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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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Св. апостол и
евангелист Матей

Пряка
демокрация?

Кандидатстудентските бисери почват
да бледнеят пред протестърските си съб-
ратя. Говорителите на бунта взеха да ги
разправят едни врели - некипели, та пон-
якога човек да се чуди тия дали са с всич-
кия си? Цяла серия от неадекватни иска-
ния взеха да заливат медийното прос-
транство и не само да дискредитират
справедливия гняв на народа, но и да опо-
рочават самите демократични основи на
обществото.

Що за разум беше вложен в оная изцепка,
когато един от вождовете на протеста
поиска пряка народна демокрация? Тоя чо-
век знае ли въобще какво е пряка демокра-
ция и къде се практикува? Ще му напом-
ним - в първобитното общество, а после в
старогръцката полисна общност. Това за
първобитното може донякъде да го разбе-
ре, но за старогръцкото - едва ли. Такава
неадекватност граничи с безумието. Къде
са цените на горивата, къде е пряката де-
мокрация? Как вижда тоя юнак България да
се управлява пряко от себеподобните му?
Жална ни майка като управлявани първо-
битници.

А иначе няма да е зле бунтарите да про-
четат малко книжки за демокрацията и да
питат техните приятели на Запад, как се
управлява там като искат да сме толкова
модерни.

Валентин ВАРАДИНОВ

00 / 50

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно

Протестъри окупираха сградата на общината в Перник в сряда вечерта
Любомира ПЕЛОВА

Как трябва да се дей-
ства в кризисна ситуа-
ция показаха пернишки-
те служители на реда.
В сряда, около 21,35 ча-
са, притихналия облас-
тен център бе огласен
от клаксоните на ав-
томобилите на разбу-
нилите се срещу висо-
ките цени на горивата
и ниския стандарт на
живот перничани.

Протестиращите,
които преди това за
пореден път бяха бло-
кирали магистрала
"Люлин", се организи-
раха в социалната мре-

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

dlv.si@abv.bg
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Застрахователна и
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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

жа и стотици возила с
надути клаксони и но-
сещи се от колите въз-
рожденски песни, стиг-
наха да администра-
тивната сграда, в коя-
то са разположени об-
щинската и областна-
та администрация.
Към тях се присъеди-
ниха и много жители
на Перник, пристигна-
ли пеша.

След близо част про-
тест, перничани при-
зоваха полицаите да
свалят каските си, обе-
щавайки да освободят
пространството око-
ло сградата. И това се

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"

Ученици от цяла Европа посрещна Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Ученици от Порту-
галия, Италия, Полша,
Румъния и Малта са
на посещение в Пер-
ник. Младите хора
заедно със своите
връстници от  СУРИ-
ЧЕ  "Д-р Петър Берон"
са част от проекта

"Погрижи се за приро-
дата и природата ще
се погрижи за теб",
който се осъщест-
вява по програма "Ера-
зъм +".

Гостуващите деле-
гации заедно с пер-
нишката група бяха
топло посрещнати и
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случи! Протестиращи-
те пък поздравиха слу-
жителите на реда, поз-
дравявайки за достой-
ното поведение уни-
формените. Полицаи-
те си вършеха работа-
та, но те също имат
семейства, те също
изпитват проблеми-
те, които ни накараха
да се разбунтуваме -
засягат ги цените на
хляба и млякото, пос-
къпването на горива-
та, неадекватните в
много случаи закони,
споделиха участници
във вчерашното граж-
данско неподчинение.

Столичанин, карал дрогиран,
се изправя пред Темида

Любомира ПЕЛОВА
22-годишен застава пред съда за управ-

ление на автомобил под въздействието на
наркотици.

На 29 септември тази година, в Радомир
бил проверен лек автомобил, шофиран от
22-годишният Е.К. от столицата. Оказало
се, че младежът е употребил наркотично
вещество, което било определено като ка-
набис.

Е.К е привлечен като обвиняем и му е на-
ложена мярка за неотклонение "подпис-
ка". Работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура - Радомир.

приветствани от
зам.-кметовете на Об-
щина Перник Денислав
Захариев и Йордан
Павлов, които не
скриха , че за тях е
удоволствие да се за-
познаят и да разго-
варят с прекрасните
момичета и момчета.
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Ïîëèöàèòå ñâàëèõà êàñêè, ñîëèäàðíè ñ ïðîòåñòà
Протестъри окупираха сградата на общината в Перник в сряда вечерта

А реакцията на
служителите на ре-
да наистина заслу-
жава уважение. Си-
туацията бе овлад-
яна и така бяха из-
бегнати нежелани
инциденти, до кои-
то можеше да се
стигне, до постра-
дали и от двете
страни на барикада-
та, образно казано.

