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Св. Йоан Златоуст,
архиеп.

Константинополски.

Лоша
работа!

След суперсоциалния бюджет последва-
ха суперсоциални бунтове. Тоя народ явно
не разбира от добро, а само от тоягата.
В тоя ред на мисли властта се е хванала
за главата дали се е грешно молила, или са
я грешно разбрали. Каквато и да е истина-
та – втасали сме я. Бюджетните благин-
ки не само изгоряха през ауспусите на
протестиращите автомобили, но обеща-
ват яко да загреят не само жълтите па-
вета.

Ти да видиш! Икономиката расте, дохо-
дите се вдигат, международното положе-
ние е цветя и рози, а у нас – протести. И
то баш на 10 ноември, когато с умиление
си спомниха за отчаяната физиономия на
Тато. За естетика днес телевизиите не
показват отчаяни физиономии на власти-
мащи, но протестърите до един сякаш са
захранени на нож. Новините навлязоха в
праймтайма на извънредното. Звучат ка-
то фронтови сводки в унисон с мащабни-
те чествания на 100-годишнината от
края на Първата световна. В Париж мир,
в София – като на война. Лоша работа.
Никаква агитация  и пропаганда не върви
сред воя на клаксоните. По-лошото е, че
едни шофьори се качиха на главата на пра-
вителството. Ама така е – като им вдиг-
наха стандарта всеки да си купи кола от
социалните помощи...

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

До 15 часа над 250 човека бяха заявили, че ще се включат в протеста
Любомира ПЕЛОВА

Вчера перничани ак-
тивно стягаха с по-
мощта на социалнит-
ке мрежи поредния си
протест. Докато по-
литиците се джафка-
ха има ли или няма по-
литическа сила, коя-
то стои зад разбуни-
лите се граждани, же-
лаещите да се вклю-
чат нпрекъснато
растяха. Дали „гне-
вът на мравките” ще
има неделните разме-
ри, ще стане ясно

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

dlv.si@abv.bg
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Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008
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ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ КОМПЮТЪРЕН
ОПЕРАТОР НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

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

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

днес.
Факт е обаче, че

след съботната ве-
чер, в неделя отново
стотици коли тръг-
наха от Перник към
столицата. Със скан-
дирания “Мафия”,
протестиращи блоки-
раха центъра на Со-
фия. Към тях се при-
съединиха много граж-
дани с мотоциклети,
велосипедисти, както
и шествие от пеше-
ходци по жълтите па-
вета.

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

Недостиг на кадри
в ЦСМП-Перник

Силвия ГРИГОРОВА
С близо 50 на сто са

намалели повикванията
във филиалите на Цен-
търа за спешна меди-
цинска помощ в Трън,
Брезник и Земен в по-
чивните дни.  За сметка
на това са се увеличили
леко амбулаторните
прегледи в тези филиа-
ли, поясни директорът
на ЦСМП д-р Варели Си-

Край на топлата
есен, идва снегът

Любомира ПЕЛОВА
Тази седмицата започва със слънчево вре-

ме в почти цялата страна. Тя обаче ще отбеле-
жи първия напън на приближаващата зима.
Защитата на антициклона, която толкова дъл-
го държеше времето сухо, най-накрая се про-
пуква. Комбинацията от два антициклона в
Централна и Източна Европа създава условия
за проникване на мощна доза хладен въздух
от север-североизток. В същото време над
Черно море се развива циклон, който ще до-
несе валежи, както в Северна Турция, така и
при нас. Нахлуването на хладен въздух ще
започне в сряда. Освен застудяване, в чет-
въртък очакваме и слаби валежи. Дневните
температури в следващите 7 дни ще са от 10-
12 градуса в началото на седмицата до едва
7-8 градуса в петък, когато се очаква да е най-
студено.

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"

меонов. „Анализът, кой-
то направим за 9-те ме-
сеца на тази година по-
казва, че с  близо 1000
по-малко са повиквания-
та в сравнение със съ-
щия период на 2017 г.
Що се отнася до подго-
товката ни за зимата,
линейките ни вече са на-
пълно готови. Еди-
нственият проб-
лем,който стои пред
нас, но това е проблем в
цялата страна, е недос-
тигът на лекари и фел-
дшери. В момента рабо-
тим с 16 човека по-мал-
ко, като от тях 12 са ле-
кари и 4 фелдшери. В мо-
мента най-сериозни
затруднения изпитва-

ме във филиала в Радо-
мир, тъй като един от
лекарите ни получи в
петък инфаркт. Добра-
та новина е, че тази
седмица при нас идва ле-
кар от Видин. Назначих-
ме тези дни и един фел-
дшер. Въпреки това
съм пуснал обява в Бю-
рото по труда, че тър-
сим още 2 лекари и 2
фелдшери. Заплащане-
то при нас, от начало-
то на тази година, се
подобри, но въпреки
това не достигат ме-
дици. Правим сложни
схеми, за да осигурим
добро покритие от ме-
дици в областта”, поя-
сни д-р Симеонов.

На страница 2
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До 15 часа над 250 човека бяха заявили, че ще се включат в протеста

Изразяващите недо-

волството си гражда-
ни настояваха за неза-
бавно ревизиране на

възнагражденията на
депутатите и висши-
те държавни служи-

тели, които да бъдат
обвързани с минимал-
ната работна запла-
та. Протестиращите
искат и съкращение
на многото държавни
агенции и други ин-
ституции, които на-
мират за “ненужни” и
“паразитни”.

Кръстовището на
Даскалово пък беше
тотално блокирало
от протестиращите.
И още една любопит-
на подробност – на
въпрос на репортер
от втората по голе-
мина българска теле-
визия за какво про-
тестират - за чист
въздух или срещу ви-
соките цени, отгово-
рът беше категори-
чен - мръсният въз-
дух ни е най-малкият
проблем. Нашия осно-

вен проблем са ниски-
те заплати, високите
цени на горивата и
непрекъснато пови-
шаващите се данъци.
Вече сме на дъното,
не може да се търпи
повече!

Според предвари-
телната разгласа,
снощи сборният
пункт бе пред хипер-
маркет „Кауфланд” в
квартал „Изток”, а
началният час за про-
теста бе 18. Пред-
виждаше се колоната
автомобили да поме
към кръговото на пъ-
тен възел „Даскало-
во”, за да се блокира
магистралата.

Малко преди 15 часа
вчера във фейсбук
над 250 човека бяха
заявили, че ще се
включат в протеста.

 

Стоят ли скрити сили зад
залялата страната протестна вълна?
Любомира ПЕЛОВА

Масови протести
заливат от дни
страната , а в неделя
беше тяхната колми-
нация. Поводът беше
цената на горивата,
а недоволството бе
изразено в 30 града,
в това число и в Пер-
ник.  Стройната ор-
ганизираност по ре-
гиони и ескалиране-
то на исканията в
политически - за ос-
тавка на правителс-
твото, отвориха но-
ва страница в дебата
по същество, при-
помняйки начина, по
който падна прави-
телството през зи-
мата на 2013 г

Мнозина вече си за-
дават въпроса
стоят ли скрити си-
ли зад протестната
вълна? В това отно-
шение прелюбопитни
са резултатите от
анкета, проведена
сред потребтерлите
на една от големите
информационни аге-
нции, показващи, че
близо от 50 процен-

та от потребители-
те смятат, че има
политическа сила,
която стои зад бур-
ните протести, зале-
ли столицата и стра-
ната. Не се уточнява
обаче коя, коя защо-
то самите отговори
са формулиране та-
ка, че можеш да отго-
вориш само с „да”,
„не” и „не съм сигу-
рен”. Политиците
също се разминават
в становищата си.

“Има сили и кръго-
ве, които са заинте-
ресовани по всякакъв
начин да правят
стачки по повод на
всякакви теми, за да
изнервят премиера.
Това е нормално, то-
ва ги кара да се чувс-
тват живи. Това кара
политически сили,
които имат пари за
стачки, да кажат -
ето ние сме важни и
значими”, коментира
депутатът от Обе-
динени патриоти
Емил Димитров-Реви-
зоро.

В същия дух се из-

каза и европдепута-
тът Ангел Джамбаз-
ки от ВМРО: “Като
видите как се появ-
яват на протестите
хора с военни димки,
ви става ясно, че зад
това стои някаква
организация”.

На обратната по-
зиция застанаха от
БСП. “Подкрепяме
протестите. От
няколко седмици ние
изразяваме същите
позиции на тези хо-
ра, които са по ули-
цата. Казахме: “Не
вдигайте данъка на
старите коли”. Ала-
рмирахме за повиша-
ването на цените на
горива, внесохме
предложения как да
бъдат компенсирани
в доходите на хора-
та”, заяви лидерът
на БСП Корнелия Ни-
нова. Тя поздрави хо-
рата, че са излезли на
улицата и са прояви-
ли смелост да изло-
жат исканията си.
По думите й мно-
зинството е винов-
но за напрежението.

