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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

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

„Èíîâàòèâíè ïðàêòèêè çà ìåñòíî è ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå íà áèçíåñà”
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.
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Св. мчци Гурий,
Самон и Авив.

Всеки ден
да е така...

Сред купищата искания на протести-
ращите чат-пат лъсне и някоя глупоте-
вина. Като например тая да се върнат
младите българи от чужбина. Перфек-
тно неизпълнима. Как ще стане това с
блокиране на магистрали - не казват. И
въобще пазят пълно мълчание по въп-
роса. Как си го представят? Борисов да
ги натовари вкупом на правителстве-
ния фалкон и да ги стовари на аерогара
София? А после да ги заточи по место-
живеене, за да оправят икономиката и
демографията? Човек и когато има
справедливи искания, не трябва да губи
чувството за мяра. Като е толкова зор
за българите от чужбина, защо не
правят протестите си в Чикаго, при-
мерно, където има общност от цели
100 000 нашенци? Или някъде в Испания,
Германия, даже в Гърция, тя поне е бли-
зо. Все едно ония отвън да направят
протест всички да отидем при тях.

Ако всеки ден ще е така до победата,
всеки ден ще е загубен до загубата. А
иначе е хубаво всеки ден да е така. Гори-
вата по бензиностанциите  паднаха и
продължават да падат. Гражданската и
тя е на път, данъците също висят. Да
акцентираме на вътрешното положе-
ние и да не се бутаме в международно-
то.

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 с
краткотраен дъжд

Това бе темата на семинар дискусия на членовете на „КРИБ Перник”, заложен в проекта „Знам какво, научи ме /покажи ми/ как”
Любомира ПЕЛОВА

Вчера в Конферентна-
та зала на Двореца на
културата в Перник бе
проведен семинар дис-
кусия на тема "Инова-
тивни практики за мес-
тно и регионално раз-
витие на бизнеса", в
който участваха пред-
ставители на фирми,
членки на КРИБ Перник.
Форумът е заложен в
проекта "Знам какво,
научи ме /покажи ми/
как".

Бенефициент на раз-
работката е Сдружени
"КРИБ Перник", парт-

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

dlv.si@abv.bg
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www.vento-k.com
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“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД“AК Електрик” АД
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Тел.: 0777 82202
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emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"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
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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

ньори по проекта са Об-
щина Радомир и Ерикон
ООД от Република Гър-
ция. Проектът, който
е на стойност 198 000
лева и се реализира с фи-
нансовата подкрепа на
ОП "Развитие на чо-
вешките ресурси", съ-
финансиран от Евро-
пейския социален фонд,
стартира на 23 октом-
ври 2017 година и
трябва да приключи на
31 декември 2018 годи-
на, припомни вчера мо-
дератора на семинар
дискусията Елза Григо-
рова.

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

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"

Институции, държавна и местна власт с
обединена позиция относно протестите
Любомира ПЕЛОВА

С обдинена позиция
излязоха вчера кметове
на населени места, орга-
ните на реда, държавна-
та власт по отноше-
ние демонстрациите и
протестите, протича-
щи на територията на
областта.

"Уважаеми жители на
област Перник, заяв-
яваме категоричната
позиция на държавата,
на местните власти, на
ОДМВР Перник и служ-
бите за сигурност по
повод демонстрациите
и протестите, проти-
чащи на територията

на областта.
Противопоставяме

се на грубите опити за
спекулации по важните
национални теми и нат-
рупването на общес-
твено напрежение в
последните няколко
дни. Всеки има право на
глас и свободна пози-
ция, уредено в Закона за
събранията, митинги-
те и манифестациите.
Тяхното изразяване не
трябва да става с дей-
ствия, накърняващи
чуждите права, чрез
затварянето на важни
пътни артерии, въз-
препятстване на сво-

бодното придвижване
на хора, на автомобили-
те на реда и тези на
спешната помощ.

Смятаме, че всекид-
невно пътуващите
стотици перничани до
работните и учебните
им места в столицата,
не бива да бъдат по-
търпевши от събития,
организирани от хора,
провокиращи, погазва-
щи законността и с по-
ведението си водещи
до дестабилизация на
страната ни.

Призоваваме жители-
те на областта да спаз-
ват закона и неговите

разпоредби, да не нару-
шават обществения
ред и да уважават пра-
вилата на гражданския
мир.

В обединена позиция
институциите на пра-
вовия и вътрешен ред
в област Перник, заяв-
яваме че в рамките на
закона няма да толери-
раме проявите на дис-

криминация, насилие и
ограничаване на права
на гражданите" се казва
в документа, под който
са поставили подписи-
те си областния упра-
вител кметовете на об-
щините Перник, Радо-
мир, Брезник, Земен,
Трън и Ковачевци, дрек-
торите на ОД на МВР и
ТД ДАНС.

На стр. 2
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Това бе темата на семинар дискусия на членовете на „КРИБ Перник”, заложен в проекта „Знам какво, научи ме /покажи ми/ как”

За участниците
във форума бе изклю-
чително интересно и
полезно да се запоз-
наят с представени-
те от доц.д.р Юлияна
Гълъбинова – зам.рек-
тор по качеството и
акредитацията в Нов
български универси-
тет, иновативни
практики в предприе-
мачеството, модели и
практики на старти-
ращи микро-, малки
средни предприятия
в Италия и Чехия. Го-
ворим за един паралел,
който ние искаме да
постигнем. „Искаме
бизнесът в област
Перник да има свои
определени европей-
ски средства, които
тук и сега да се раз-
ходват, какъвто и да
е ресурсът, за да не
бъдем на опашката на
големия Югозападен
регион. Искаме обуче-
ните  и регистрирани
фирми и стартъпи с

млади предпремачи да
получат нашата под-
крепа, да могат да по-
лучт местно, регио-
нално, европейско фи-
нансиране, искаме
КРИБ Перник да се
вслушва в академична-
та среда, да обедин-
яваме усилията си с
нея, така че да съхра-
ним качествения чо-
вешки ресурс. Има ве-
че постигнато взаи-
модействие с различ-
ни камери, побратим-
явания с общини. Ис-
каме мисробизнесът
да излезе спокойно в
Гърция, да излага спо-
койно своята продук-
ция и обратно. Над-
яваме се, че този
проект ще има устой-
чивост” заяви моде-
раторът на семинара
Елза Григорова.

Проектът, който
ние започнахме преди
една година, е не прос-
то хубав, той е важен
и значим за КРИБ Пер-
ник, защото ни от-
варя вратите и за бъ-

дещи по-големи разра-
ботки, заяви, откпи-
вайки форума вчера
шефът на КРИБ Пер-
ник Георги Милев. Ние
също се учихме в дви-
жение, все още тър-
сим верния отговор
на въпросите  „как”,
„какво”, затова сме
поканили водещи спе-
циалисти, представи-
тели на университе-
тите, които да ни по-
магат, защото ние
знаем как с прави биз-
нес, но той не може да
върви самостоятел-
но, успешно напред,
без научно-техничес-
кия прогрес, подчерта
Милев.

Той припомни и
свършеното по проек-
та до момента, което
никак не е малко. Оче-
рта и новитке задачи
пред бизнеса и пробле-
мите които и извън
рамките на проекта
стоят за решаване
пред него.

С изключителен ин-
терес бе изслушано

експозето на
проф.д.ик.н .Стати
Статев, който е рек-
тор на Университета
за национално и све-
товно стопанство.
То бе на тема „Съхран-
яване и задържане на
първокачествените
човешки активи”.

Директорът на Бю-
рото по труда в Пер-
ник Росен Симеонов
подчерта, че в Перник
местният бизнес ра-
боти добре и осигур-
ява работни места,
но ниският ръст на
безработицата се
дължи и на факта, че
голяма част от пер-
ничани пътуват и из-
карват прехраната си
в столицата. Ние сме
готови да работим
съвместно с КРИБ
Преник, за да се оси-
гуряват тук, в града
и региона повече ра-
ботни места, особено
за младите хора, зая-
ви Симеонов, при-
помняйки, че възмож-
ности дават и отво-
рените вече схеми, от
които работодатели-
те могат да се въз-
ползват, за да наемат
хора. Директорът на
дирекция Бюро по

труда се спря и на
проблема с младежка-
та заетост, с осигур-
яването на възмож-
ности за работа за хо-
ра с увреждания, така
че те да се чувстват
пълноценни.

З а м . и з п ъ л н и т е л -
ният директор на Из-
пълнителната агенци-
я за насърчаване на
малките и средни
предприятия д-р Ал-
ксандър Минев спря
вниманието на уча-
стниците в семинара
върху мерките за на-
сърчаване на конку-
рентноспособността
на МСП, възможнос-
тите чрез новата Ев-
ропйска Асоциация на
организациите за на-
сърчаване на разви-
тиетко на малкия и
среде бизнес.

Стана дума и за кон-
кертните нужди на
бизнеса в региона от
конкретни кадри и къ-
де трябва да се тър-
си разковничето за
решаване на проблема,
коментирано бе об-
вързването на уче-
бните програми с
нуждите на фирмите
от определени специа-
листи.

