лечение?", пита Георгиева. Пациентските организации
питат и как ще става плащането на хонорари на лекари в чужбина за
децата, както и за транспортните разходи и тези за настаняване, тъй
като НЗОК може да плаща само за медицински дейности. "Как ще се
плащат в бъдеще лекарства в България за тежки онкологични за-
болявания и други, невключени в реимбурсната листа на НЗОК, как-
то и медицински храни и медицинските изделия", питат още от орга-
низацията. Освен това касата плаща само за лечение в ЕС, напомнят
още оттам. Миналата седмица Дечев увери, че всички дейности, пок-
ривани досега от фонда, ще се запазят, а законът няма да бъде нару-
шен, тъй като работата на фонда ще се финансира с целеви трансфер
от здравното министерство, а не с пари от здравни вноски.

"Как смята управителят да осигури прозрачност в работата относ-
но децата, като дейността ще се осъществява от служители на запла-
та към него и е ясно, че те няма да посмеят да сигнализират за как-
вито и да са нередности?“, питат от пациентските организации.
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Днес ще има приоритет това, което преди сте
смятали за безполезно. Сега ситуацията се е
променила и вие сте станали, много по-уверени в
себе си. В любовта, бъдете нежни, грижовни и не
налагайте принципите си на любимия. Възможни
са проблеми с кръвното и това да влоши вашето

здраве. Вечерта, по-добре си починете.

Гледайте по-оптимистично на живота, не се
разстройвайте от дребни неща и собствени си
грешки. Можете да предадете своя опит на мла-
дото поколение, както и да помогнете на нов ко-
лега. Тези от вас, които искат да отслабнат,
трябва да разработят специална програма заед-

но с инструктор по фитнес.

По-добре следете за поведението си, отколко-
то да критикувате по-младите колеги. Вие, като
риба във вода, се къпете в чест и уважение, но не
трябва да прекалявате. Благоприятни дни за по-
лучаване на пари, кредити и големи покупки. Добре
е, да обърнете внимание на диетата си или начина

на хранене.

Погледнете обективно на нещата, които преди
това са ви разстройвали. Не преследвайте идеа-
ли, защото, вие самите не сте ангели. Лекият
флирт, изкушението и интимните отношения
настрани, могат да доведат до вътрешни опусто-
шения. Вечерта е възможно да получите изгодно

предложение за допълнителна работа.

Ще проявите инициатива, дори там където не е
необходима. Ще искате да сте пред всички, само
за да постигнете целите си. Точно такава реши-
телност, ви е необходима в любовта, но вие за
нея сте забравили. Благоприятният ден за ре-
монт, почистване и домакинска работа. Разговор

вечерта с приятел, ще ви отвори очите за много неща.

Не играйте двойна игра, ако на карта са заложе-
ни отношенията ви с любимия. Искреното отно-
шение и доверието в партньора, е най-важното за
вас. Един добър ден за онези, които са планирали
лечение или посещение на лекар. Отказът от
вредните навици, ще ви помогне да възстановите

силите си, да подобрите настроението и укрепите здравето.

Ще трябва да завършите нещата, които преди
това сте отлагали. Това може да бъдат, не само
работни дела, но и отношения с хората. Довер-
явай се, но проверявай - това трябва да бъде мо-
тото ви днес. Експерименти с финансите, ще ви
донесат само загуби, а разумното и твърдо пла-

ниране, напротив, ще доведе до солидно благополучие.

Трябва да станете по-прогресивни, за да пос-
тигнете резултати в кариерата. Откажете се
от авантюри, за ваше собствено спокойствие. В
любовта, на необвързаните, ще се усмихне не са-
мо късмета, но и човека, когото харесвате. Един
добър ден, за кратки екскурзии, пазаруване и

промяна във външния вид.

Покажете благородство в любовта, за да дока-
жете истинските си чувства на избраника. Към
лидерство, може да се стремят само онези от
вас, които имат авторитет. Колективната ра-
бота, ще ви донесе успех, пари и постигане на це-
лите. Със здравето, всичко ще бъде наред, ако не

пренебрегвате профилактичните прегледи.