Кметове на малки населени места
се разбраха за държавната власт
Доволни сме от срещата с премиера

Бойко Борисов. Това каза пред журна-
листи кметът на град Калофер и предсе-
дател на Национално сдружение на кме-
товете на малките населени места Румен
Стоянов след среща при премиера Бой-
ко Борисов, съобщи “Канал 3”.

Срещата е по покана на министър-
председателя, като на нея бяха обсъде-
ни исканията на кметовете на кметства,
които настояват за самостоятелен бю-
джет и по-голяма независимост от голе-
мите общини.

“Тази дългоочаквана среща премина
при изключително добра атмосфера.
Постигнахме добър резултат в първата
част от исканията си - бюджетните рам-
ки. Всяко населено място ще си има бю-
джетна рамка. Кметът на общината, как-
то искахме, ще бъде длъжен да я из-
пълнява, според закона, който до седми-
ца трябва да бъде изработен. Кметът ще
взима участие и при контрола върху об-
ществените поръчки. Това са най-важни-
те неща, за които дойдохме”, обясни
Стоянов.

“Втората част от нещата , касаят прага
за създаване на кметство”, коментира
той и уточни, че ще има нова среща, на
която ще присъства и Сдружението на
общините. “Благодаря на правителство-
то, че ни прие и изслуша, голяма част от
проблемите, които имахме ще бъдат ре-
шени в бъдеще. Смятам, че това ще ста-
не до максимум два- три месеца”, до-
пълни Румен Стоянов.

“Към момента няма да протестираме.
Доволни сме”, поясни той. Според него
трябва да има “размахване на пръст”,
защото докато не бъдат уреди промените
в законодателството малките общини не
могат да задължат големите да си вър-
шат работата.

“Никакви политически цели не сме
имали или сме подбудени от подобни ис-
кания. Не сме си позволи да питаме ни-
кой от колеги кой от коя партия е. Аз съм
независим, подкрепен от БСП”, коменти-
ра Стоянов и заяви, че не трябва сдру-
жението да бъде политическо обвързано.

На среща на кметове на малки населе-
ни места с премиера Бойко Борисов са
били договорени промени в законода-
телството, които да се засили отчетнос-
тта на общинските кметове. Това обясни
след срещата финансовият министър
Владислав Горанов, който също взе уча-
стие в разговорите с кметовете на мал-
ките населени места.

“Това, което постигнахме днес, е раз-
бирането, че с промени в законодателс-
твото ние ще увеличим отчетността на
общинските кметове от гледна точка на
ангажиментите към отделните кметства,
без, разбира се, с това да отнемаме тех-
ните правомощия, които са разписани в
закона. Но ще увеличим и правомощията
на кметовете на кметства по отношение
на активности на общината, които се
случват на територията на кметството, за
което тези хора са се явили за избори и
са приели конкретни ангажименти към
местната власт”, уточни Горанов по вре-
ме на брифинга в Министерски съвет.

“Конституцията определя основната
единица на местното управление - Общи-
ната и Общинският съвет е представител
на местната общност, това е местният
парламент. Да поставяме под съмнение
неговите функции и възможността да
взима решения означава да поставим
под съмнение конституцията и логиката
на местното самоуправление въобще”,
коментира Горанов.

Той подчерта, че “следващата година
бюджетните отношения на държавния
бюджет с общините нарастват с половин
милиард, като една не малка част - око-
ло 120 милиона, са в частта, която зави-
си от местните общности”, каза той като
подчерта, че това не е било тема на раз-
говорите. “Колегите поставиха пробле-
ми, които не биха съществували, ако
местите власти са в хармония и син-
хрон”, каза Горанов.
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Учителската заплата ще
надмине средното

възнаграждение за страната
Светла ЙОРДАНОВА

Следващата година за първи път
средната учителска заплата ще надви-
ши средната за страната от може би
над две десетилетия, каза министърът
на образованието и науката Красимир
Вълчев.

“При всички случаи увеличението на
възнагражденията увеличава желание-
то за включване в професионални нап-
равления в системата на висшето обра-
зование, които приключват със завър-
шване на педагогическа правоспособ-
ност“, коментира той.

“450 милиона лева са допълнително
средства с източник държавния бю-
джет, от тях 330 милиона лева са за
увеличение на заплатите на педагоги-
ческите специалисти. Това са учители,
директори и други педагогически спе-
циалисти, като психолози, педагогичес-
ки съветници, логопеди и т. н. Отделно
имаме 30 милиона лева за увеличение
на възнагражденията на непедагоги-
ческия персонал с минимум 10%“.

„Във всички случаи ще имаме общо
увеличение и това общо увеличение
най-вероятно ще бъде 20%. Много е
важно да мотивираме не само днешно-
то поколение учители, но и бъдещите
учители“, поясни министърът относно
бюджета за 2019 година.

Той допълни, че ще нарасне тежестта
на диференцираното заплащане.

“То в момента е над 4%, но отделно
въведохме със Закона за предучилищ-
ното и училищното образование еже-
годна атестация, от която ще зависят
учителските заплати и кариерното раз-
витие в бъдеще“, коментира министъ-
рът.

“Няма как да имаме добре развито
общество, ако нямаме добро образова-
ние. Ако днес не инвестираме в учите-
ли, ако не направим така, че да вклю-
чим всяко едно дете в образователната
система. Ако не обвържем това, което
учим като съдържание и като профилна
структура с потребностите на пазара на
труда, ако не модернизираме образова-
нието“, допълни още той.
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Те са в Перник и са само за един месец

Силвия ГРИГОРОВА
82 проверки за спаз-

ването и осигуряване
на здравословни и бе-
зопасни условия на
труд на територия-
та на област Перник,
през месец октомври е
извършила Дирекция

„Инспекция по тру-
да”в Перник. Най-мно-
го-26, са проверките,
свързани с изпълне-
нието на издадените
предписания за от-
страняване на допус-
нати нарушения. 14
проверки са извърше-

ни по постъ-
пили искания,
4 по искане на
работодате-
ли, 10 от про-
верките са
по законо-
съобразното
възникване и
о с ъ щ е с т -
вяване на
трудовите
правоотно-
шения в от-
расъл „Расте-
ниевъдство
и животно-
въдство“, с
акцент зако-

носъобразното наема-
не на работници за из-
вършване на краткот-
райна сезонна селскос-
топанска работа.

В резултат на из-
вършения контрол
през октомври, тру-
довите инспектори са

констатирали 225 на-
рушения.

Най-много са нару-
шенията по трудови-
те правоотношения.-
130. След тях са тези,
свързани с осигурява-
нето на здравословни-
те и безопасни усло-
вия на труд-95.

През месец октом-
ври са съставени 10
акта за установяване
на административни
нарушения , като поч-
ти всички са за нару-
шение на нормите рег-
ламентиращи трудо-
вите правоотноше-
ния, а само един е  за
неизпълнени предписа-
ния.

Анализът, който
прави Д”ИТ”- Перник
за месец октомври по-
казва, че по време на
проверките, трудови-
те инспектори са объ-

рнали много сериозно
внимание на работо-
дателите за наруше-
нията, свързани с
трудовото законода-
телство. Това включ-
ва -  работа без трудо-
ви договори, неспазва-
не на работно време,
полагане на извънре-
ден труд, заплащане
на труда. Обект на
внимание са били и се-
риозните нарушения,
свързани със създава-
не на здравословни и
безопасни условия на
труд за работещите.
Анализът на Инспек-
цията по труда показ-
ва, че се намалява
броят на работещите
без писмен трудов до-
говор, на неплатени-
те навреме трудови
възнаграждения и неп-
латен положен извън-
реден труд.

От 2021 година всеки
ще плаща различно за

специализираните социални услуги
Силвия ГРИГОРОВА

Потребителите ще плащат в различна сте-
пен за специализираните социални услуги от
2021 г. От такси ще бъдат освободени децата
до 18 години, хората без доходи и тези, които
са изпаднали в кризисна ситуация. Това
предвижда подготвеният законопроект за со-
циалните услуги. Той ще регламентира още
кои от тези услуги ще останат безплатни и об-
щодостъпни.

Консултирането, насочването и обучението,
например, в придобиване и повишаване на ро-
дителски капацитет, ще са безплатни, общо-
достъпни за всеки българин социални услуги,
но специализираните, за хора над 18 години,
ще се ползват с такси, обясни Елена Кремен-
лиева - директор “Социално включване” в со-
циалното министерство. “Законът залага кои
са лицата, които въобще не плащат социални
услуги. Това са без доходи, говоря за пълно-
летни лица. Те не плащат въобще социални
услуги. Само че в закона има и разписана
възможност да се уредят случаи, в които се
плаща намален размер на таксата”, каза Кре-
менлиева. Така ползването на асистентска по-
мощ от възрастни хора без увреждания, но в
невъзможност сами да се грижат за себе си,
което сега не се заплаща от потребителите,
ще стане платено, ако човекът има доход.