Цените на горивата в България тръгнаха рязко надолу
Силвия ГРИГОРОВА

Бензинът и дизе-
лът у нас поевтин-
яха. Към днешна дата
най-масовият бензин
А 95 вече се продава
на средна цена от
2.23 лева за литър,
макар и в някои облас-
ти и на определи ве-
риги цената все още
да е около 2.40. Цена-
та на дизела пък е
средно около 2,36 лв.,
сочи справка на
Dnes.bg в специализи-
рания сайт fuelo.net.
Така, само за послед-
ната седмица, бензи-
нът е поевтинял с
0,13 лв./л (5,51%) с
тенденция на поев-
тиняване, а дизелът
– с 0,04 лв./л (1,67%).
При пропан-бутанът
пък е регистрирано

поевтиняване средно
с една стотинка. Тър-
говците обясняват
намалената цена с ко-
тировките на петро-
ла, чиято цена е
трайно под 72 долара
за барел. За сравне-
ние, в края на октом-
ври цената му бе
стигнала почти 85
долара за барел.

 Хасковска област
остава мястото с
най-евтиното гориво
в България, като тук
цените са с около 4
стотинки по-ниски
от средните за стра-
ната. Средната цена
на бензин А-95 там е
2,19 лв./л, а дизелът
струва около 2,32
лв./л. За пропан-бу-
тан пък хасковлии се
бъркат с около 1,06

лв./л. След Хасково се
нарежда област Плов-
див, където средната
цена на бензина е 2,21
лв./л , а на дизела -
2,33 лв./л. Подобни са
цените и в следващи-
те области в класа-
цията – Русе, Ямбол и
Добрич.

Във Велико Търно-
во, който бе първия
град, въстанал срещу
високите цени на го-
ривата, също има
спад в цената. Инте-
ресно е обаче, че има
доста голяма разлика
между цените в ста-
рата столица и нами-
ращия се буквално на
няколко километра
съседен град Горна
Оряховица. Велико-
търновци се бъркат
средно с около 2,29

Eдна година затвор за
шофиране без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Ефективна присъда получи радомирец,

шофирал без документ за правоуправле-
ние.

От държавното обвинение уточниха,  че
съдът е признал за виновен Б.И., обвинен
от Районна прокуратура – Радомир за из-
вършено от него престъпление по тран-
спорта.

На 29 май 2016 година подсъдимият уп-
равлявал автомобил в Радомир без свиде-
телство за управление на моторно превоз-
но средство в едногодишен срок от наказ-
ването му по административен ред за съ-
щото деяние.

 Б.И. е осъден на една година „лишаване
от свобода“ при първоначален общ режим
на изтърпяване, както и глоба в размер на
петстотин лева.

Национален литературен конкурс
“Моето писмо към България”

Светла ЙОРДАНОВА
Фондация „Шанс за децата и природата

на България” обявява за пета поредна го-
дина своя Национален литературен кон-
курс „И децата покоряват светове. Пока-
жи, че можеш!” 2018/2019 г. Конкурсът е
за деца и младежи от 15 до 20 години, а
крайният  срок за изпращане на творбите е
6 януари 2019.

Конкурсът е за написване на кратък раз-
каз или есе на тема „Моето писмо към Бъл-
гария” и се осъществява с подкрепата и
специалното участие на известния съвре-
менен български автор Радослав Гизгин-
джиев и платформата „Фабрика за книги”.

Новото тази година е в наградния фонд,
освен за първите три места е предвидена и
специална награда на конкурса - най-доб-
рите творби на участниците ще бъдат изда-
дени в книга, като всички победители от
конкурса „Моето писмо към България” ще
работят със специалисти от екипа на „Фаб-
рика за книги”, които ще им разкрият лю-
бопитни дестинации от приключението, на-
речено „Издаване на книга”.

Над 162 000 декара с предсеитбена
подготовка има вече в областта

Силвия ГРИГОРОВА
162 270 дка с предсеитбена подготовка има

на територията на областта към 12 ноември.
Това информираха от Областна дирекция „Зе-
меделие”.

Най-много площи, подготвени за сеитба на
есенни култури традиционно има на терито-
рията на община Радомир- 79 870 дка. След-
ват общините: Брезник- 37 800 дка, Перник- 23
500 дка, Трън- 12 650 дка, Ковачевци- 5
000дка, Земен- 3 450 дка.

Първи започнаха предсеитбеното торене на

площите, предназначени за сеитба на есенни-
ци, стопаните от Перник. До сега те вече са
подхранили 10 000 дка. Земеделците от Трън
също започнаха предсеитбено торене на пло-
щите. Те вече са подхранили всички площи с
торове, съдържащи фосфор, натрий и калий..

Успоредно с предсеитбената подготовка се
извършва и дълбока оран на площите, подгот-
вени за сеитба на пролетни култури.

Най-много площи с дълбока оран отново
има в Радомир-36 800 дка. Следват общините:
Трън- 6050 дка, Перник-4 000 дка, Земен- 1 200
дка, Ковачевци- 900 дка, Брезник- 300 дка.

Според агроспециалистите, ако времето
позволи, има възможност есенната кампания
да приключи до края на месец ноември.

лв./л за бензин и 2.41
лева за литър дизел,
докато жителите на
железничарския град
плащат средно по
2.16  лв./л бензин и
2.28 лв./л дизел. Така
разликата между два-
та града, които се на-
мират на по-малко от
10 км един от друг и
между тях има дори
градски транспорт, е
почти 13 стотинки.
Пропан-бутанът съ-
що е с 2 стотинки по-
евтин в Горна Оряхо-
вица. Столицата Со-
фия остава по среда-
та на класацията за
най-скъпо гориво. В
най-големия град ли-
тър бензин се прода-
ва средно за 2,22 лв.,
а дизелът – за 2,35
лв./л. За сравнение це-

ните в Област Со-
фия са с около 1 сто-
тинка по-евтини.
Най-евтино в облас-
тта е в Ботевград,
където бензинът се
търгува средно за
2.19 лева за литър, а
дизелът – за 2.29.
Най-скъпо остава го-
ривото в областите
в Северозападна Бъл-
гария, като лидери в
негативната класа-
ция са  Враца, Монта-
на и Видин. Следват
ги Плевен, Шумен и
Благоевград. При съ-
седите най-евтино
остава в Турция и Ма-
кедония, а най-скъпо
– в Гърция. Цените в
Сърбия и Румъния са
малко по-високи от
тези в България в мо-
мента.

от страница 1
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Най-много допълнително ще вземат разследващите служители на МВР в София

Любомира ПЕЛОВА
Полицаите да полу-

чават допълнително
възнаграждение от
50 стотинки за все-
ки отработен час от
22,00 до 6,00 часа. То-
ва предвижда проект
на заповед на вът-
решния министър
Младен Маринов,
публикуван за общес-

твено обсъждане,
което трябва да
приключи на 8 декем-
ври, съобщи “Лекс”.

Полицаите от го-
дини недоволстват
срещу ниското запла-
щане на нощния им
труд. Според послед-
ната заповед на
предшественика на
Маринов - Валентин

Радев, те по-
лучават по 25
стотинки на
час.

Освен увели-
чение на тази
сума сега е
п р е д в и д е н о ,
че за работа
на официални
празници, не-
зависимо дали
тя представл-
ява извънре-
ден труд, ще
се плаща до-
п ъ л н и т е л н о
у д в о е н и я т
размер на ос-

новното месечно
възнаграждение.

Докато са на разпо-
ложение държавните
служители в МВР пък
ще получават допъл-
нително по 35 сто-
тинки на час.

Със заповедта се
регламентира и кол-
ко отгоре ще получа-
ват хората в систе-

мата с научна степен
с дисертационен
труд. Тези със сте-
пен “доктор” ще взе-
мат по 60 лв. допъл-
нително, а доктори-
те на науките по 90
лв.

Министър Мари-
нов урежда и колко
ще е допълнително-
то възнаграждение
за изпълнение на спе-
цифични служебни
дейности. То е про-
цент от половината
от т. нар. база, за оп-
ределяне размера на
основното месечно
възнаграждение за
най-ниската длъж-
ност в системата.
Тази година базата е
380 лв. Предложение-
то на министерство-
то на финансите е и
догодина да остане
същата.

Така основата за
изчисляване на до-
пълнителното въз-

награждение за спе-
цифични служебни
дейности ще е 190
лв. В заповедта се
предлага то да е най-
високо за разследва-
щите полицаи в Сто-
личната дирекция на
вътрешните работи
- до 230 на сто, т.е.
да получават до 437
лв. отгоре над запла-
тата си.

По 380 лв. над осно-
ваната си заплата
ще получават баре-
тите Специализира-
ния отряд за борба с
тероризма.

Добавката за аге-
нтурно-оперативна
или издирвателна
дейност ще зависи
от това къде е из-
вършена. Така поли-
цаите в София ще по-
лучават до 171 лв.,
колегите им в Плов-
див, Варна и Бургас -
до 133 лв., а всички
останали - до 95 лв.