Препоръчително е, да се заемете с творческа
дейност, а не да ревизирате стократно планове-
те си. За да не рискувате репутацията си, трябва
да се държите обмислено и уверено. Някои момен-
ти в личния ви живот, могат да ви изкарат от
емоционално равновесие. Мнителността в любов-

та, за вас е истински враг.

Трябва да поискате прошка от онези, които се-
риозно сте оскърбили. Имайте предвид, че живо-
тът е бумеранг, така че се откажете от гордос-
тта. Ще се наложи да се адаптирате към нова об-
становка, ако сте се устроили в друга компания.
Също, трябва да се заемете, със семейните и фи-

нансови проблеми.

Не се препоръчва да играете с думите, а да до-
кажете своите чувства с действия. За финансо-
ви решения, ще имате време по-късно. Засега на-
мерете сили, за планиране на бюджета си. Разви-
тието на събитията на работното място, ще
бъде непредсказуемо. Но ще може да свършите

това, което е на преден план.
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Хеттрик на Жуниор Брандао реши мача

„Ñëàâàòà” çàñåäíà â äúíîòî íà êëàñèðàíåòî

Лудогорец II победи
Струмска слава (Радо-
мир) с 3:1 в домакин-
ския си мач от XIII
кръг на първенство-
то във Втора профе-
сионална лига. В герой
се превърна бразил-
ският таран Жуниор
Брандао, който заби
хеттрик.През първо-
то полувреме ситуа-
циите за гол не бяха
много. Гостите се
бяха затворили в по-
ловината си, а "орли-
те" търпеливо търсе-
ха удобен момент да

нанесат своя удар. В
11-ата минута, след
удар на Цветомир Па-
нов, бранител на гос-
тите изби от голли-
нията. Минута по-
късно шут от фал на
Ивайло Климентов
премина на сантимет-
ри от горната греда. В
18-ата минута Васил
Симеонов спаси опасен
удар на Александър Ас-
парухов, а в 39-ата,
първо Жуниор Бран-
дао, а после и Ивайло
Климентов, нямаха
шанс от чисти пози-

ции да поразят целта.
През втората част
момчетата на Ради
Здравков вдигнаха
оборотите, като вли-
зането в игра на Ерол
Дост определено нап-
рави атаките на тима
по-остри и по-опасни.
Точно Дост намери
добре Брандао в 66-
ата минута и бразиле-
цът откри резулта-
та. В 85-ата минута
таранът получи хубав
пас зад гърба на защи-
тата, напредна и тех-
нично копна топката

над вратаря Коантар -
гол и 2:0. Брандао офо-
рми своя хеттрик в
87-ата минута, кога-
то отне една топка и
безпогрешно я насочи
в мрежата, за да нап-
рави резултатът кла-
сически. Минута пре-
ди края на редовното
време влезлият като
смяна в състава на
Струмска слава Хуан
Калдерон нахлу в нака-
зателното поле и след
съприкосновение с Ди-
митър Илиев глав-
ният съдия Георги

Гинчев прецени, че то-
ва е дузпа. След точ-
ното й изпълнение в
90-ата минута Дими-
тър Петков отбеляза
почетното попадение
за отбора си. След та-
зи загуба „Струмска
слава” е на 13-то
място в таблицата на
временното класира-
не, като е само на точ-
ка над чертата на из-
падащите отбори.  В
събота радомирци  ще
играят срещу „Добру-
джа” на Градския ста-
дион в Радомр

Руски спортен гигант прави
филм за наш футболист

Българският полу-
защитник Михаил
Александров, който
от януари 2017-та е
играч на руския тим
Арсенал (Тула), преди
близо 3 месеца полу-
чи тежка контузия -
разкъсване на кръс-
тни връзки, а начал-
ното му възстанов-
яване, протече в Бъл-
гария. Най-големият

руски спортен канал -
МАТЧТВ, дойде спе-
циално заради него у
нас, за да заснеме
филм за това как по-
добрява той физи-
ческата си форма,
след операцията,
която претърпя в
Германия, както и как
семейството му пре-
минава в емоционал-
но отношение през