 “Някой може да си плати целия размер на
дадена такса. Друг може да плати 50, трети
може да плати 20% и четвърти е този, който
няма да плати нищо, в зависимост от това как-
ва е възможността да се заплати услугата.
Например, има случай, когато човек може да
бъде освободен за известен период от такса,
защо не”, допълни тя.

Ще се разработи специална наредба, която
ще уреди размера на таксите и хора с увреж-
дания ще могат да ползват асистентска гри-
жа, ако решат, че не искат такава по Закона
за личната помощ. “Ако някой реши, че не ис-
ка да ползва два часа асистент по Закона за
личната помощ, не иска да ги ползва по този
закон, това е негов избор. Ние не можем да го
оставим обаче без нищо”, поясни още Кре-
менлиева.

В сайта на МОН ще има
новини за хора с увреден слух

Светла ЙОРДАНОВА
До края на седмицата Министерството

на образованието и науката пуска нови-
ни за хора с увреден слух. Те ще бъдат
достъпни в сайта на ведомството. Това
обяви зам. - министърът на образование-
то Деница Сачева.

“МОН ще бъде първата българска ин-
ституция, която ще предостави канал за
новини на хора с увреден слух. Те се
правят съвместно с децата от професио-
налната гимназия „Ломоносов“, които
ще подготвят новините и репортажите. В
началото на всеки две седмици ще има
нова емисия, която ще разказва за раз-
витието и новостите в образованието“,
обясни зам.-министърът.

Сачева каза, че изключително впе-
чатляващи са очилата, които превръщат
текст в звук, разпознават лица, пари,
както и софтуерите, които превръщат
звук в писмена реч, за да могат децата
да четат. Според нея технологиите са
необходими, за да може учители и роди-
тели да общуват с децата с увреждания,
а учениците и хората с увреждания съ-
що да имат възможност да общуват с
нас. “В следващите 2 години ще инвес-
тираме в дигитализация на образование-
то и една част от тях ще бъдат насочени
към пилотното въвеждане на такива тех-
нологии в образованието. Те не са пана-
цея, а инструмент, който ни събира, а не
разделя“, каза Сачева. Такива техноло-
гии се използват в специализираните
центрове за деца със специални образо-
вателни потребности. В общообразова-
телната система те са около 22 000 - 18
000 са ученици, а 4000 са в детските
градини и целта на министерството е
всички те да имат достъп до такива тех-
нологии. На въпрос дали училищата са
достъпни, тя призна, че не всички са та-
кива и обяви, че както досега и догоди-
на ще отделят около 1 млн. лева за дос-
тъпност.

Зам.-министърът обяви, че миналата
година са били обучени 1700 специалис-
ти от детските градини, за да могат да
правят ранна диагностика и скрининг на
деца от 3 -3,5 г. за различни обучителни
трудности.

България има два месеца да се
справи с проблема «мръсен въздух»

Любомра ПЕЛОВА
Търпението на Брюк-

сел за мръсния въздух
у нас свърши. Европей-
ската комисия поста-
ви двумесечен ултима-
тум на България да до-
каже, че може да се
справи с проблема. В
противен случай ни
заплашват със съд.

По данни на Светов-
ната здравна организа-
ция мръсният въздух
годишно причинява
смъртта на около 600
000 деца по света.

През тази година
градовете с най-мръ-
сен въздух са София,
Перник и Монтана.
При тях - превишение-
то на фини прахови
частици е 4-5 пъти
над нормата.

Сред градовете с
превишени норми са и
Видин, Пловдив, Горна
Оряховица, Плевен,
Бургас и Русе. Данните
са на Националната
система за контрол на
качеството на атмос-
ферния въздух. Още

миналата година Евро-
пейският съд осъди
страната ни заради
трайно лошото качес-
тво на въздуха. Тогава
съдът установи, че
България не спазва изи-
скванията за максимал-
но допустими прахови
частици във въздуха.
А взетите мерки, спо-
ред Европейската ко-
мисия са недостатъч-
ни.

Според министъра
на околната среда и во-
дите Нено Димов Бъл-
гария има напредък по
отношение на въздуха.
Тепърва ще се взимат
и още мерки. Например
със закон ще се въве-
дат конкретни норми
за съдържанието в
твърдите горива. В
бюджета за следваща-
та година пък  са пред-
видени повече пари за
помощи за енергийно
подпомагане.  

А отговорността за
чистия въздух е и на
местно, и на национал-
но ниво, категоричен е

министърът. И се за-
канва – санкции да има
за всяка община, коя-
то не полага нужните
усилия. „Конкретен ре-
зултат не означава за-
дължително да пос-
тигнете нормите, а да
намалите замърсяване-
то”, обясни още Нено
Димов.

Времето обаче тече
и до декември трябва
да убедим Европейска-
та комисия, че сме в
състояние да се спра-
вим с мръсния въздух.
Ако не успеем най-ве-
роятно, ще се стигне
до съд.

Страната ни обаче
има право да поиска
удължаване на срока.    

През април 2017-а,
когато Европейският
съд ни осъди, не се
стигна до глоби.  Този
път обаче, ако държа-
вата не успее да убеди
Европейската комисия,
че ще победи във вой-
ната с мръсния въздух
- може и да се стигне
до солени санкции.

Предлагат 11 нови
защитени специалности

Светла ЙОРДАНОВА
Министерството на образованието и науката

предлага към утвърдените 29 защитени спе-
циалности от професии в списъка за следва-
щата учебна 2019/2020 година да се добавят
още 11 нови специалности.

Te ще са с фокус върху секторите машинос-
троене, електроника и автоматика, моторни
превозни средства и транспортни услуги. Това
съобщиха от пресцентъра на Министерството.

Към Списъка със специалности от професии,
по които се очаква недостиг от специалисти на
пазара на труда, са добавени три търсени спе-
циалности – машини и системи с цифрово-
програмно управление, промишлена електро-
ника и технология на органичните вещества. С
тях броят на специалностите в него става 57.

Новите специалности и в двата списъка са
предложени от отрасловите министерства и ор-
ганизациите на работодателите, като са раз-
гледани и приети от междуведомствена коми-
сия. С добавянето им към списъците се създа-
ват условия за прецизиране на държавния
план-прием и насочването му за организиране
и провеждане на качествено професионално
образование и обучение на кадри за приори-
тетни икономически сектори, в които е налице
слаб интерес от страна на учащите.

Новите специалности създават и възмож-
ности за изпълнението на регионални програ-
ми и проекти, както и за обучение по специал-
ности в нови или високотехнологични сектори,
отбелязват от пресцентъра на МОН.

Допълнените и актуализирани списъци за
учебната 2019/2020 година са предложени за
обсъждане на страницата на образователното
министерство.
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Депутатите приеха окончателно част от промените в данъчните закони

53 процедури с европейско финансиране
за 1,1 млрд. лева ще

бъдат обявени през 2019 г.

Депутатите най-
после приеха оконча-
телно част от проме-
ните в Закона за кор-
поративното подо-
ходно облагане
(ЗКПО), в преходните
и заключителните
разпоредби на който
са събрани измене-
нията за догодина на
всички данъчни зако-
ни.

Най-сериозната ко-
рекция е в Закона за
местните данъци и
такси, където не
просто се променят

ставките, а целият
модел на облагане.
Идеята е да се преми-
не плавно към еколо-
гично двукомпонен-
тно облагане на ав-
томобилите. Според
БСП обаче промяната
на модела не е част
от предизборната
програма на ГЕРБ и
Обединените пат-
риоти и поради тази
причина кабинетът
няма да оцелее до Но-
ва година. Според со-
циалиста Георги Сви-
ленски управляващи-

Любомира ПЕЛОВА
53 процедури за набиране на проектни

предложения на стойност близо 1,150
млрд. лева ще бъдат обявени през следва-
щата година по програмите, съфинансира-
ни от  Европейските структурни и инвести-
ционни фондове. Това стана ясно по време
на заседание на Съвета за координация
на управлението на средствата от ЕС
(СКУСЕС) към Министерския съвет, на
което бяха приети индикативните годишни
работни програми за 2019 г.

Към момента по програмите са обявени
408 процедури за набиране на проектни
предложения на стойност 17,996 млрд. ле-
ва, договорени са над 14,5 млрд. лева или
над 62,5 % от общия бюджет. До бенефи-
циентите са достигнали над 25,3% от  бю-
джета на всички програми или близо 6
млрд. лева.

Следващата година ще е особено важ-
на, успоредно с изпълнението на настоя-
щия програмен период, ще стартираме
подготовката за следващия. Това заяви
заместник министър-председателят То-
мислав Дончев в рамките на председа-
телствано от него заседание на СКУСЕС.
По думите му от изключително значение
за подобряване на ефективността на евро-
пейските средства е да се осигури макси-
мална синергия както между отделните
програми, така и по отношение на предви-
дените в тях процедури.