Лекарският съюз е против
прелицензирането на
лечебните заведения

Силвия ГРИГОРОВА
Лекарският съюз е категорично про-

тив прелицензирането на всички лечеб-
ни заведения, заложено с промени в
преходните и заключителни разпоредби
на проектозакона за бюджета на НЗОК
за 2019 г. Това заяви в ефир главният
секретар на Българския лекарски съюз
д-р Стоян Борисов. „Не виждаме сми-
съл, не виждаме необходимост, не виж-
даме логика в тази пререгистрация“, ка-
за той.

Д-р Борисов посочи, че лекарите имат
съмнения в капацитета на новата мега
агенция да извърши пререгистрацията и
отбеляза, че според БЛС е достатъчно
при съмнения за нарушения контролните
органи да проверят съответните лечебни
заведения и да ги санкционират, а не да
пререгистрират всички тях.

Главният секретар на Лекарския съюз
изрази и притесненията на организация-
та за това, че през преходни и заключи-
телни разпоредби на бюджетен закон се
правят промени в основни здравни зако-
ни. Дали сме нашето становище и то е,
че промените трябва да се правят дирек-
тно в съответните закони, за да може да
има широко обществено обсъждане,
поясни той.

Д-р Стоян Борисов информира, че през
следващата седмица ще се проведе из-
вънредно заседание на Управителния
съвет на съсловната организация, на
която ще се обсъдят теми, свързани с
тези промени, както и с преговорите по
Националния рамков договор за идната
година.

От думите му стана ясно, че БЛС ще
иска повишаване на някои цени на кли-
нични пътеки, но не и на обеми. „Тук има
една тънкост, която се прилага почти
ежегодно и с която ние не сме съгласни.
Задават ни се умишлено по-голям брой
обеми. Знае се, че те няма да се из-
пълнят, но парите са блокирани и след
това те се прибират“, посочи той и отно-
во напомни едно от основните искания
на Лекарския съюз – средствата в бю-
джета на НЗОК да не се местят от перо в
перо.

Д-р Борисов коментира и финансовите
параметри на бюджета за 2019 г., като
посочи, че увеличението в действител-
ност е по-малко от заявеното, тъй като
част от средствата ще бъдат изразход-
вани за дължими плащания за тази го-
дина, а друга немалка част – за покри-
ване на дълговете на НЗОК към чужди
фондове. „Средствата, които остават, ще
позволят системата да работи, но в ни-
какъв случай не са достатъчно“, посочи
той и допълни: „Реално нещо да се про-
мени значително не очакваме, но ще
има стабилизиране на положението. Ще
се стабилизират и някои болници, които
вървят към фалит, а те не са малко –
както малки общински болници, така и
4-5 областни болници“.

„Ако се запази този темп на растеж на
бюджета, какъвто беше миналата годи-
на и тази година, то тогава някъде след
около 10 години бихме стигнали до така
желания бюджет от 7-7,5, дори бих ка-
зал 8 млрд. лв. годишно“, коментира
още д-р Стоян Борисов.

9 100 ученици
върнати в клас

Светла ЙОРДАНОВА
9 100 ученици на възраст предимно

между 9 и 15 години, са върнати обратно
в училище. А от повторно отпадналите
през 2017 г.  2100 деца, за 426 е напра-
вен опит да бъдат върнати обратно в
класните стаи. Родителите на 8000 деца
пък доброволно са ги записали да посе-
щават училище или детска градина, като
най-голям е броят им във възрастовата
група между 6 и 7 години. Седем души
на възраст над 18 години пък са поиска-
ли за пръв път в живота си да посещават
училище. Обнадеждаващото е, че за
първи път от 6 години в България про-
центът на предварително напусналите
училище млади хора е намалял от 13,8
на 12,7%. Като целта е до 2020 процен-
тът да падне под 10.

Общо 1239 екипа у нас с 10 000 учите-
ли, директори, социални работници, по-
лицаи, кметове на населени места са ан-
гажирани с връщането обратно н учени-
ците в учебните заведения. За тази цел
са били извършени общо 24 356 посеще-
ния на домашните адреси на децата. На
234 семейства, които по една или друга
причина не са пускали децата си на учи-
лище или не са ги контролирали, са из-
дадени актове с парични санкции. Най-
много издадени актове има в Стара За-
гора – 104 и Сливен – 103. Заради натру-
пани повече от 5 неизвинени отсъствия в
периода септември 2017 – януари 2018 г.
са спрени 55 135 месечни социални по-
мощи в размер на 2,2 млн. лв. предста-
вителите на мобилните екипи, посещава-
щи домовете на учениците споделят, че
една от основните трудности е свързана
с това, че голяма част от учениците, кои-
то по документи се водят към дадено
училище, в действителност отдавна са  в
чужбина. А родителите им изобщо не са
си направили труда да информират за
това учебното заведение, те да бъдат от-
писани. Поради това те продължават да
се водят като „мъртви души”. към нача-
лото на тази учебна година броят на де-
цата в чужбина е 87 197.

И в Земен отбелязаха 75-годишнината
от спасяването на българските евреи

Любомира ПЕЛОВА
Жители на Земен

имаха възможността
да присъстват на съ-
битие, отбелязващо
75-годишнината от
спасяването на бъл-
гарските евреи.

В инициативата,
свързана с Комуника-
ционната стратегия
на Република България
за 2018 година взе уча-
стие Джон Уотърман –
представител на по-
солството на САЩ у
нас.

„Спасяването на
българските евреи е

реален политически
подвиг и гордост за
България, която е еди-
нствената европейска
страна, която успява
да каже „не” на Третия
райх. В наши дни е мно-
го важно да сме горди с
факта, че в онези
трудни времена еди-
нствено нашият народ
прояви толерантност
и не се подведе по идео-
логиите и антисемит-
ските настроения и
последвалите злокобни
събития”, припомни
областния управител.

Максим Бенвенисти -

член на УС на организа-
ция “Шалом”, припом-
ни историята по спас-
яването на еврейската
общност у нас и лич-
ностите, участвали в
този процес, сред кои-
то Димитър Пешев,
Елин Пелин, Петър Дъ-
нов, Георги Кендеров,
патриарх Кирил, екзарх
Стефан и др. Някои от
защитниците обаче
плащат жестока цена
за действията си. Ди-
митър Пешев е осъден
на 15 години затвор.
Израел го обявява за
един от 20-те българ-

ски правед-
ници, помог-
нали на 51
хил. българ-
ски евреи.

На форума
бе подчерта-
но ползот-
в о р н о т о
с ъ т р у д н и -
чество с уп-
равата на на-
шия регион и
организация
„Шалом”.
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Няма протест, който да разрешава блокирането на магистрали и главни пътища, законите важат за всички

Любомира ПЕЛОВА
Мининстерството

на вътрешните рабо-
ти излезе с официал-
на позиция във връз-
ка с протестиу об-
хванали почти цяла-
та страна. Тя е огла-
сена и на официална-
та страница на сило-
вото ведомство.

В ня се казва, че
предварително заяве-
ните в много градове
в страната протес-

ти преминават при
добър обществен
ред. Въпреки отделни
провокации, които
създават напреже-
ние, служителите на
реда действат съоб-
разно правомощията
си. От полицията
припомнят, че няма
протест, който да
разрешава блокиране-
то на магистрали и
главни пътища, зако-
ните трябва да ва-

жат за всички и в то-
зи смисъл е задължи-
телно спазването на
дадените от служи-
телите указания.

В рамките на про-
тестните действия
в Добрич миналата
вечр се включиха бли-
зо 70 моторни пре-
возни средства, като
13 от водачите бло-
кираха част от път-
ните артерии. След
многократни прикан-

вания да освободят
движението и полу-
чен категоричен от-
каз и с цел  недопуска-
не на образуване на
колони от изчакващи
автомобили, полицей-
ските служители оси-
гуриха обходен мар-
шрут за преминаване.
Към нарушителите
ще бъдат предприе-
ти мерки по ЗДвП и
Закона за админис-
тративните наруше-
ния и наказания.

По време на шес-
твието в столицата
няма сериозни нару-
шения на обществе-
ния ред. В районно уп-
равление са отведени
двама 14-годишни
младежи, които след
снемане на обяснения,
са предадени на роди-
телите.

Две нерегламенти-
рано затворени кръс-
товища и осем уста-
новени нарушения на
Закона за движение
по пътищата е резул-
татът по време на
протестните дей-
ствия, проведени  на
11 ноември т.г. в Си-
листра.

Отново на 11 ноем-
ври по време на про-

тестните действия
от 14 до 21 часа не-
регламентирано бе
затворена автома-
гистрала "Струма"
преди ГКПП-Кулата,
което причини зат-
руднение в движение-
то и преминаването
през граничния
пункт. За часове бяха
блокирани и пътища,
водещи към Благоев-
град откъм районите
на селата  Железница
и Церово.