този тежък за карие-
рата му етап. В рам-
ките на цели два дни,
екип от няколко рус-
ки репортери и опе-
ратори засне момен-
ти от рехабилита-
цията му, режима на
хранене и ритъм на
живот в България.
Интервюирани бяха
половинката му Де-
ница - известна на

руската аудитория
като професионален
модел, както и дъще-
ричката му Миа, коя-
то сподели пред ка-
мерите на МАТЧТВ,
че е щастлива от
факта, че прекараха
няколко месеца у до-
ма. Към днешна дата
те вече са в Русия,
където медията про-
дължава да следи

Пет паунда в сметката на световна футболна звезда
Бразилската фут-

болна звезда Ронал-
диньо се оказа без
паспорт и не може
да пътува в чужбина
заради огромна гло-
ба от 1,75 млн. паун-
да. Санкцията е на-
ложена заради
строежи в защитени
територии. Сега

обаче изниква въпро-
сът - защо Роналди-
ньо е останал без
паспорт? Отнемане-
то на документа
станало факт заради
изключително малка-
та наличност в
сметката на бившия
футболист на Барсе-
лона, ПСЖ и Милан.

Явно бразилецът
яката го е закъсал
финансово. Според
испански медии, ци-
тирани от в. "Сън",
банковото извлече-
ние на бразилеца е
показало само... 5,24
паунда. Няма грешка
- 5,24!"Едва ли е закъ-
сал толкова. Явно си

къта парите на дру-
го място или под
друго име", коменти-
рат невярващо сто-
тици фенове на Ро-
налдиньо в социални-
те мрежи. Футбол-
ният магьосник нас-
коро беше в Китай и
Япония заради рек-
ламни договори, но

сега няма да може да
пътува за Германия,
където на 17 ноем-
ври във Франкфурт
трябва да участва в
б л а г о т в о р и т е л е н
мач между избран от
него отбор срещу
формация на герман-
ския вратар Рене Ад-
лер.

ЛУДОГОРЕЦ II - СТРУМСКА СЛАВА  3:1
 1:0 Брандао (66')
 2:0 Брандао (85')
 3:0 Брандао (87')
 3:1 Димитър Петков (90') - дузпа
Лудогорец II: Васил Симеонов, Цветомир

Панов, Тихомир Димитров, Преслав Петров,
Димитър Илиев, Олег Димитров - кап, Мейл
Махлангу (60 - Eрол Дост), Денислав Але-
ксандров (86 - Мартин Милков), Ивайло
Климентов (73 - Андриан Димитров), Жу-
ниор Брандао, Доминик Янков.

Струмска слава Радомир: Юго Коантар,
Димитър Петков, Мартин Костов, Николай
Николов (84 - Динко Динев), Илиян Попов,
Борислав Николов - кап, Ерик Иванов, Лю-
бомир Танев, Христо Младенов, Христо Ки-
рев, (61 - Кристиян Тасев), Александър Ас-
парухов (70 - Хуан Калдерон).

 Жълти картони: Ерол Дост (Лудогорец II);
Мартин Костов (Струмска слава)

Областно футболно
първенство

Група „А” 1
9-ти кръг
Резултати:
Пирин – Дружба 1:3
Верила – Чорни 1:2
Студена – Ботев 0:2
Класиране:
1. ФК Металург 1957 - Перник 16-4       16
2. ФК Дружба - Мещица 17-4       14
3. ФК Чорни 1920 - Брезник 16-3       13
4. ФК Пирин - Земен 13-16     10
5. ФК Верила - Дрен 21-12     9
6. ФК Рудничар - Бела вода - Перник

14-18     7
7. ФК Вихър - Еловдол, Перн. 12-21     7
8. ФК Студена - Студена, Перн.