Индикативните годишни работни програ-
ми на Управляващите органи са качени в
публичния модул на Информационната
система за управление и наблюдение на
средствата от ЕС http://2020.eufunds.bg/ и
могат да бъдат изтеглени от https://
eumis2020.government.bg/bg/s/Home/Pub-
licManualDownload/08c97b34-3d26-47af-
a8e3-1cb62da68be3.

те не си изпълняват
ангажиментите. "Ли-
шете се от тези ми-
лиони, защото еже-
дневно давате пово-
ди на хората да не ви
вярват. Помислете
за стабилността на
правителството. С
тези действия няма
как да издържите и
до Нова година", зая-
ви той. От БСП са
категорични, че уве-
личението на данъка
ще бъде с над 50%.

Средно с 30% ще се
повиши данъкът на
колите със сертифи-
кат ЕВРО 1, 2 и 3. То-
ва засяга 2,4 млн. ко-
ли. За по-мощните
автомобили налогът
остава по-висок, но в
сравнение с досегаш-
ния ще има намале-
ние от около 10-20%
на най-екологичните
автомобили от ка-
тегория ЕВРО 6. Въ-
веждането на еколо-
гичния компонент

ЧЕЗ Разпределение инвестира в
мощности за развитие на

индустриални зони
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ Разпределение България осигу-
ри 13 MW мощност в първия етап на зах-
ранване с електроенергия на индус-
триална зона "Божурище. В рамките на
проекта компанията положи 56 935 мет-
ра кабелни линии средно напрежение от
кв. Модерно предградие до локацията.
За изграждане на новата енергийна ин-
фраструктура ЧЕЗ Разпределение ин-
вестира 1, 65 млн. лв. За захранване на
отделните обекти, разположени на тери-
торията на индустриалната зона, е из-
граден  вътрешен пръстен с нови кабел-
ни линии 20 kV, с обща дължина на вло-
жения кабел близо 13 км.

"За нас е важно да инвестираме в по-
добни проекти, които допринасят за
икономическото развитие на страната.
Те привличат милиони левове чуждес-
транни инвестиции, като същевременно
водят до разкриването на много нови
работни места. Надяваме се зоната да
се развива успешно и съобразно нуж-
дите на града и хората",  коментира То-
маш Пецка, главен директор "Управле-
ние на активите" на ЧЕЗ Разпределение
България.

Осигуряването на 13 MW мощност е
само първият етап от проекта по еле-
ктрозахранване на индустриалната зо-
на в Божурище. След пълното му изпъл-
нение ЧЕЗ Разпределение България ще
осигури мощности от 30 MW.

компенсира донякъде
досегашната практи-
ка, при която собс-
твениците на нови
коли плащаха далеч
повече, въпреки че
превозните им средс-
тва замърсяват въз-
духа най-малко.

Автомобилите с га-
зови уредби пък няма
да имат данъчни об-
лекчения, както пред-
лагаха от патриоти-
те.

Прехвърлянето на
собствеността вър-
ху МПС пък вече ще
става след проверка
за платен данък вър-
ху него в система в
Министерството на
финансите. Ще се
изисква и декларация
от прехвърлителя, че
няма непогасени дру-
ги данъци, свързани с
превозното средс-
тво. Проверката за
платен данък ще мо-
же да се извърши и с
документ, издаден

или заверен от общи-
ната.

Сред важните про-
мени е и това, че от
догодина нотариуси-
те ще бъдат задъл-
жени да докладват в
общините за всяка
сделка с недвижим
имот или моторно
превозно средство. В
7-дневен срок те
трябва да уведомят
какъв данък за придо-
биване е платен и
върху каква сума.

Целта, според МФ,
е да се осигури на об-
щините своевремен-
на и точна информа-
ция на каква цена се
сключват имотни
сделки и продажби на
автомобили, която
после да се използва
като база за определ-
янето на годишните
данък сгради и данък
МПС.

Промените влизат
в сила от 1 януари до-
година.

Нови 64 дървета засадиха доброволци  от ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА
В събота добро-

волци- служители
на "ЧЕЗ Електро
България" АД и жи-
тели на столицата,
засадиха 64 иглолис-
тни и широколис-
тни дървета на те-
риторията на парк
"Възраждане" в Со-
фия. По инициати-
ва на Савина Савова
- кмет на столич-
ния район "Възраж-
дане" и общинския
съветник Борислав
Борисов, чрез кам-
панията си "Въз-
раждаме детските
зелени мечти", Ра-
йон "Възраждане" се
присъедини към We
Do Green - инициа-
тива на "ЧЕЗ Еле-
ктро България" АД
за засаждане на дър-
вета в обезлесени
територии в гори,
паркове и населени
места в Западна

България. Савина Са-
вова и Борислав Бо-
рисов също се вклю-
чиха активно, като
доброволци, в залес-
яването на най-мла-
дия парк в София.

Това бе третото
събитие от инициа-
тивите, включени в
кампанията на "ЧЕЗ
Електро България"
АД - "Зареждаме Ви с
енергия", по време
на която дружес-
твото организира и
провежда събития,
свързани с грижата
за околната среда и
енергийната ефе-
ктивност. Стар-
тът на кампанията
бе даден на 14 юли
2018 г., когато ЧЕЗ
Електрои 5kmrun.bg
проведоха съвмес-
тно Run Green - бяга-
не за възрастни и
деца. Броят на уча-
стниците в Run
Green определи и

броя дървета - 366,
които да бъдат за-
садени през есента
от доброволци - слу-
жители на ЧЕЗ и
граждани.

Броят на участни-
ците в Run Green
2през октомври доп-
ринесе ЧЕЗ Електро
да добави още 375
дървета.

Дружеството уве-

личи то-
зи брой
до над 2
000 дър-
в е т а !
Първите
10 от
тях вече
р а д в а т
ж и т е л и -
те и гос-
тите на
столица-
та, заса-
дени на
27 ок-
т о м в р и
2018 г. в
р а й о н а
на бул.
" Ч е р н и
връх" №

44-46 от участници
в съботното бягане
на 5kmrun.bg в Юж-
ния парк и служите-
ли на ЧЕЗ в Бълга-
рия.

На 2 ноември 2018
г. над 230 добровол-
ци - служители от
дружествата на Гру-
пата ЧЕЗ в Бълга-
рия, засадиха 2000
фиданки на дъб и

акация върху 5 дека-
ра от територията
на опожарена гора в
землището на с. Ро-
соман, Община Бо-
журище, Софийска
област.

Една от целите на
инициативата We
Do Green е да попул-
яризира електронна-
та фактура като
удобен и сигурен,
модерен начин за по-
лучаване на месечни-
те сметки, който
дава и възможност
за личен принос към
опазване на природа-
та. Над 400 000
клиенти на "ЧЕЗ Еле-
ктро България" АД в
момента получават
фактурите си он-
лайн, като спасиха с
избора си близо 4
000 дървета от из-
сичане.

Само за година ед-
но дърво филтрира
28 кг замърсен въз-
дух и охлажда око-
лната среда колкото
10 климатика, рабо-
тещи постоянно.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

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

№70А

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

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

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

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

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

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

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

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

основен ремонт, ново
обзавеждане - 75 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
Продава:

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

тер., тец, - 120 000 евро

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Продава двустаен,
разширен център,

две тераси - 55 500лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,

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

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

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

ДЖАКУЗИ - 163 000 ЕВРО

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

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

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

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

двустаен, обзаведен в кв. Изток
0879 668 600

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

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

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

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

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

търси да назначи електроинженер
и електромонтьор. Тел.:

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК” ТЪРСИ

КОМПЮТЪРЕН ОПЕРАТОР

НА 3-ЧАСОВ РАБОТЕН ДЕН,

владеещ Adobe PageMaker и

Photoshop. Може и пенсионер. Справки

всеки ден  до 17.00 ч. на

ул.”Св.св.Кирил и Методий” 2А/2

или на тел. 60 13 72, 0887 884 095

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

0885525211 или гр. Перник, ул.
"Пирин" 12А
Фирма "АК Електрик" АД, град

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

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

магазин в Батановци.
Тел: 0893 306 308

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

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

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

Интересно и забавно

В Египет откриха гробници с мумифицирани животни
Археолози откриха мумифицирани животни в няколко древноегипетски гробни-

ци в района на некропола Сакара, намиращ се в околностите на Кайро. Сенза-
ционната находка беше обявена от министъра, отговарящ за древните паметници
Халед ал-Анани. В Сакара са открити три гробници от епохата на Новото царство
(около 1570-1070 г. до новата ера) и четири от Древното царство (2780-2263 г. пре-
ди новата ера).