Полицейски служи-
тели от Варна пре-
дотвратиха своевре-
менно задълбочаване-
то на конфликт, въз-
никнал между симпа-
тизанти на полити-
ческо движение и дру-
ги участници в про-
теста, провел се на
12 ноември. Няма пос-
традали при инциден-
та, участниците в
него са установени.

Във връзка с прове-
лите се протестни
действия през почив-
ните дни на терито-
рията на Варна са сан-
кционирани петима
водачи на автомоби-
ли по ЗДвП заради
възпрепятсване на
нормалното придвиж-

ване на граждани по
пътните артерии на
Варна.

Във Видин, при про-
веденото спонтанно
автошествие в об-
ластния град на 11
ноември, полицейски-
те служители неза-
бавно са създали ор-
ганизация за регули-
ране на уличното
движение и осигур-
яване на обществе-
ния ред. Участници-
те стриктно са из-
пълнявали указания-
та на контролните
органи, няма санкцио-
нирани.

В понеделник бе
проведено и шествие,
определено като ав-
топоход, разрешено
от  Община - Перник
за пътен възел "Дас-
калово". В хода на про-
теста е блокирана ав-
томагистрала "Лю-
лин", свързваща с ав-
томагистрала "Стру-
ма". Полицейските
служители са реаги-
рали на изплъзнал се
от кордона младеж.
След водени прегово-
ри движението е въз-
становено.

В района на Ботев-
град, на входа на с.

Врачеш, протестира-
щите, излезли на не-
регламентирано шес-
твие,  са блокирали
движението по пътя.
След извършен задъл-
бочен анализ на раз-
пространените кадри
са установени към
момента 12 от ак-
тивните участници.
Съставени 3 акта по
ЗДвП, 3 акта по
ЗМВР, 2 акта по
ЗСММ и 5 предупре-
дителни протокола.
Предстои установ-
яване на другите уча-
стници и вземане на
отношение спрямо
тях.

По време на авто-
мотошествието във
Велико Търново про-
тестиращите затво-
риха главен път ²-4
на кръгово кръстови-
ще ул. "Магистрална"
и ул. "Краков" в града
и в двете посоки.
Проведени са беседи с
организатори и уча-
стници в протеста, с
цел предотвратяване
на действия, наруша-
ващи обществения
ред и маршрута на
движение. Съставени
са 12 предупредител-
ни протокола.

Гневът и болката на Слави Трифонов
Той направи най-вярната характеристика на българския парламент в социалната мрежа

АКТУАЛНО

"6 нoeмвpи 2016 г.
H a ц и o н a л e н
peфepeндyм. Учacтвaт
3 489 000 бългapи, дaжe
и пoвeчe, нo тoвa e дpyг
въпpoc. Зa
мaжopитapeн вoт в двa
тypa глacyвaт 2 509
955 дyши. Зa нaмaлявaнe
нa пapтийнaтa cyбcиди-
я нa 1 лeв зa пoлyчeн
глac глacyвaт 2 516 957
дyши. E, и?

Kaквo имaмe днec?…
Имaмe cи
п p o п o p ц и o н a л н и
избopи, блaгoдapeниe нa
кoитo в Hapoднoтo
cъбpaниe имaмe
yникaлни дeпyтaти.
Имaмe дeпyтaти cъc
cвaлeн имyнитeт зa-
paди пoвдигнaти
oбвинeния зa из-
въpшeни paзлични
пpecтъплeния oт
тяxнa cтpaнa.

Имaмe двaмa
дeпyтaти, ocъдeни зa
xyлигaнcтвo. Имaмe
дeпyтaт, кoйтo e xoдил
вeднъж нa paбoтa, нo
пoлyчaвa зaплaтa. Moжe
би, зaщoтo пишe
зaкoни.

Toчнo в дeня, в койтo
чecтвaxмe нapoднитe
бyдитeли и вeлик
бългapcк издaтeли ктo
Ивaн Бoгopoв, Гeopги
Paкoвcки, Пeткo

Cлaвeйкoв, Любeн Ka-
paвeлoв, Xpиcтo Бoтeв,
Koнcтaнтин Фoтинoв,
Xpиcтo Дaнoв, в
пapлaмeнтa c
eдинoдyшиe бeшe
пpиeт мeдийният зaкoн
нa тoзи дeпyтaт,
кoйтo ce явявa
cъвpeмeнният бyдитeл
и издaтeл.

Имaмe дeпyтaт,
кoйтo cмятa, чe 80%
oт бългapитe ca дeби-
ли. Имaмe и дeпyтaт,
кoйтo cмятa, чe
бългapитe, кoитo ca
ocтaнaли в poдинaтa
cи, нe cтaвaт и зa "чeп
зa зeлe".

Имaмe дeпyтaт,
кoйтo нe дoпycнa в
пapлaмeнтa мaйкитe нa
дeцaтa c yвpeждaния зa-
paди дpecкoд. Имaмe и
дeпyтaт, кoйтo
cмятaшe, чe Цвeтaн
Цвeтaнoв тpябвa дa
лeжи в зaтвopa, a днec e
пoдчинeн нa Цвeтaн
Цвeтaнoв в
п a p л a м e н т a p н a т a
гpyпa, cpeщy кoятo
плюeшe. Ceгa cъщият
тoзи дeпyтaт cчитa,
чe дъpжaвaтa тpябвa
дa финaнcиpa caмo пoзи-
тивни филми.

Имaмe дeпyтaт,
кoйтo cpичa, нo пък
cвиpи мaчoвe oт

бългapcкoтo фyтбoлнo
пъpвeнcтвo. Имaмe
дeпyтaт, кoйтo пoдaдe
ocтaвкa, нo в нapy-
шeниe нa
Koнcтитyциятa нe мy я
пpиexa и oщe e дeпyтaт.
Cъщият тoзи дeпyтaт
e cъздaтeлят нa "дpийм
тийм"- a oт кyмицa,
кyмeц, пъpвa
бpaтoвчeдкa и дpyги
aвepи в oбщинaтa в
Xacкoвo.

Имaмe и дpyг
дeпyтaт c пpeкpacнo
ceмeйcтвo - бaщa мy e
кoнcтитyциoнeн cъдия,

мaйкa мy e шeф нa
Koмиcиятa зa зaщитa
нa кoнкypeнциятa.
Имaмe дeпyтaт, кoйтo
cмятa, чe вcичкo e
тoчнo - щoтo бягcтвa
oт зaтвopa e имaлo oщe
oт вpeмeтo нa Гpaф
Moнтe Kpиcтo.

Имaмe дeпyтaт,
кoйтo cмятa, чe Пeкин
e във Bиeтнaм и чe
Bтopoтo бългapcкo
цapcтвo ce възpaждa
пpeз 1908 г.

Имaмe дeпyтaт,
кoйтo cчитa, чe
Hapoдният cъд oт

1944-1945 e "нeoбx-
oдимo и нeизбeжнo
в o e н н o в p e м e н н o
пpaвocъдиe". Имaмe
дeпyтaт, кoйтo e нa
кoн. A пpeди дa ce кaчи
нa кoня, oщe нa 28 гoди-
ни cи кyпи
"Texнoимпeкc".

Имaмe дeпyтaт,
кoйтo пpeди дни oцeни
чoвeшкия живoт нa 20
000 лeвa. Имaмe
дeпyтaт - "мoзък".
Имaмe дeпyтaт -
кикбoкcьop. Имaмe
дeпyтaт - aктьop,
кoйтo пpeди вpeмe би
пpeд HATФИЗ eдин
пoбeлял "пaтpиoт", a
ceгa двaмaтa ca
пapтньopи в yп-
paвлявaщaтa кoaлиция.

Имaмe дeпyтaти -
лoбиcти. Имaмe
дeпyтaти - пoли-
тичecки xaмeлeoни.
Имaмe дeпyтaти - бив-
ши aгeнти нa Дъpжaвнa
cигypнocт. Имaмe и
цялa пapлaмeнтapнa
гpyпa, cъcтaвeнa oт
aптeкapи или poднини
нa тия aптeкapи. Зa
двaмa oт тeзи
a п т e к a p и
пpeфepeнциaлнo ca глa-
cyвaли пoд 100 дyши, нo
ca дeпyтaти.

Moгa дa пpoдължa
oщe дългo, зaщoтo

тoвa e eднa мaлкa чacт
oт нapoднитe
пpeдcтaвитeли, кoитo
имaмe.

C тeзи нapoдни
пpeдcтaвитeли пoзд-
paвявaм вcички
пoлитoлoзи, coциoлoзи
и вcичкoлoзи, кoитo
дpaпaxa дa ocтaнe тaзи
н e в e p o я т н a
п p o п o p ц и o н a л н a
cиcтeмa. A ceгa ca ce
cвpeли в дyпкитe cи.

Meждy дpyгoтo,
вceки път, кoгaтo
cтaнe въпpoc зa
пpoпopциoнaлнa и
мaжopитapнa из-
биpaтeлнa cиcтeмa, в
cъзнaниeтo ми изниквa
7-oтo Beликo Hapoднo
cъбpaниe, кoгaтo 200
oт 400 дeпyтaти бяxa
избpaни c мaжopитapeн
вoт в двa тypa.