6-18       4
9. ФК Ботев - Друган 9-28       3
Група „А” 2
9-ти кръг
Резултати:
Ерма – Китка 0:1
Черногорец – Витоша0:0
Спортист – Енергетик 3:0
Балкан – Светля 1:5
Бенковски – Буря 1:1
Класиране:
1. ФК Витоша - Долна Диканя 33-3       23
2. ФК Черногорец 1946 - Ноевци

28-6       23
3. ФК Спортист - Драгичево 24-10     20
4. ФК Китка - Витановци 26-21     16
5. ФК Светля 2000 - Светля 29-17     13
6. ФК Буря - Кошарево 15-19     10
7. ФК Ерма - Трън 16-21     9
8. ФК Енергетик - Перник 16-29     9
9. ФК Балкан - Банище 9-41       3
10. ФК Бенковски - Копаница 8-37       1
Женски  футбол
6-ти кръг
Резултати:
в Елена:
Етър ВТ (Велико Търново) - НСА (София)

2:5
ЖФК Варна (Варна) - Риал (Ковачевци)

4:4
Севлиево лейдис (Севлиево) - Локомотив

(Стара Загора) 0:0
Спортика (Благоевград) - Пълдин

(Пловдив) 2:2
ЛП Супер спорт (София) - Енко (Пловдив)

0:2
                           Класиране:
 1. НСА (София) 29:7 18
 2. Енко (Пловдив) 10:3 12
 3. ЛП Супер спорт (София) 11:3 10
 4. Пълдин (Пловдив) 9:9 10
 5. Спортика (Благоевград) 14:11 10
 6. Етър ВТ (Велико Търново) 8:9 9
 7. Севлиево лейдис (Севлиево)

5:7 5
 8. Локомотив (Стара Загора) 3:10 5
 9. Риал (Ковачевци) 8:19 2
10. ЖФК Варна (Варна) 6:25 1

възстановяването
на Александров, зас-
немайки още няколко
епизода с негово ос-
новно участие. Пи-
лотният епизод се
завъртя в руската
телевизия на 03
ноември, а излъчва-
нето на това спор-
тно риалити ще про-
дължи няколко седми-
ци.
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30 преподаватели, сред които и пернишки, ще бъдат обучавани как да използват иновативни учебни помагала

МВР предупреждава: Есента
е сезонът на джебчиите

Любомира ПЕЛОВА
С настъпването на студените месеци рис-

кът да станем жертви на джебчии се увели-
чава, предупреждават служителите на реда.
Районите около здравни заведения, спирки
от градския транспорт и обществени превоз-
ни средства са местата, където трябва да
сме особено бдителни за джебчии, напомнят
от МВР.

Есента и зимата са любимите сезони на
уличните престъпници, защото хората често
оставят телефони, пари и скъпи вещи в джо-
бовете на якетата си, а мъжете – и в задните
джобове на панталоните си. Така стават по-
лесни мишени за джебчиите.

А как да разпознаем джебчията? Обикно-
вено престъпниците търсят контакт с жертва-
та си - да са близо до нея, до дрехата, чанта-
та й.  В повечето случаи не действат сами, а
всички в групата имат строго определени
функции - единият извършва действието,
другият наблюдава внимателно жертвата, а
третият околните. В градския транспорт ста-
ват голяма част от джебчийските кражби.

 НА ЕМБЛЕМАТИЧНАТА
ДАТА 10 НОЕМВРИ ПРЕД
ДВОРЕЦА НА КУЛТУРА-
ТА ЩЕ СЕ ПРАВИ КОН-

ЦЕРТ под наслов "Дишай, Перник!"
Ще участва кой ли не. И ще ни агитират
да дишаме чист въздух. За тия, които
могат, това не е проблем. Как обаче да
накараш перничанина да диша чист
въздух? Това е проблемът на пробле-
мите. И той не се решава с никакви
концерти, та ако ще и Лили Иванова да
ни запее екологичните си песни за
щурчето и ветровете. Като предполага-
ме какви още песни ще се изпеят дого-
дина покрай изборите, този концерт
направо бледнее. Но все пак е важен
за биографията на съвременен Перник.
Напомня на подобни концерти след оня
10 ноември, когато всички се пишеха
екогласници и смятаха, че като изпеят
кой е виновен за мръсния въздух, ще
задишаме такъв озон, че свят ще ни се
завие. Свят наистина ни се зави, но не
от кристално чист въздух, а от отровни-
те ветрове на промяната, които поста-
виха Перник в челната класация на
градовете, където се диша най-трудно.
Дали организаторите на "Дишай, Пер-
ник!" са си поставили за цел да пре-
дизвикат нов 10 ноември? Съмнително,
та чак намирисва. Ония митинги за
чист въздух бяха и за чиста политика,
което днес не върви даже да го помис-
лиш, та камо ли да го изпееш публич-
но. Затова и на тоя 10 ноември ще си
дишаме каквото дадат. И ще слушаме
песни по сценарий.