„Гробниците от епохата на Новото царство са използвани за погребването на
мумифицирани котки“, каза ал-Анани. Той добави, че там най-вероятно са погреб-
вани котки, които са живеели и служили в храмовете. Открити са няколкостотин
мумифицирани тела на животни. В отделен саркофаг са намерени и стотици му-
мифицирани скарабеи, открити са мумии на кобри, крокодили и лъвове. Новите от-
крития ще бъдат изложени за посетители от 15 ноември в музея, намиращ се в ра-
йона на Сакара. Изложбата ще продължи един месец. Халед ал-Анани обеща, че
до края на тази година ще бъдат обявени две нови важни археологически откри-
тия, които са направени наскоро в Египет.

В археологическия комплекс Сакара в околностите на египетската столица се
намира един от най-древните некрополи. Първите погребения там датират още от

епохата на Първата династия фараони (XXXI — XXIX век до нашата ера). Един от
най-прочутите паметници на Сакара е стъпаловидната пирамида на Джосер.

Защо е важно да спим в пълна тъмнина?
Хората, които не спят в пълна тъмнина, е много по-вероятно да развият онко-

логични и сърдечносъдови заболявания, твърдят руски учени.
"Все по-ясна е връзката между прекомерната осветеност, предимно в голе-

мите градове, и риска от развитие на различни заболявания — предимно сър-
дечносъдови и онкологични", отбеляза ръководителят на центъра за медицина
на съня към Московския държавен университет сомнологът Александър Ка-
линкин.

Според него светлината е основен регулатор за производството на хормона
мелатонин. Всяка клетка съдържа собствен часовник, има собствен цикъл,
който се регулира от мелатонина. "Ако вечерно време стоим на прекалено
светло или използваме компютърни устройства, то това отмества производс-
твото на мелатонин за по-късен час и предизвиква проблеми със съня", уто-
чнява Калинкин. Друго важно условие за запазване на доброто здраве е да се
будим след изгрева на слънцето. Редица изследвания показват, че хората,
които стават от сън още по тъмно, имат по-нисък имунитет и са заплашени от
депресия. Владимир Ковалзон от Института по въпросите на екологията и ево-

люцията подчертава, че електрическото осветление силно се различава от
слънчевата светлина и няма същата способност да "рестартира" биологичес-
кия часовник.

Руските учени са единодушни, че най-опасни за здравето са нощните смени.
Замяната на съня, с какъвто и да е вид бодърстваме противоречи на вътреш-
ния за всеки човек часовник. Ако човек работи през нощта, а спи денем, то в
организма се появява противоречие, което се нарича "десинхроноза", пояс-
няват експерти. Неслучайно Световната здравна организация е обявила, че
работата на смени повишава риска от появата на някои злокачествени тумори.
"Най-голямо отражение има върху риска от рак на гърдата. При медицинските
сестри, работещи на смени, вероятността от подобно заболяване нараства с
40%, а при стюардесите със 70%", уточнява преподавателят от Първи москов-
ски държавен медицински университет. Учените смятат, че най-подходящото
време за заспиване е между 21 и 22 часа, когато именно започва секрецията
на хормона мелатонин. Оптималната продължителност на съня следва да бъде
от 7 до 9 часа, но всичко в интервала от 6 до 10 часа е напълно допустимо.
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След коалиционния съвет: "Гражданска"
от 1000 лева – спекулация

Няма да се присъединяваме към пакта за миграцията на ООН.  Цената
на горивата не се формира от правителството, обяви председателят на
парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов след Коалиционния
съвет в МС, свикан заради вчерашните протестите в страната срещу
високите цени на горивата.

Финансовият министър Владислав Горанов обясни, че цените не за-
висят от България, защото тя не произвежда суров петрол. "Цените у
нас следват тенденцията в света", поясни той.

По думите му очакванията са цените на суровия петрол да се успо-
коят, дори да има леки намалния в следващите месеци през 2019 г.

Той отбеляза, че не е изключено да се осъществи среща с петролната
и газова асоциация, за да се обсъди веригата на доставки и да се дока-
же на българските граждани, че това са ценовите равнища, които мо-
гат да се прилагат в една пазарна икономика.

"Цена - 1000 лв. за гражданска отговорност, не стои на дневен ред.
Подобна тема е спекулация, която цели създаването на обществено
напрежение", отсече министър Горанов.

По думите му на Съвета е било застъпено мнението, че по-рисковите
шофьори трябва да плащат повече. Той обаче отбеляза, че наредбата
на КФН, която се обсъжда, е на много ранен етап и дали ще остане в
този вид, с такава ескалация на "Гражданската отговорност", в зависи-
мост от рисковото поведение на шофьорите, тепърва щяло да се ана-
лизира.

"Дебат за 1000 лв. "Гражданска отговорност - няма, и такива цени в
момента няма", категоричен бе Горанов.

Що се отнася до данъците за старите автомобили, министърът обави,
че увеличението ще е с до 10 лева.

Цветан Цветанов коментира, че във вчерашния ден на протести е имало
доста провокации и в не малко от случаите се е целял сблъсък между
протестиращи и тези, които са блокирани на пътя.

Той отбеляза, че гражданите са достатъчно интелигентни, за да пре-
ценят откъде и кой би искал и има интерес да има политическо състре-
сение, криза или хаос.

"Всеки има право да избира какво желае - да имаме политическа криза
и хаос или да имаме стабилност", заяви Цветанов.

Коалиционният съвет днес е решил още, България да не се присъе-
динява към Глобалния пакт за миграция на ООН. Според решението на
Съвета, този документ застрашава националния интерес на България.

Президентът пак: Не мога да
ставам обединител на неправдата!

Протестите са демократично право и те възвръщат и надеждите и
достойнството на българите като граждани и затова вече са зако-
номерни, каза президентът Румен Радев пред журналисти в Карло-
во.

Според него властта всъщност наказва гражданите за бедността,
която тя не успява да пребори. Той уточни, че "гласът на гражда-
ните, техните болки, техните тревоги не се чуват и някак си недос-
тигат до управляващите".

Според него властта губи сензорите си, усещането за проблеми-
те на хората и ако няма чуваемост, ако няма съответни мерки, ако
продължават изявления арогантни и цинични, ако продължава не-
разбирането на проблемите на хората - закономерно е тези протес-
ти да продължават.

Той не коментира дали протестите са политически режисирани,
но добави "че никой не може да изкара хората насила на улицата".

Според него оставката в момент на растящи цени, на инфлация,
увеличаваща се престъпност не е решение, а абдикация от отго-
ворност. Властта трябва да знае, че отказът от управление и бягство
от проблемите поставя морална преграда пред амбицията да ис-
каш властта отново, каза още Радев и добави: "Очаквам правителс-
твото и Народното събрание да посочат изход от тази ситуация".

На въпрос как ще коментира изказване на Цветан Цветанов, че
не е обединител, а разединител на нацията президентът отговори:
"Обединител не мога да ставам на неправдата, обединител не мога
ставам на политически партии. Аз съм обединител на българския
народ и съм длъжен да изразявам неговите болки, притеснения и
надежди и ако някой не е разбрал това - си е негов проблем".

Днес президентът и главнокомандващ на българската армия Ру-
мен Радев посети 61-ва Стрямска механизирана бригада в Карло-
во. Той прие строя на почетните роти на бригадата и се запозна с
въоръжението и техниката, с която военнослужещите изпълняват
задачите си. Във военното формирование бяха и началникът на
отбраната ген. Андрей Боцев и командирът на Сухопътни войски

г е н е р а л - м а -
йор Михаил
Попов.

Срещата в
Карлово е по
повод пред-
с т о я щ и я
празник на
С у х о п ъ т н и
войски - 19
ноември и 100
години от
края на Пър-
вата световна
война, за кое-
то президен-
тът положи
цветя пред

паметника на загиналите във войните.
На срещата си с него военнослужещите са поставили въпроси

свързани не само със социални и битови проблеми. Те мислят за
бъдещето на България и техните проблеми са в насоката как да
станат по-добри в своята дейност, да придобиват нови и съвремен-
ни способности, уточни президентът. По думите му проблемите са
комплексни и искат един всеобхватен подход за тяхното решава-
не.

Според Радев най-тежкият проблем в Българската армия е недо-
комплектът на личния й състав, който може, по думите му "да има
изключително негативен ефект върху нашата система за национал-
на сигурност". Мерките са комплексни и освен социалните са необ-
ходими и условия за водене на пълноценна подготовка, нова тех-
ника, нови способности и мотивация на хората, обобщи държав-
ният глава.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Перник, на основание чл.128, ал.1 и ал.2 от ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план /ПУП-ПП/ извън границите на урбанизираните територии, за
обект: Външно електрозахранване на второстепенна сграда в ПИ
№611, с.Боснек, ЕКАТТЕ 05760, община Перник.

Трасето и сервитута на ел. кабел НН 1кV/ВЕУП/ засяга ПИ 000210/
нов № 05760.2.210/, ПИ 002010/нов №05760.2.10/, ПИ 070059/нов
№05760.70.59/ по КВС на с.БОСНЕК, община Перник. Дължина на
трасето на въздушна кабелна линия НН 1 кV е 161 м., общата площ
сервитутна зона е 0,868 дка.