Cpeд дeпyтaтитe
във Beликoтo нapoднo
cъбpaниe бяxa имeнa
кaтo Йopдaн Paдичкoв,
Baлepи Пeтpoв, Лeдa
Mилeвa, Aнжeл
Baгeнщaйн, Toдop Koлeв,
Пeтъp Cлaбaкoв, Гeopги
Mишeв, Eмил Taбaкoв,
Жeлю Жeлeв, Aлeк-
caндъp Чиpкoв. И тe зa
някoгo ca били лoши пo
paзлични пpичини. И
тoгaвa e имaлo
пpeпиpни.

Ho изпитвaм
кoщyнcтвo дopи caмo
дa cи пoмиcля дa cpaвня
тeзи бългapи c
днeшнитe дeпyтaти.
Oнeзи ca имaли тaлaнт,
чecт, дocтoйнcтвo.
Уви, тpyднo нaмиpaм
тaкивa кaчecтвa в
пoвeчe oт тpимa
дeпyтaти oт 44-oтo
Hapoднo cъбpaниe.

А, и дa нe зaбpaвя. Oт
днec в Hapoднoтo cъб-
paниe ce глeдa
Бюджeтът нa
Peпyбликa Бългapия зa
2019 г. Teзи дни щe бъдe
глacyвaнo и
пpeдлoжeниeтo нa
Mиниcтepcки cъвeт зa
члeн 64.

И тaзи гoдинa
пpeдлoжeниeтo глacи:
"Гoдишният paзмep нa
дъpжaвнaтa cyбcидия
зa eдин пoлyчeн
дeйcтвитeлeн глac,
cъглacнo Зaкoнa зa пoли-
тичecкитe пapтии зa
2019 г. e 11 лв."

Глacyвaмe, пa пocлe
мoжe дa paзтypямe
ceдянкaтa и дa oтивaмe
нa избopи пo
пpoпopциoнaлнaтa
cиcтeмa…. Чecтитa
втopa гoдишнинa oт
н a ц и o н a л н и я
peфepeндyм, бългapи!",
нaпиca Cлaви Tpифoнoв.



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

Четвъртък, 15 ноември 2018 г., брой 1536 /6564/ 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",
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АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

2. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

 КУПУВА:

1. Двустаен, в района на хотел “Струма”

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

2. Апартамент, Ид. център,  напълно обзаведен - 550 лв
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ГАРСОНИЕРИ:
1. 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. Изток, ет. 5; ет. 7 - 59 000 лв.; - 58 000 лв.
8. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
9. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
10. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
11. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 10 000 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/
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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

Правила, които правят скандинавците най-щастливите хора
В почти всяко изследване на нивото на щастие в различни страни Дания,

Норвегия и Швеция периодично заемат първите места в класациите. Разби-
ра се, в тези страни стандартът на живот е достатъчно висок, но освен това
скандинавците имат няколко общи правила, поради които не спират да се
радват на живота.

1. Смирение и уважение към другите.
В северните страни съществува така наречения закон за Янте. Това е

неизречен набор от правила, които обясняват скандинавския манталитет:
    Не мисли, че си специален, равен, по-умен, по-добър. Не ми сли, че

знаеш повече, че си по-важен, че умееш всичко. Не си позволявай да се
присмиваш. Не мисли, че друг ти е виновен и че можеш да поучаваш.

Въпреки че скандинавците понякога се подиграват на този неписан закон,
той наистина помага да се създаде едно изключително приятелско и спло-
тено общество. Скромността и уважението към другите, предпазва от аро-
гантност и показност.

2. Баланс между семейство и работа.
Скандинавците добре осъзнават колко е важно да отделят достатъчно

време на семейството и работата си. Много офиси и предприятия в Дания
затварят не по-късно от 17 ч. и не допускат извънреден труд, а за работа в

Заседналият начин на живот е опасен
Американски лекари от специализирана клиника в Кливланд установиха, че за-

седналият начин на живот е много по-опасен от тютюнопушенето. Това заключе-
ние лекарите правят въз основа на анализ на историята на заболяванията на по-
вече от 122 хил. пациенти, лекувани в клиниката между 1991 и 2014 г.

Според ръководителя на изследователската група Уаел Джабер, най-висока
смъртност се наблюдава сред тези, които рядко се движат или упражняват
някакви спортове. Американският учен твърди, че не съществуват упражнения,
които биха били вредни за хората. Но тяхната абсолютна липса е наистина пагуб-
на за здравето.

"Това важи както за мъжете, така и за жените", отбеляза Джабер. Според него
държавата трябва да отпуска огромни средства не само за лечение на сериозни-
те заболявания, но и за насърчаване на спортуването сред всички слоеве на на-
селението.

"Хората, които водят заседнал начин на живот, имат с 30% по-висок шанс да

почивните дни и дума не може да става. В Норвегия наскоро дори въведоха
6-часов работен ден, за да имат служителите повече време за семейството
си.

3. Топлината на домашното огнище.
Датчаните имат една дума, която олицетворява и дома, и уюта, и топлина-

та от общуването със семейството и приятелите - "hygge". Hyugge е соли-
дарност, комфорт, подкрепа и внимание. Голяма, многозначима дума, която
въплъщава цялата скандинавска философия.

4. Реалистични очаквания
В своята книга "Щастливи като датчаните" Малин Рюдал представя ре-

цептата за щастие на тези хора. Една от най-важните тайни е способността
да се формулират реалистични очаквания. Това обаче не означава да спре-
те да мечтаете и да си поставяте амбициозни цели. Но колкото по-реалис-
тични очаквания имаме по отношение на приятелите и семейството си, тол-
кова по-малко ще бъдат изненадите. Сравняването на себе си с другите, съ-
що не е най-добрият начин да получите щастие. Добре е всеки да е в със-
тояние да осмисли факта, че има всичко и да се радва на това. Скандинав-
ците смятат, че са по-продуктивни в сравнение с тези, които имат по-малко,
но в същото време никога няма да поставят себе си над другите.

умрат по-рано от тези, които тренират някакъв спорт", заключава Джабер.
Така че забравяйте - движението е здраве. Никога не е късно да започнете.
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Отделението в Бургас за
лечение на деца с диабет

Стая за обучение на деца с диабет има от днес единственото отделение
в Югоизточна България, където се диагностицират и лекуват деца с ко-
варната болест. Тя се намира във Второ детско отделение на УМБАЛ Бур-
гас.

Стаята е дарение от Инер Уил клуб "Бургас", женска организация
към Ротари. Дамите са събрали над две хиляди лева, а освен това са
положили доброволен труд и творчество, за да превърнат един оби-
кновен кабинет в приятно място. В него деца, родители и лекари ще
се грижат малките пациенти да живеят без страх от диабета, каквото
е мотото на кампанията. Те ще бъдат обучавани да поставят инсули-
нови инжекции, да се пазят от усложнения, да се хранят правилно.

Д-р Недялкова, която е ендокринолог в отделението, отдели спе-
циално място на правилното хранене и двигателният режим при де-
цата. Според нея родителите не трябва да включват храни със скри-
то съдържание на захар в детското меню. В същото време тя съвет-
ва малките пациенти да не бъдат лишавани от хляб, но да го приемат
в разумни количества. На откриването на стаята присъстваха пред-
ставители на организацията, лекари от Второ детско отделение и
представители на ръководството на болницата. Д-р Хрипсиме Кас-
парян завждащ отделението, получи протокол за дарението от жен-
ската организация Инър Уийл клуб Бургас по проекта „За диабета
без страх“.

Световният ден за борба с коварната болест, беше специално из-
бран за откриването на стаята, която ще помага децата от 2 до 18
годишна възраст, както и на техните семейства, да се учат да живеят
активно, въпреки заболяването.

Кадастрална карта за 66% от
територията на страната

До края на годината около 66% от територията на страната ще бъ-
де покрита с кадастралната карта. Целият процес по преобразува-
нето на картата на възстановената собственост в кадастрални кар-
ти е планирано да приключи догодина с включване на 96 на сто от
територията на страната. Това обяви заместник-министърът на ре-
гионалното развитие и благоустройството инж. Валентин Йовев, кой-
то участва в официалното откриване на конференцията LBS – Бъл-
гария 2018 - Приложения, данни, услуги, по случай Световният ГИС
Ден, организирана от GIS Алианс. Зам.-министър Йовев подчерта,
че към днешна дата всички областни градове и национални курор-
ти разполагат с кадастрална карта, съобщиха от МРРБ. В София в
най-скоро време трябва да се приеме планът на район „Студентски
град“, с което кадастърът ще покрие столицата. Заместник-регио-
налният министър поясни, че сред приоритетите в работата на Аге-
нцията по геодезия, картография и кадастър е отстраняването на
явните фактически грешки, допуснати при земеразделянето, осо-
бено по трасетата на транспортната инфраструктура и бъдещите ма-
гистрали.