ИСТИНСКАТА ВЛАСТ НЕ Е В СЪ-
ВЕТИТЕ, А В СЪДИЛИЩАТА. В ТОЯ
СМИСЪЛ КРИЛАТАТА ФРАЗА НА
ЛЕНИН трябва да се коригира. Щото
при нас съветите решават едно, а съди-
лищата - друго. Факт - Върховният ад-
министративен съд обяви цял поменик
на общински съвети, гласували както
не трябва - демек, противозаконно раз-
ни разпоредби и решения, най-вече за
местни данъци и такси. Сред тях са ми-
нипарламентите на Перник, Радомир и
Трън. Въпросът е дали да не се чувс-
тват като подсъдими съветниците, гла-
сували тези решения. И дали при една
бъдеща съдебна реформа няма да кри-
минализират подобен род гласувания.
Тогава пред вратите на съветите трябва
да стоят ония с белезниците. И да ста-
не като по Ленин.

Катастрофите в страната
трябва да намалеят с 50%

Любомра ПЕЛОВА
Пътно транспортните произшествия

трябва да бъдат намалени с 50%. Пъти-
щата в страната трябва да бъдат по-си-
гурни, за да се предотвратят повече ка-
тастрофи и да се запазят повече човеш-
ки животи и съдби, призова вътрешният
министър Младен Маринов по време на
форума “Заедно за по-безопасни пъти-
ща”, организиран от Съюза на българ-
ските автомобилисти .

Той се осъществява с подкрепата на
Главна дирекция “Национална поли-
ция” и отдел “Пътна полиция”, Австрий-
ския автомобилен клуб AMTC, Техни-
чески университет София и депутатът от
ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

Министър Маринов посочи, че темата
за пътната безопасност в България е от
изключителна важност за национална-
та сигурност, здравето и живота на хо-
рата. Според него в пътната безопас-
ност влияят много фактори, като един от
най-значимите фактори е личното пове-
дение на водачите и членовете на об-
ществото. Повишаване на техническите
възможности на автомобилите и увели-
чаване на скоростта водят до повече
пътно транспортни произшествия, заяви
той.

Младен Маринов увери, че “Пътна по-
лиция” гледа изключително сериозно
на проблема.

По данни на МВР за пътните инциден-
ти в страната само за изминалото дено-
нощие при катастрофи у нас са загина-
ли 6 души, а 18 са били ранени. Общият
брой на тежките произшествия на 5
ноември, понеделник, е 17. 

Според черната статистика 96 са теж-
ките катастрофи от началото на месец
ноември. При тях са загинали 19 души,
а 124 са ранени.

От началото на настоящата 2018 годи-
на на територията на страната са въз-
никнали 5 766 тежки пътни инциденти.
При тях са загинали 523 души, а 7 323
са били ранени.

Любомира ПЕЛОВА
Темата за дрогира-

ни шофьори напосле-
дък е в обектива на
общественото вни-
мание, а служители-
те на МВР алармира-
т, че подобни водачи
вече са по-опасни по
пътищата от пияни-
те шофьори, а нега-
тивното явление
взема все по-застра-
шителни размери.

Перник не е изклю-
чение. За по-
редния подо-
бен случай ин-
формират ог
пресцентъра
на Областна-
та дирекция
на полицията.
В първия ра-
ботен ден от
седмицата е
бил задържан
за шофиране
на автомобил

под въздействието
на наркотични ве-
щества 24-годишен
мъж.