Проектът за ПУП-ПР е обявен в „Държавен вестник” бр. 90 от 30.
10. 2018 г.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник”, считано до 30. 11. 2018 г.
заинтересованите могат да разгледат проекта в стая № 5, етаж 12,
сградата на община Перник и да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската администрация.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Динко на уше на Меркел: Малко ли ти
помогнах, ма, будала?!

Да знаеш колко бежанци ти спрях, рече той пред восъчна ста-
туя на канцлера.

"Ловецът на мигранти" Динко Вълев отново напомни за себе
си с колоритно видео, в което говори на восъчна статуя на Ан-
гела Меркел.

Действието се развива в музея на "Мадам Тюсо" в Амстер-
дам, а ямболията иска обяснение от германския канцлер, защо
не е получил благодарност от нея, заради заловените бежан-
ци.

"Да знаеш колко бежанци ти спрях! Ако си благодарна, един
медал да ми дадеш, да ме сложиш тука и аз да съм до тебе...
Едно благодаря не каза!", казва във видеото Динко и отсича в
заключение: "Малко ли ти помогнах, ма, будала".

В друго видео, публикувано също в профила на Динко Въ-
лев, се вижда как той обяснява на статуя на вече оттеглилата
се холандската кралица Беатрикс, колко е скъпо горивото в
Ямбол и областта.

"Моля те, направи нещо! На хората им писна по 2,50-3 лева
нафта да карат!“, отсича Динко пред кралската особа.

2300 Перник, пл. „Св. Иван Рилски ” 1А ;
тел: 076 /602933; факс 076/603890; www.pernik.bg
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Сертифицирана по ISO 9001: 2015



Съперник10     13 ноември 2018 г. МОЗАЙКА

М
о
ж

е
 д

а
 в

и
д
и
т

е
, 

в
а
ш

и
т

е
 р

е
к
л
а
м

н
и
 к

а
р
е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е
к
т

р
о
н
о
т

о
 и

з
д
а
н
и
е
, 

н
а
 в

е
с
т

н
и
к
а
 w

w
w

.s
a
p
e
rn

ik
.i
n
fo

В никакъв случай не се надявайте на лесен ус-
пех. На него могат да разчитат само най-упори-
тите и твърди по дух личности. Добър ден за за-
почване на бизнес, търговия и инвестиране на па-
ри. Любовната активност ще намалее, но това не
е причина да се отдръпнете или пренебрегвате

избраника си. Заемете се с дребните проблеми.

Очакват ви много противоречия с хора, с които
преди това сте се разбирали с половин дума. Въз-
можно е лошото ви настроение да засегне ваши-
те комуникации. Конструктивният подход в ра-
ботата ще убеди шефовете във верността на
техните решения спрямо вас. Не трябва да след-

вате собствените си слабости.

Трябва да работите без да жалите сили. В про-
тивен случай, ще бъдете на ръба на възможности-
те, за които някога сте мечтали. Спокойният ри-
тъм на живот ще ви помогне да се отпуснете, по-
чинете и да изградите мислено схемата на бъде-
щите действия. За любовни срещи и пътуване

денят е перфектен, така че може смело да действате.

Очаква ви безпроблемен и тих ден, когато никой
няма да може да наруши вашата идилия. Смело
споделяйте вашите изключителни таланти с
другите и бъдете по-решителни в личния си жи-
вот. Творческият ви потенциал е неограничен,
което ще позволи да установите нови контакти.

Вечерта се отпуснете и помечтайте.

Днес няма да имате нито един повод за притес-
нение. Дори, ако мислено се настроите за края на
света. Хоби или увлечение от младостта ще ви
позволи да се потопите в далечното минало. Мно-
го от вас могат да решат да променят работата
си или да се преместят в друг град. Потърсете

подкрепа от хора, които са ви скъпи и близки по дух.

Въздържайте се от рискове и експерименти.
Вие сте толкова самонадеяни, че може лесно сами
да си създадете пречки. Мъдрите решения ще ви
помогнат да установите отношения с онези, с
които сте в конфликт. Опитайте се да устоите
на натиска на другите. Вечерта ви чака неочак-

ван подарък от приятел.

Ще може лесно да повишите стандарта си на
живот от материална гледна точка. Само не
трябва да се отклонявате от правилата и тради-
циите, които сами сте установили. Всичко
трябва да е ясно и обективно. Семейните взаи-
моотношения може да се подобрят. Смирете се с

това, което е невъзможно да промените.

Не ви очаква стабилност във финансите, но то-
ва за вас изобщо не е трагедия. Опитайте се да
използвате тези средства, които вече сте спес-
тили. Стратегическият план за действие ще ви
помогне да напреднете по-бързо от другите коле-
ги. Възможни са проблеми със стомаха при тези

от вас, които обичат да опитват екзотични ястия.

Трябва да бъдете по-сдържани в изявленията, в
противен случай няма да избегнете конфликти.
Пазете дистанция в комуникациите, в това от-
ношение бъдете по-консервативни. Не обръщай-
те гръб на перспективите, които водят до успех
и печеливши сделки. В любовта може да прежи-

веете преломен момент.

Трябва да се съсредоточите върху самодисцип-
лина. Ако покажете небрежност и липса на воля,
ще загубите всичко, към което се стремите. В
отношенията с хората, изключете гордостта и
амбицията. За да може положителните тенден-
ции да влязат в живота ви, трябва да работите

върху себе си. Това важи за личната и професионалната сфера.

Ще успеете да постигнете просперитет, ако
започнете активно да се трудите, още от сут-
ринта. Ако закъснеете за работа, не може да меч-
таете за бонус или нова длъжност. В отношения-
та с роднините трябва да сте по-лоялни и търпе-
ливи. От вашето поведение зависи, колко бързо

ще бъдат решени проблемите свързани с наследство или пари.

Опитайте се да се противопоставите на изку-
шенията. Ако вземете това под внимание, тога-
ва ще се чувствате прекрасно този ден. Много
усилия ще трябва да положите в любовната сфе-
ра. Трябва да отделяте по-голямо внимание на
любимия, не само да го засипвате с комплименти.

Вечерта си легнете по-рано.
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Яне АНЕСТИЕВ

Чуковете надделяха над „Септември”(Симитли) на собствен терен

„Ìèíüîð” ðåãèñòðèðà øåñòè óñïåõ
Миньор надви Сеп-

тември (Симитли) с
1:0 и записа шеста по-
беда за сезона. Еди-
нствения гол в мача
реализира Петър Тон-
чев в 67-та минута, ко-
гато с мощен удар от
20 метра прати топка-
та в мрежата.Домаки-
ните бяха по-активния
отбор, но трудно съз-
даваха голови възмож-
ности. През първата
част на два пъти Сти-
вън Милчев пробва

удари, но първо би пок-
рай вратата, а след
това вратарят на Сеп-
тември Иван Димит-
ров спаси.Възпитани-
ците на Спас Стоиме-
нов отговориха с шут
на Домозетски, но
Леонтиев бе на място-
то си.Настоятелнос-
тта на перничани даде
резултат в средата на
втората част с попа-
дението на Тончев, а
три минути по-късно
напречната греда по-

Втора лига
14-ти кръг
Резултати:
Ботев (Гълъбово) - Поморие (Поморие) 4:1
  [0:1 Живко Жеков 21', 2:1 Рангел Абушев

60',63'; 3:1 Бейсим Бейсим 75',
   4:1 Свилен Щерев 79'-д]
  [чк: Иван Янчев (П) 56']
Кариана (Ерден) - Царско село 2015 (София)

1:2
  [1:0 Ивелин Илиев 33', 1:1 Антонио

Георгиев 42', 1:2 Георги Минчев 65'-д]
Струмска слава 1927 (Радомир) - Добруджа

1919 (Добрич) 3:1
  [1:0 Христо Кирев 33', 1:1 Дони Дончев 53',

2:1 Ерик Иванов 68',
   3:1 Димитър Петков 78']
Пирин (Благоевград) - Монтана 1921

(Монтана) 0:3
  [0:1 Иван Михов 49', 0:2 Николай Цветков

54', 0:3 Тони Тасев 90'+3']
Несебър (Несебър) - Черноморец (Балчик)

0:0  stats
Локомотив (Горна Оряховица) - Локомотив

1929 (София) 0:2
  [0:1 Мартин Станкев 9'-д, 0:2 Даниел Васев

55']
10 ноември 2018, събота, 16:00 ч / XIV кръг:
Литекс (Ловеч) - Лудогорец 1945 II (Разград)

2:0
  [1:0 Тонислав Йорданов 35', 2:0 Добромир

Бонев 51']
12 ноември 2018, понеделник, 17:30 ч / XIV

кръг:
ЦСКА 1948 (София) - Арда 1924 (Кърджали)
Класиране:
 1. Царско село 2015 (София) 32:11   37
2. Монтана 1921 (Монтана) 22:7    30
 3. ЦСКА 1948 (София) 16:11   23
4. Поморие (Поморие) 22:23   21
 5. Литекс (Ловеч) 19:13   21
 6. Арда 1924 (Кърджали) 15:8    21
 7. Локомотив 1929 (София) 10:10   19
 8. Черноморец (Балчик) 13:15   19
 9. Ботев (Гълъбово) 16:15   18
10. Несебър (Несебър) 17:19   17
11. Струмска слава 1927 (Радомир)