Зам.-министър Йовев изтъкна, че GIS технологиите показват, ула-
вят и анализират данните за местоположението, което помага за
взимането на сложни решения. "Геопространствената информация
е тази, която променя парадигмата на живота и е движеща сила на
икономиката днес. Верните и изчерпателни пространствени данни
са ключът към успеха, а основата, на която стъпват, са подробните
проучвания и точни измервания, каза той. „Добре функциониращият
кадастър e един от основните компоненти на управлението в
областта на градоустройството и развитието на инфраструктурата,
защитата на поземлената собственост и др. Важен приоритет на
МРРБ е финализирането на реформата в областта на кадастъра, чрез
ускорено покритие на страната с кадастрална карта и събирането
на кадастралната информация, защото само с пълни и качествени
данни ще можем да осигуряваме качествени услуги и данни",
коментира той. Важна задача е след това към основния кадастър да
се добавят нови информационни слоеве, описващи различни
аспекти на използването и собствеността на земята, както и
пространствата под и над нея, с географско, стопанско, устройствено
и други значения, специализирани картографски и геодезически
данни, данни и снимки от спътникови заснемания и др.
Същевременно кадастралните данни могат да се комбинират с
географската информация, като се добавят такива и за
пространствата (3D кадастър), времето (4D кадастър),
инфраструктурата и др. Зам.-министър Йовев изтъкна и значението
на GIS технологиите в създаването на "умни градове."

Театърът във Враца ще
отбележи 80-годишен юбилей
Назад в годините остават възрожденските времена, когато през ав-

густ 1938 г. група театрали изнасят първото представление в град Фер-
динанд (днешен Монтана). Играе се „Пристанала“ по Ботев. Архивите не
са запечатали нищо от тези вълнуващи спектакли, но по разкази на пър-
вия му директор проф. Стефан Кортенски, трупата изнасяла по 10 пред-
ставления седмично и имала съдбата на пътуващ театър. Със Заповед
на Областния управител, всяко селище от Врачанска околия, трябвало
да дава определен процент от прихода си за поддръжка на театъра.

През октомври театърът намира свой дом в сградата на местното чита-
лище, което сега е сграда на Центъра за работа с деца. По време на пред-
ставленията, тогавашният кмет на Враца издава заповед да не премина-
ват файтони по улицата, за да не пречат и да не смущават спектаклите.
През 1977 г. театралната трупа се мести в читалище „Развитие“ - удобна
сграда с голяма сцена, където остава до 1977 г., когато е готов Дворецът
на културата на площад „Христо Ботев“ , който приютява и до днес Дра-
матично-кукления театър на града. Инициативите по повод 80-тата го-
дишнина на театъра започват на 21 ноември от 11 часа в сградата на
първият дом на театралите – Центърът за работа с деца. За любителите
на кукленото майсторство ще работят местните кукловоди и театрал-
майстори, които ще покажат на децата как да си изработят кукли за теа-
тър и как да играят пиески с тях. От 17 часа, за по-големите ученици, се
организира пърформанс с различни актьорски задачи в читалище "Раз-
витие". Очаква се голямо театрално шествие, което ще премине по цен-
тралните градски улици, а кулминацията на празника ще започне от 19.30
часа на голямата сцена на театъра. Директорът Анастас Димитров спо-
дели, че представлението ще е низ от вижън, фотоси и актьорска игра,
като с много самоирония и любопитни случки ще бъде разказано пре-
живяното през годините.

Днес във Врачанския театър работят 65 човека, от тях 33-ма са ак-
тьори, а останалите са сценични работници, технически лица и ад-
министративен персонал. В близките месеци се очаква да стане го-
това и книга за историческата съдба на театъра. Гости за юбилея ще
пристигнат от Македония Сърбия, Украйна и Румъния, с които на-
шите театрали имат творчески контакти.

Големият празничен спектакъл е безплатен и ще бъде отворен за всич-
ки, които са винаги са показвали своето пристрастие към изкуството на
врачанските театрали.

Над 51 млн. лв. за коледни
бонуси на пенсионерите

Кабинетът отпуска допълнително над 51 млн. лева за коледни бонуси
на пенсионерите. Това заяви премиерът Бойко Борисов преди заседа-
нието на Министерски съвет. 1 269 000 пенсионери ще получат добавки
към пенсиите. Средствата, които отпуска правителството, са 51 624 000
лв. „Заради статистиката и данните – това, което с коалиционните парт-
ньори обещахме, в рамките на третия ни мандат на управление, съвмес-
тно с патриотите с днешната точка стават 200 900 000 лв. допълни средс-
тва върху пенсиите“, коментира Борисов. Премиерът допълни, че пари-
те са събрани от приходните агенции от контрабанда. „А за кабинетите,
които съм управлявал сега, са 460 млн. допълнително за Коледа и Ве-
ликден“, уточни той. Преди тези пари отиваха в сивия сектор. Благо-
даря на МВР, БОП и Приходната агенция, че с тяхна помощ има пари за
общините, за хората в неравностойно положение, за инфраструктура“,
отбеляза още Бойко Борисов.

В изявлението си министър-председателят отдели внимание вър-
ху мониторинговия доклад на Европейската комисия, свободата на
медиите, както и цените на горивата. Премиерът благодари за под-
крепата на зам.-председателят на Европейската комисия Франс Ти-
мерманс, който се е изказал в подкрепа на страната ни, но подчер-
та, че имаме още работа. "Не може да сме обсадени седмици наред
и да има през това време живи връзки в медиите, да се показват
средни пръсти и членове на кабинета да се наричат мърши, боклу-
ци и какво ли не, а в същото време някой да каже, че няма свобода
на медиите. В България всеки ден, години наред, се правят карика-
тури на премиера и президента. В други страни се правят по 5 кари-
катури за една година", каза Борисов във връзка с констатираната
липса свобода на медиите. Припомняме, че Брюксел отбеляза нап-
редъка на страната ни в областта на съдебната реформа, борбата с
корупцията и върховенството на закона, като стана ясно, че наблю-
дението над България частично ще отпадне. Еврокомисията дава и
зелена светлина за свалянето на целия мониторинг до края на ман-
дата й през 2019 г. Борисов коментира и че с неговата парламентар-
на група са обсъдили предложението за поскъпването на данъка
за старите коли, както и за цените на горивата. Министър-председа-
телят е наредил на финансовия министър Владислав Горанов да
направи така, че да се променят касовите бележки на бензиностан-
циите – да се вижда колко е производствената цена, акцизът, ДДС и
как се формира цената.
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Обмислете всички подробности, за да не
правите грешки във финансите. Към това, може
да ви тласне трудна ситуация, както и
изплащане на битови сметки. Бъдете
изключително внимателни на пътя, за да не
попаднете в авария. Вечерта, може да ви бъде

предложено сътрудничество или работа в чужбина.

Очаква ви ден, когато ще може да общувате с
бизнес партньори и колеги, без ненужни
предразсъдъци. Просто бъдете колкото е
възможно по-искрени, за да не ви обвинят в
лицемерие. Към проблемите на другите хора,
също трябва да се отнасяте с разбиране и

съчувствие.

Mоже да подготвите по-голямо портмоне, за да
прибирате в него всички печалби. Вярно е, че и
разходите няма да може да намалите, но те ще са
незначителни. По-малко размишлявайте и повече
действайте – това трябва да е мотото ви, за
този ден. Отделете време за близките хора,

децата и дори домашните любимци.

Покажете чувственост и нежност, по
отношение на избраника си. В противен случай,
ще го обидите с догадките и ревността си.
Очакват ви големи покупки за дома, офиса или
свързани с пътуване. От ползва, ще ви е
ентусиазма, който ще ви даде сила и енергия. Не

забравяйте за спорта, хобито и комуникацията.

Може да се окажете сред онези, които винаги и
за всичко се сърдят. Между другото, това може
да стане на работа. Може би, не сте изпълнили
стари задачи? Не натоварвайте другите с
грижите си, иначе ще попаднете в същия капан.
Вечерта, може да ви се обади някои

недоброжелател и да ви залее с негативна информация.

Очаква ви добър ден, въпреки че в него, може да
се сблъскате с много отрицателни неща. Добре е,
да се заемете активно с работа или обучение, за
да се разсеете от личните проблеми. Отличните
резултати във финансовата сфера, ще ви
предадат самоувереност. Може да бъдете

изпратени на неотложно бизнес пътуване.

Очакват ви важни разговори, срещи и
непланирани пътувания. Всичко това ще даде своя
плод, след което животът ви ще потече в
правилната посока. Добър ден за домакинска
работа, почистване или ремонт. Не пестете пари
за това, което е от първостепенно значение.

Вечерта ви очаква среща, с приятел от училище.

Очаква ви значителен напредък в работата.
Въпреки че, ако сами намалите активността си,
ще загубите много възможности за успех.
Общителността и разбирателството с
другите, ще ви носи ползи. Не обръщайте
внимание на стечението на обстоятелствата,

защото сами сте в състояние да обърнете съдбата си.