Че е употребил
дрога преди да седне
зад волана е станало
ясно при проверка,
когато на автома-
гистрала „Струма“
бил спрян лек авто-
мобил „БМВ“. Зад во-
лана е бил Д.Б. от об-
ластния град. уп-
равляван.

При изпробването
на младия пернича-
нин с техническо
средство за упо-
требата на дрога е
отчетен положите-
лен резултат за ка-
набис.

Взета му е кръвна
проба за химичен
анализ и е задържан
за 24 часа с полицей-
ска мярка.

Започнато е бър-
зо производство.

Още един дрогиран зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Наскоро един от

водещите застрахо-
вателни брокери в
България излезе със
стряскаща статис-
тика, облечена в ин-
декс за /без/опасно
шофиране, която по-
казва, че над 9% от
активните водачи
на моторни превозни
средства, това са
215 хил. шофьори,
имат рисков профил
на поведение на
пътя. Те допускат
трите основни
грешки, причинява-
щи тежки пътно-
транспортни инци-
денти - агресивно
шофиране, ниска кон-
центрация на внима-
нието и каране с пре-
вишена скорост. Из-
следването обаче из-
тъква като водеща
причина за войната
по пътищата на
страната агресията,
особено при младите
шофьори.

Промяната в нагла-
сите и поведението
на пътя е от изклю-
чително значение,
тъй като анализът
на данните показва,
че съществува пряка
връзка между стой-
ността на SDIndex и
броя на пострадали-
те в статистиката
на “Пътна полиция”.
През 2017 г. при
пътно транспортни
произшествия у нас
са загинали 682 ду-
ши, ранените са
8680, от които 6737
леко и 1943 тежко.
От загиналите 341
са водачи, 183 път-

ници, 157 пешеходци
и 1 работник на
пътя. 496 от заги-
налите са мъже, а
186 - жени.

Вече две години
членове на Ротари
клубовете в София,
психолози от Инсти-
тута по психология
към МВР и препода-
ватели и творци от
Нов български уни-
верситет работят
по проект за изко-
реняване на агресив-
ното поведение на
пътя. Те обаче са из-
брали пътя на пре-
венцията - чрез об-
разование още от
ранна ученическа
възраст, а после и в
гимназиалния курс,
да изградят у млади-
те хора толеран-
тност и неагресив-
ни поведенчески мо-
дели.

Това трябва да ог-
раничи в бъдеще
броя на жертвите и
ранените по пъти-
щата на България и
да ни доближи до
целта, която си пос-
тавят днес разви-
тите страни в Евро-
па - за нулева смър-
тност на пътя към
2050 г.

В рамките на
проекта в края на
май 2018 г. старти-
ра и образователна
кампания “Дай път
на живота!”, която
има петгодишен хо-
ризонт и цели да на-
мали броя на жер-
твите и ранените
на пътя чрез въвеж-
дане на иновативно
обучение в българ-

ските училища за
формиране на неаг-
ресивно и толеран-
тно поведение на
младите хора като
днешни спътници в
колата и утрешни
шофьори.

Вече са сертифи-
цирани от МОН съз-
дадените от екипа
иновативни учебни
помагала, в които
чрез ролеви игри,
видеоклипове, фил-
ми, ще се извършва
интерактивно обу-
чение на ученици.
Две от разработе-
ните програми са
предназначени за
ученици от 9 до 12
години и младежи на
възраст 16-18 годи-
ни от гимназии и
средни професио-
нални училища.

Третата програма
е за обучение на
учители от различ-
ни краища на стра-
ната и членове на
Ротари клубовете у
нас.

Тя стартира със
семинар в Кюстен-
дил /на 7 и 8 ноем-
ври/, по време на
който около 30 пре-
подаватели от учи-
лища в София, Бла-
гоевград, Кюстен-
дил и Перник ще мо-
гат да овладеят
разработените от
психолозите инова-
тивни учебни пома-
гала, за да ги изпол-
зват в образовател-
ните часове по път-
на безопасност, кои-
то МОН въвежда
през новата учебна
година.
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