18:22   16
12. Лудогорец 1945 II (Разград) 14:24   15
13. Локомотив (Горна Оряховица)

14:21   14
14. Кариана (Ерден) 12:18   12
15. Пирин (Благоевград) 13:25   12
16. Добруджа 1919 (Добрич) 5:16    9
Трета лига
10 ноември 2018, събота, 14:00 ч / XV кръг:
Оборище (Панагюрище) - Балкан 1929

(Ботевград) 2:1
Вихрен 1925 (Сандански) - Велбъжд

(Кюстендил) 1:0
Марек 1915 (Дупница) - Надежда

(Доброславци) 4:0
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Чавдар

(Етрополе) 2:2
Пирин 1941 (Разлог) - Ботев 1937 (Ихтиман)

1:0
в Първомай:
Беласица (Петрич) - Банско (Банско)

0:1
Спортист 2009 (Своге) - Хебър 1918

(Пазарджик) 0:0
Миньор (Перник) - Септември (Симитли)

1:0
Германея (Сапарева баня) - Сливнишки

герой (Сливница) 0:2
  Класиране:
 1. Хебър 1918 (Пазарджик) 27:6    38 т.
 2. Оборище (Панагюрище) 28:13   36
 3. Сливнишки герой (Сливница)

24:9    31
 4. Пирин 1941 (Разлог) 25:10   30
 5. Вихрен 1925 (Сандански) 22:17   29
 6. Банско (Банско) 27:13   29
 7. Миньор (Перник) 20:17   23
 8. Чавдар (Етрополе) 34:25   20
 9. Рилски спортист 2011 (Самоков)

12:17   20
10. Германея (Сапарева баня) 18:26   20
11. Беласица (Петрич) 18:13   19
12. Балкан 1929 (Ботевград) 14:22   16
13. Ботев 1937 (Ихтиман) 17:25   16
14. Марек 1915 (Дупница) 14:17   14
15. Септември (Симитли) 6:14   13
16. Надежда (Доброславци) 16:36   12
17. Спортист 2009 (Своге) 11:25    8
18. Велбъжд (Кюстендил) 10:38    3

11-то ОУ и Езиковата са общински шампиони по футбол
Първите общински

шампиони по футбол
от Ученическите игри
през учебната 2018/19
година вече са извес-
тни. На изкуствения
терен в Димова махала
се изиграха финалните
двубои във възрасто-
вите групи момчета 5-
7 клас и юноши 8-10
клас. За трета поредна
година купата при 5-7
клас се печели от отбо-

Люпко Петрович желае
успех на Ел Маестро

Люпко Петрович
даде кратко изявле-
ние във връзка с
ЦСКА. Потърсихме
го, за да коментира
работата на Нестор
Ел Маестро в Бори-
совата градина и в
процеса на разгово-
ра ни легендарният
треньор намекна за
нещо изключително
интересно, което
може да се слу-
чи.„Мога да съобщя,
че треньорската ми
кариера в Руанда ще
приключи скоро.
Спечелих с местния
отбор АПР титлата
миналото първенс-
тво, а от началото
на новия сезон сме
на първо място. То-
ва е „армейският”
тим на страната и
тук хората много ме
уважават заради
отличните резулта-
ти”, заяви Люпко.
„Сега за ЦСКА и Нес-
тор Ел Маестро. Той
е изключително та-
лантлив треньор, в
който има огромен
потенциал. Не крия,
че аз бях от хората,

които гарантираха
за него пред ръко-
водството на ЦСКА.
Нека феновете бъ-
дат търпеливи. Да,
и м а ш е
к о л е б -
ливи иг-
ри, но
на все-
ки може
да се
с л у ч и .
Той е на
п р а в
п ъ т !
Поглед-
н е т е
класира-
нето –
отборът е с реални
шансове да атакува
титлата. Както и
Купата, разбира се”,
заяви Люпко Петро-
вич. „Никой не ме е
търсил засега от
Борисовата градина,
но не изключвам ва-
риант да помогна на
Нестор в ЦСКА – би-
ло като консултант
или нещо друго. Но
не и като треньор.
Честно казано – аз
се надявам Ел Маес-
тро да спечели всич-

ра на XI ОУ "Елин Пелин",
който надигра на фина-
ла с 3:0 състава на ОУ
"Св. Иван Рилски". Шам-
пионите ще пред-
ставят Община Пер-
ник в следващия облас-
тен етап на ученичес-
кото първенство.Ин-
тересен двубой с дра-
матични обрати подне-
соха финалистите в
горната възраст - юно-
шите 8-10 клас. Отбо-

рите на ГПЧЕ "С. Радев"
и ПГ по икономика не
можаха да излъчат по-
бедител в редовното
време, като си отбел-
язаха по един гол и ре-
шиха притежанието на
общинската купа след
изпълнение на дузпи.
Двубоят приключи при
резултат 6:4 в полза на
юношите от езикова-
та гимназия, което им
дава право за участие в

следващия областен
етап на Игрите.Двата
отбора получиха награ-
дите си от знам.-кме-
тът на Община Перник
Денислав Захариев.„Има
и победители, винаги
има и победени. Поняко-
га от една загуба човек
учи повече отколкото
от победите. Спорту-
вайте и бъдете добри
граждани. Сигурен съм,
че днешният ден ще ос-

тане един хубав спомен,
който ще си спомняте
с добро. Не спирайте да
спортувате, изграж-
дайте се като характе-
ри и обичайте града си,
училището си, уважа-
вайте родителите си.
Бъдете живи и здрави!
Пожелавам ви много ус-
пехи в личен и профе-
сионален план!“, споде-
ли Захариев пред млади-
те футболисти.

Страницата подготви Яне Анестиев

могна на гостите след
далечен шут на Ивайло
Стоянов.В следващия
кръг Миньор гостува
на лидера Хебър в съ-
бота, а три дни по-ра-
но двата отбора ще се
срещнат на неутрален
терен в мач от турни-
ра за Купата на Ама-
тьорската футболна
лига. В предишния кръг
на турнира миньорци
спечелиха срещу Марек
с 3:2 с гол в последна-
та минута на двубоя.

ките си мачове до
края на календарна-
та година и да не се
налага да му помагам
през пролетта, ма-

кар че на мен не ми
пречи да работя на
„Армията”. Какво ка-
то съм бил преди на-
чело на Левски? Това
няма значение – аз
съм професиона-
лист. Освен това
имам най-добри
чувства към Гриша
Ганчев, с когото ра-
ботих повече от
прекрасно в Литекс.
За мен той е пример
за перфектен ръко-
водител”, завърши
Петрович.

Стойчо Младенов няма
да се връща в ЦСКА

 Стойчо Младенов съобщи любопитна нови-
на на личния си сайт, която ще разочарова
някои фенове на ЦСКА и ще зарадва други.
Треньорът удължи договора си с казахстан-
ския Кайсар, който изтича съвсем скоро.По то-
зи начин беше сложен край на въпроса дали
има шанс наставникът да се завърне в Борисо-
вата градина. "Няма какво друго да кажа. Но-
вият ми договор е за една година с опция да
бъде удължен. Всичко това е написано на сай-
та ми. Когато се завърна в София в края на
седмицата, мога да говоря пред вашите чита-
тели. Но не и в този момент", заяви Младе-
нов.Първенството на Казахстан завърши вче-
ра, а в последния кръг Кайсар победи с 2:0 Ак-
тобе. По този начин отборът на Стойчо финиши-
ра на пето място.

Перничанка изгледа
„Интер” срещу  „Барселона”

Перничанката Боряна Лекова сбъдна своя
детска мечта. Хубавицата си направи екскур-
зия до Италия, където последователно посети
Милано и Торино, пише struma.bg. Обиколката
на Боряна започна от столицата на модата Ми-
лано. Там тя се разходи по централния площад
„Пиаца дел Дуомо” и се снима за спомен с
Миланската катедрала. Девойката с радост
опита от прословутите аперитивни коктейли и
вкусния сладолед.Вечерта Лекова стъпи на
митичния стадион „Сан Сиро“, където наблю-
дава в компанията на 70 000 души дербито от
Шампионската лига между Интер и Барсело-
на, завършило при резултат 1:1, като дори успя
да заснеме видео с изравнителния гол на
Маурдо Икарди от домакините. Преди това ка-
талунците тъкмо бяха повели с гол на бразиле-
ца Малкъм. Ден след силните емоции от дву-
боя Боряна се премести в Торино.
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Това е становището на експерти от Института по пътна безопасност

Любомира ПЕЛОВА
За 2017 г. приходите

от застраховка ГО са в
размер на 659 227 502
лева, а общо изплатени-
те обезщетения са 406
924 553 лева. Админис-
тративните разходи
по закон могат да дос-
тигнат до 20%, или то-
ва са 131,8 милиона ле-
ва. Т.е остават над
120,5 милиона лева за
2017 година. Тези циф-
ри привеждат от Ин-
ститута по пътна бе-
зопасност в открито
писмо до медиите по
повод предложението
на Менда Стоянова за
въвеждане на лимит за
обезщетенията по за-
дължителната застра-
ховка.