Трябва повече да почивате, медитирате и
наблюдавате света отстрани. Във финансите е
възможно забавяне, но в любовта ще имате
забележим напредък. Най-накрая, ще се
запознаете с човек, към който преди не сте
смеели да се доближите. Неочаквана изненада от

приятел, ще ви направи по-оптимистични и уверени.

Очаква ви интервю за нова работа, което ще
премине на много високо ниво. Сега може уверено
да кажете, че сте постигнали това, което
искате. Един добър ден за бизнес пътувания,
преговори и подписване на договори. Публичните
мероприятия, е по-добре да избягвате. Вечерта е

по-подходяща за отпускане и почивка.

Очакват ви интересни срещи и активност из
града, с цел изкарване на повече пари. Няма да е
изненадващо, че няма да се задържате за дълго,
нито у дома, нито на работа. Може да снишите
активността си, ако смятате, че сте
преуморени или настинали. От романтично

запознанство, е малко вероятно да получите мечтаното.

Очаква ви море от положителни емоции, което
ще ви позволи, да свършите всяка трудна работа
за кратко време. Възможно е интересно
запознанство на път, както и среща със стар
приятел. За да подобрите здравословното си
състояние, трябва да спазвате диета и да

почивате повече.
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Скачачката Венелина Венева беше на първенството
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Община Перник има
своите шампиони и по
лека атлетика, след ка-
то през уикенда се про-

ведоха състезанията
от Общинския етап на
Ученическите игри
2018/2019 г. за момиче-

„Чорни” вкара осем на „Вихър
Отборът на „Чор-

ни”(Брезник) регистри-
ра най-успешното си
домакинство от нача-
лото на тазгозишното
футболно първенс-
тво. Брезнишките
футболисти нанизаха
осем безответни гол в
мрежата на гостите

от „Вихър”(Елов
дол).След като Николай
Ангелов откри резул-
тата в 3-та минута на
двубоя, между 21-та и
29-та минута на среща-
та паднаха цели четири
попадения в актива на
„Чорни”, дело на Мар-
тин Несторов на два

пъти, Александър Ди-
митров и Митко  Мит-
ков. До края на мача
гостите инкасираха
още три гола ,вкарани
от Мартин Несторов,
оформил хеттрик, Але-
ксандър Димитров с
две попадения в мача и
Георги  Владимиров.

Скримов заби пет аса, но отборът му загуби

та и момчета 5 - 7 клас
и юноши и девойки 8 -
10 клас.40 състезател-
ки от 5 отбора в малка-

та възраст мериха сили
в 5 лекоатлетически
дисциплини, като най -
много точки за отбор-
ното класиране събраха
момичетата от Х ОУ
"Алеко Константинов".
На второ място се на-
реди отбора от XIII ОУ
"Св. Св. Кирил и Мето-
дий", а трети останаха
състезателките от XII
ОУ "Васил Левски".При
момчетата, спорещите
отбори за общинската
титла по лека атлети-
ка  бяха 4.

Най-добре се предста-
виха атлетите от VII
ОУ "Г. С. Раковски", кои-
то заедно с момичета-
та от 10 ОУ ще пред-
ставят Перник в след-
ващия областен етап
на игрите. Сребърните
медали отново отидоха
в 13-то ОУ, а с минимал-
на преднина от половин

точка пред отбора от
ОУ "Св. Св. Кирил и Ме-
тодий", с. Драгичево,
момчетата от 10 ОУ
"А. Константинов"
грабнаха бронза. Момче-
тата и момичетата от
Драгичево се предста-
виха достойно, като
бяха подкрепени от
треньорката си, евро-
пейската вицешампион-
ка в скока на височина
Венелина Венева.Девой-
ките от ПГТС "Арх. Й.
Миланов" и юношите
от ГПЧЕ "Симеон Радев"
пък са новите общин-
ски шампиони във въз-
растовата група 8 - 10
клас. В спора за златни-
те медали в двата по-
тока мериха сили 48
състезатели от отбо-
рите на три пернишки
гимназии - ГПЧЕ "С. Ра-
дев", ПГТС "Арх. Й. Мила-
нов" и ТПГ "М. Кюри".

Доскорошният на-
чалник на футболна-
та школа на Лудого-
рец (Разград) Яков
Папарков, който из-
вестно време се със-
тезаваше в „Ми-
ньор”,  може да пое-
ме същия пост в Пи-
рин (Благоевград). Десподов аут от национала

Нападателят Кирил Десподов бе ос-
вободен от лагера на националния от-
бор на България преди гостуването на
Кипър (16 ноември) и домакинството на
Словения (19 ноември)Футболистът на
ЦСКА е с контузия, която ще му попре-
чи да вземе участие в предстоящите
два двубоя на „трикольорите“ от Лига-
та на нациите. Ден по-рано селекционе-
рът Петър Хубчев и щабът му освободи-
ха и вратаря Пламен Илиев също по
здравословни причини.

Областно футболно
първенство

Група „А” 1
10-ти кръг
Резултати:
Ботев – Рудничар 3:2
Чорни – Вихър 8:0
Дружба – Верила 2:0
Металург – Пирин 3:3
Класиране:
1. ФК Дружба 19-4 17 т.
2. ФК Металург 1957 19-7 17
3. ФК Чорни 1920 24-3 16
4. ФК Пирин 16-19 11
5. ФК Верила 21-14 9
6. ФК Рудничар 16-21 7
7. ФК Вихър 12-29 7
8. ФК Ботев 12-30 6
9. ФК Студена 6-18 4
Група „А” 2
Ерма – Китка 0:1
Черногорец – Витоша 0:0
Спортист – Енергетик 3:0
Балкан – Светля 1:5
Бенковски  - Буря 1:1
Класиране:
1. ФК Витоша 33-3 23 т.
2. ФК Черногорец 1946

28-6 23
3. ФК Спортист 24-10 20
4. ФК Китка 26-21 16
5. ФК Светля 2000 29-17 13
6. ФК Буря 15-19 10
7. ФК Ерма 16-21 9
8. ФК Енергетик 16-29 9
9. ФК Балкан 9-41 3
10. ФК Бенковски 8-37 1
Футбол жени
7-ми кръг
Пълдин (Пловдив) - Етър ВТ (Велико

Търново) 1:0
Енко (Пловдив) - Спортика (Благоевград)

2:2
Риал (Ковачевци) - ЛП Супер спорт

(София) 0:5
Локомотив (Стара Загора) - ЖФК Варна

(Варна) 3:1
НСА (София) - Севлиево лейдис

(Севлиево) 6:1
Класиране:
1. НСА (София) 35:8 21
2. Енко (Пловдив) 12:5 13
 3. Пълдин (Пловдив) 10:9 13
 4. ЛП Супер спорт (София) 16:3 13
 5. Спортика (Благоевград   7 16:13 11
 6. Етър ВТ (Велико Търново) 8:10 9
 7. Локомотив (Стара Загора) 6:11 8
 8. Севлиево лейдис (Севлиево)

6:13 5
 9. Риал (Ковачевци) 8:24 2

Пернишкият нацио-
нал  Тодор Скримов и
неговият Тоно Кали-
по Вибо Валентия
претърпяха четвър-
то поражение в ита-
лианската Суперлига.
Воденият от Фабио
Соли тим отстъпи
на шампиона Перу-
джа с 0:3 (23:25,
20:25, 21:25) в мач от
шести кръг.Посреща-
чът изигра двубоя
на страхотно ниво,

като се разписа с 14
точки (1 блокада, 5
аса!) и бе втори по
резултатност. Моха-
мед ал Хадади завър-
ши с 15 точки. За Пе-
руджа Уилфредо Леон
приключи с 15 точки
(2 аса, 2 блокади).
Александар Атанаси-
йевич се отчете с 10
точки.Вибо Валентия
е на 11-то място с 5
точки (2 победи, 4
поражения), а Перу-

джа е на пър-
во място с 18
точки и без
загуба до мо-
мента. След-
ващата среща
е на 11 ноем-
ври (неделя), с
Тайван Ексе-
лънс (Лати-
на), от 19:00
ч. б.в. Перу-
джа излиза
срещу Моде-
на.

Бивш миньорец сменя „Лудогорец” с „Пирин”
Роденият в Гоце Дел-
чев Папарков остана
без работа, след ка-
то напусна дирек-
торския пост в шко-
лата на седемкрат-
ните шампиони на
България.

Папарков седна на
горещия стол в Лу-

догорец през сеп-
тември 2012 година
и цели шест години
управляваше успеш-
но школата на раз-
градчани. Под негово
ръководство акаде-
мията на "орлите"
завоюва различни ку-
пи и титли в някол-

ко възрастови гру-
пи, а също така от-
борът игра и в мла-
дежката Шампион-
ска лига.Преди това
Яков бе старши тре-
ньор на Пирин (Гоце
Делчев). От октом-
ври обаче бившият
футболист на Маке-

донска слава е без ра-
бота. Слуховете за
новата му работа се
засилиха през послед-
ната седмица, след
като е имало теле-
фонни разговори
между Папарков и
ръководството на
Пирин.
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Четири от тях са срещу пияни шофьори, едно – срещу водач, употребил наркотици
Любомира ПЕЛОВА

Пет бързи произ-
водства са започнати
във вторник, съобщи-
ха от полицията.