Според експертите и
в момента застрахова-
телните компании мо-
гат да вдигнат цената
на ГО на 1000 или 2000
лева, но не го правят.

"Това е така, защото
цената се определя не
само от размерите на

риска, а и от пазарните
отношения. До този
момент не е предста-
вен нито един доклад,
който да показва необ-
ходимостта премията
по ГО да стане 1000 ле-
ва, ако не бъде прието
предложението на Мен-
да Стоянова за въвеж-
дане на лимит", пишат
още от Института.

Те са категорични, че
конкуренцията в бран-
ша създава условия зас-
трахователите, в зави-
симост от конкретна-
та си фирмена полити-
ка, да предлагат цени
за застраховането на
един и същи автомо-
бил с разлика до 100 лв.
спрямо други застрахо-
ватели и това е първо-
то доказателство, че
не се налага драстично
увеличение на цената
за ГО.

От Института за
пътна безопасност
предлагат няколко
стъпки за преодолява-
не на проблема.

1. Да се предложат

Умишлен палеж в Егълница
Любомира ПЕЛОВА

Два пожара с материални загуби са
гасени през почивните дни.

На 8 ноември, в ковачевското село
Егълница бил направен опит за палеж
на къща, собственост на 39-годишен
столичанин. Пламъците били забеляза-
ни от кметицата на селото и мъжа й,
които ги потушили. Нанесени са незна-
чителни материални щети - обгорели
са частично две врати и праговете им.

Започнато е досъдебно производс-
тво и работата продължава.

Три тона сено са изгорели в перниш-
кото село Ярджиловци.

Огънят тръгнал на 9 ноември, около
20,30 часа, в местността "Матица".
Причината не е установена. Унищоже-
ни са около 3 тона сено, собственост
на местен жител.

Образувано е досъдебно производс-
тво.

АКО ТЕЛЕВИЗИЯТА
ВЪЗСТАНОВИ "СТУДИО
Х", ТО ШОФИРАЩИТЕ
ПЕРНИЧАНИ вече живеят в

сериала. Нещо повече. Те са главни ге-
рои в него. В такъв смисъл, че всяко
пътуване крие толкова големи неизвес-
тности, колкото и най-големите баячки
не могат да предскажат. Като тръгнеш
някъде с колата, първо задължително
трябва да сърфираш из социалните
мрежи, за да се убедиш дали в засада
не  те чака автопротест. В тоя случай
джипиесът не върши работа. А редовно
пътуващите за София във всеки момент
могат да се окажат пътници за никъде.
Не им е скимнало на няколко души, не
са затворили кръговотго при Даскало-
во. Да не говорим, че на тапата през
Владая й трябва само една кола, за да
блокира половин Югозападна Бълга-
рия. Магистрала "Люлин" понякога е
непроходима и без протести. Въобще,
Перник и София се вплетоха здраво в
протестърската вълна и започнаха да
си мерят протестиращите автомобили.
Не сме били прави, че понякога сме
правили другарска критика на заспа-
лото гражданско общество. В знак на
извинение си посипваме главата с пе-
пел, щото пищящите клаксони и вико-
вете "Оставка" и "Мафия" са в състоя-
не да разбудят и глухите. Отдавна се
знае, че Сталин не е могъл да се спра-
ви само с шофьорите. Причината е
проста - по негово време те са били са-
мо професионалисти. Днес са аматьори
зад волана, но професионални протес-
търи. Да му мисли нашият Сталин.

СЪБИРАНЕТО НА ЛИСТА ВЪРВИ
С УСКОРЕНИ ТЕМПОВЕ. Не само за-
ради динамичния листопад, от който
някои тротоари направо са пожълтели.
Месната управа сигурно пришпорва
градските чистачки да размахват по-
чевръсто метлите, щото всеки момент
ще тръгнат ония ми ти есенни дъждове
и тогава не ти трябва поледица. Като
знаем сцеплението на паважа и особе-
но в някои централни части на Перник,
всяко стъпване върху мокро листо оз-
начава още един пациент на травмато-
логията. Затова да бързат жените с
метли, че есента може да ни изненада.

Четири бързи производства
през почивните дни

Любомира ПЕЛОВА
Нови четири бързи производства са

започнати през почивните дни.
След употребата на канабис е шофи-

рал автомобил "Фолксваген Пасат" 23-
годишният жител на областния град
Е.Р. Младежът бил проверен на 9 ноем-
ври, на кръстовището на улиците "Бу-
чински път" и "Юрий Гагарин". Той от-
казал кръвна проба за химичен анализ
и бил задържан за 24 часа.

Отново под въздействието на канабис
е шофирал автомобил марка "Сузуки
Лиана" 21-годишният перничанин Е.Е.
Той бил проверен на 10 октомври, в ра-
йона на пътен възел "Марина бара". За-
държан е за 24 часа по Закона за МВР
и работата по случая продължава.

С 2,19 промила алкохол в кръвта е уп-
равлявал "Фолксваген Поло" 39-годиш-
ният С.Г. от Перник. Мъжът бил прове-
рен на 10 октомври, на улица "Юрий Га-
гарин" в областния град. Взета му е
кръвна проба за химичен анализ и е за-
държан за 24 часа с полицейска запо-
вед.

В неделя, на улица "Райко Даскалов"
в Радомир бил проверен лек автомобил
"Рено Меган", управляван от 52-годиш-
ния жител на Етрополе Р.Н. При изпроб-
ването му с техническо средство за ал-
кохол са отчетени 2,26 промила. Госте-
нинът на Радомир отказал кръвна проба
за химичен анализ и е задържан за 24
часа.

Отличие за основоположника на спорта
джудо в Перник проф. Ангел Божичков
Любомира ПЕЛОВА

Областният упра-
вител Ирена Соколо-
ва наблюдава Репуб-
ликанското отборно
първенство по джу-
до за момчета и мо-
мичета, юноши и де-
войки младша въз-
раст и юноши и де-
войки старша въз-
раст, което се про-
вежда този уикенд в
Перник.

Събитието се ор-
ганизира от Българ-
ска федерация по
джудо и съвпада с
50-годишнината от
сформирането на
първия клуб по сило-
вия спорт в облас-
тния град.

На кратка цереме-
ния, по време на пър-
венството, губерно-
рът връчи почетет
плакет и грамота на
проф. Ангел Божич-

ков за съществения
му принос и цялос-
тна дейност в раз-
витието на джудо-
то в миньорския
град от 1968 г. до

пакети от мерки, об-
хващащи целия спек-
тър на застраховката
"Гражданска отговор-
ност", включително и
адекватна система
"Бонус-малус", за да не
се налага през няколко
месеца да се коригира
Кодексът за застрахо-
ването.

2. Застрахователни-
те компании да на-
малят признаването
на административни-
те разходи за ГО с 10%,
а лимит да има еди-
нствено за допълни-
телния кръг лица,
произтичащи от тъл-
кувателното решение
на ВКС от тази година.

3. Менда Стоянова
да оттегли предложе-
нието си за въвеждане
на лимит, за да може
дебатът да продължи
експертно, без от-
правянето на ултима-
тивни заплахи към об-
ществеността и без
да се насажда усещане-
то, че за пореден път
ще бъдем излъгани.

днес. По повод го-
дишнината, Соколо-
ва получи благо-
дарствена грамота
за подкрепата й към
спорта и младежки-

те дейнос-
ти в об-
ластта.

На тър-
жествено-
то чес-
тване на
п о л о в и н -
в е к о в н и я
ю б и л е й
бяха отли-
чени и
всички ве-
терани на
д ж у д о т о
в миньор-
ския град.

Закопчаха надрусан
шофьор с дрога в колата

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е задържан за притежа-

ване на наркотици и шофиране на авто-
мобил под въздействието на опиати.

Случаят е от 10 ноември, когато слу-
жители на Първо районно управление
на МВР  проверили лек автомобил "Ауд-
и А3", шофиран от 21-годишния А.М.
Контролът е осъществен в пернишкия
квартал "Твърди ливади". В автомобила
органите на реда намерили и иззели по-
лиетиленово пликче, съдържащо суха
зелена листна маса, която при направе-
ния полеви тест реагирала на марихуа-
на. Младежът бил изпробван с техни-
ческо средство, като резултатът се ока-
зал положителен за канабис. А.М. е за-
държан за 24 часа с полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.
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