Жител на Велико
Търново е задържан за
управление на автомо-
бил без книжка. Служи-
тели на брезнишкото
Районно управление на
МВР проверили "Рено
Лагуна", шофиран от
41-годишният К.Д., жи-
тел на великотърнов-
ско село. Полицаите
установили, че кара
колата в едногодиш-
ният срок на отнето-
то му по администра-
тивен ред свидетелс-
тво за правоуправле-
ние.

Радомирец е управл-
явал нерегистриран
мотопед. На ул. "Лю-
бен Каравелов" в града
бил проверен мото-
пед, управляван от 45-

годишния Л.Я. Органи-
те на реда установи-
ли, че возилото не е
регистрирано по над-
лежния ред в Републи-
ка България. 21-годи-
шен е управлявал ав-
томобил под въздей-
ствието на наркотич-
ни вещества. В пер-
нишкото село Драги-
чево бил проверен лек
автомобил "Фолксва-
ген Голф", зад волана
на който бил 21-го-
дишният Б.Р. от об-
ластния град. При из-
пробването му с тех-
ническо средство е ус-
тановен положителен
резултат за употреба
на канабис и амфета-
мин.

С 1,44 промила алко-
хол в кръвта е управл-
явал автомобила си
марка "Фолксваген
Голф" перничанинът
В.Б. на 22 години. Мла-

Мъж от Пернишко се
изправя пред правосъдието

Любомира ПЕЛОВА
50-годишен жител на с. Боснек ще отго-

варя за намерен, но не върнат мобилен
телефон. Това се е случило през месец
март тази година, когато мъжът намерил
клетъчното устройство и го прибрал. Раз-
следването установило, че телефона е
при него. Привлечен е като обвиняем по
чл. 207 от НК и работата продължава.

 НЕ НИ Е РАБОТА ДА
НАГНЕТЯВАМЕ ОЩЕ
НАПРЕЖЕНИЕ, АМА СА-
МО ДА ПИТАМЕ МЕСТНА-

ТА УПРАВА - имат ли разрешение про-
тестиращите всяка вечер да затварят
кръговото на Църква? Хубав въпрос, на
който чакаме хубав отговор. Ако имат
разрешение е любопитно да знаем кой
го е подписал и кой го е входирал, как-
то се казва на  чиновнически език. Ако
нямат разрешение, тогава въпросът ни
е към полицията - защо се допуска то-
ва явно неспазване на закона? Нали от
няколко дена ни проглушиха ушите, че
всеки гражданин има право да израз-
ява демократично исканията си, обаче
да не нарушава правата на  непротес-
тиращите граждани.  Дали не трябва да
се направи протест с искане държавни-
те служители редовно да ходят на не-
делно училище по изучаване на Кон-
ституцията и законите на Република
България. Няма лошо - протестите са
супер. Нагласени са като театрална
постановка. Ама зрителите на тая пос-
тановка защо са репресирани да не мо-
гат да се приберат вечер в къщи? Защо
трябва да висят няколко часа в тъмни-
ната и студа по пътищата, докато на
някои им скимне да си махнат колите
от платното? Полицията кого охранява
- закона, себе си или биячите да не се
сбият помежду си?  Ако ще се затваря
пътят за София всяка вечер, нека са-
мото МВР издаде наредба и униформе-
ните сами да вършат тая работа. Още
повече че синдикатът им декларира
подкрепа на протестиращите. Иначе из-
лиза, че управниците и протестърите са
на едно ниво - и едните, и другите
газят закона.

АБЕ В ТОЯ ПЕРНИК БИЛО ПЪЛНО
С НЕЖНИ ПОЕТИЧНИ ДУШИ! Я СА-
МО КАКВА ЛИРИКА СЕ ПРЪКНА
ПОКРАЙ ПРОТЕСТИТЕ! Е, вярно, от-
крадната от друг автор от едно друго
време, по един друг повод и за един
друг случай, ама щом се споменава
името на града, който не пада - карай
да върви! Един ден сигурно стихотво-
рението за непобедимите перничани
ще залегне в учебниците по литерату-
ра. Въпросът е дали пишман плагиатите
са чели през живота си други стихове,
освен фейсбукарските. Като са толкова
поетични, що не се изпротестират за
нова духовна среда?

Протестите продължават,
полицията с апел за спазване на

закона и толерантност
Любомира ПЕЛОВА

И тази вечер пернишките протестъри ще
затворят основни пътни артерии. Сборният
пункт пак е пред Кауфланд в квартал "Из-
ток", а целта също не е нова - затваряне на
магистрала "Люлин" и подстъпите към сто-
лицата през Владая.

Още във вторник от ОД на МВ Р излязоха
с апел към протестиращите и самите орга-
низатори на инициативата да спазват об-
ществения ред и законовите разпоредби,
за да се избегнат предпоставки както за
инциденти, така и за нарушаване правата
на всички граждани от региона и страната.
Проявите на форми на агресия могат да
доведат до ескалация на напрежението.

"Ръководството на ОДМВР - Перник е
взело  всички мерки, целящи гарантиране
на живота и здравето на хората.. От поли-
цията напомнят да се спазват указанията
на униформените на място. Апелът е  по
време на шествията да не се допускат
провокации от страна на протестиращите
към органите на реда и към тези, които не
участват в тях, както и към проява на пове-
че търпение и разбиране от страна на оста-
налите граждани" , се казва в съобщение-
то на полицията, което е валидно за всеки
ден на протестите.

Дали въобще някой ще го чуе или ще се
съобрази с него е въпрос на личен морал.

8000 случая на насилие в
българските училища
Светла ЙОРДАНОВА

Половината тий-
нейджъри по света
са били обект на на-
силие във и около
училище.

В България 54% от
учениците между 13
и 15 години са били
жертва на тормоз и/
или са участвали във
физическа самораз-
права.

За 2016-2017 годи-
на има 8000 случая
на насилие в училище
в България. България
е в челните 10 дър-
жави по засегнати
от тормоз в учили-
ще.

По този повод
стартира глобална-
та кампания на УНИ-
ЦЕФ "Заедно срещу
насилието в учили-
ще" в България.

Д-р Джейн Муита,
която е представи-
тел на УНИЦЕФ за
България обясни, че
УНИЦЕФ работи в
повече от 190 дър-
жави и дава само ед-
на дефиниция за на-
силие над деца, неза-
висимо дали то е фи-
зическо, вербално
или виртуално - няма
разграничаване по
вида на насилие.

Тя обясни, че наси-
лието, независимо
от формата му, ос-
тавя белег в разви-
тието на детето

върху тяхното здра-
ве, върху това какви
родители са, върху
това как се офо-
рмят като хора.

"Най-често наси-
лието се упражнява
върху деца, които са
категоризирани ка-
то различни, незави-
симо дали става
въпрос за етничес-
ко, физическо, рели-
гиозно различие.
УНИЦЕФ вярва, че
училището трябва
да е позитивна сре-
да, в която децата
се развиват и се
чувстват спокойни,
независимо от тех-
ните различия",
уточни Муита.

Зам.-министърът
на образованието Де-
ница Сачева посочи,
че за последната го-
дина има известно на-

дежът бил проверен
10 минути след полу-
нощ, на улица "Юрий
Гагарин" в областния
град. Дал кръвна про-
ба за химичен анализ.

Отново на улица
"Юрий Гагарин" е за-
сечен пиян шофьор.
Час след полунощ, по-
лицаи от Второ ра-
йонно управление на
МВР проверили "Фолк-
сваген Голф", управл-
яван от 25-годишния
жител на областния
град Е.Р. Алкохолната
му проба се оказала
положителна - 1,78
промила. Отказал
кръвна проба за хими-
чен анализ.

И петимата нару-
шителите на норма-
тивната уредба са би-
ли задържани за 24 ча-
са,       работата по до-
кументиране на слу-
чаите продължава.

Тийнейджър подкарал
нерегистрирана кола

Любомира ПЕЛОВА
17-годишен е шофирал нерегистриран

лек автомобил, съобщиха от пресцентъра
на Областната дирекция на полицията.

На улица „Ивайло“ в областния град е
проверен „Фиат Пунто“, управляван от 17-
годишен перничанин. Оказало се, че
колата не е регистрирана по надлежния
ред в страната.

Започнато е досъдебно производство по
чл. 345, ал. 2 от НК и работата продължава
под надзора на Районна прокуратура –
Перник.

маляване на случаите
с физическа агресия,
но за сметка на това
случаите с вербална
агресия и тези с ки-
бертормоз нарас-
тват.

Според нея трябва
да се правят повече
кампании и обучения,
както за учителите,
така и за родители-
те, за да могат по-
лесно да разпознават
агресията.

"През следващата
година ще продължим
да увеличаваме броя
на психолозите и пе-
дагогическите съ-
ветници.

В следващите 2 го-
дини се планират и
обучения към учите-
ли за разпознаване на
агресията", обясни
още зам.-министър
Сачева.
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