Според запознати
до "обсадата" се е
стигнало, тъй като
мнозина от уча-
стниците в блокади-
те на аутобана били
викани в полицията,
карали ги да подпис-
ват и някакви декла-
рации. Дали това
обаче не е ясно, но

на днешната прес-
конференция в Об-
ластната дирекция
на МВР ще потър-
сим отговор на въп-
роса.

Твърдението,  че е
бил приложен так-
тически прийом за
овладяване на въз-
никналото напреже-
ние, е аргументира-
но с това, че голяма
част от униформе-
ните са били изпра-
тени от София с ин-
структаж да нап-
равят всичко въз-
можно, за да бъдат
п р е д о т в р а т е н и
сблъсъци. В покрепа
на тезата са и пуб-
личните послания
на вътрешния ми-
нистър Младен Ма-
ринов, който  гаран-

тира, че е направил
и невъзможното за
предотвратяване на
рисковете от въз-
никване на физичес-
ки стълкновения на
полицаи с протести-
ращи.

Във вторник той
съобщи пред журна-
листи, че е изпра-
тил разпоредителни
писма, касаещи обу-
чение на служители-
те, тактически дей-
ствия в ситуации
на неподчинение от
страна на компак-
тни маси.

Каквито и да са
мотивите за свале-
ните каски, факт е,
че пернишките поли-
цаи се държаха дос-
тойно! За което зас-
лужават адмирации!

Болен от хепатит Е
установи РЗИ-Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Пет пъти са се увеличили заболелите

от остри респираторни заболявания
през изминалата седмица, констатира
Регионалната здравна инспекция. През
този период са установени 45 заболели
от остри респираторни заболявания,  при
9 за предходната седмица. Заболевае-
мостта през този период е 61,11%oo, при
средна за страната 75,94%oo.

За първи път тази година РЗИ установ-
ява случай на заболял от хепатит Е от
Перник.

През изминалата седмица са устано-
вени 4 болни от лаймска борелиоза. От
тях 3-ма са от Перник и 1 от Радомир.

През този период е регистриран и 1
случай на ку-треска в Радомир.

Запазва се броят на заболелите от за-
разни болести през миналата седмица-
регистрираните случаи са 9. Има и  2 за-
болели от скарлатина- от Перник и Радо-
мир.

Установен е и 1 болен от ентероколит
от Перник, при  2 за предходната седми-
ца.

През седмицата здравните инспектори
от  Перник са извършили 204 проверки.
От тях 42 са свързани със спазването на
забраната за тютюнопушене в заведе-
ния за обществено хранене.

РЗИ продължава мониторинга на пи-
тейните води в областта. През седмица-
та са взети 79  проби от водоизточници в
различни населени места, за да се про-
вери дали подаваната от тях вода за пи-
тейно-битови нужди отговаря на изи-
скванията на Наредба №9.

Взети са и 200 проби от атмосферния
въздух, за да се установи дали наличие-
то на фини прахови частици е в рамките
на допустимите норми.

„Бохемска рапсодия” в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

"Бохемска рапсодия"
за великия Фреди Мер-
кюри, филмът, който
тече в момента по
столичните кина, ще
могат да видят перни-
чани на голям екран
чрез пътуващото ки-
но в ОДТ "Боян Данов-
ски". Първата прожек-
ция е днес от 19 часа,
а цената на билета е
от 6лв. Грандиозното
начало на "We Will Rock
You", извисяващият
се припев на "We Are
the Champions", хипно-
тизиращия оперен
химн "Bohemian Rhapso-
dy"...

Кой не си е прип-
явал, щом е чувал тези
абсолютни класики?
Кой не може да удържи
краката си да се дви-
жат в тези сърцераз-
дирателни ритми?
Кой може да забрави
момента от концерта
Live Aid през 1985, ко-
гато Фреди Меркюри
се появи на сцената и
взриви публиката, ка-
райки я да му припява
в див възторг? Изми-
наха повече от 25 го-
дини от смъртта на

вокалиста и незаме-
ним лидер на Queen
Фреди Меркюри, но
музиката му е все та-
ка жива. Фреди прео-
доля всички стерео-
типи, така както му-
зиката на групата от-

Поредица от концерти идната
седмица на пернишка сцена

Светла ЙОРДАНОВА
Кулминацията на Ноемврийските музи-

кални дни в Перник е идната седмица с по-
редицата от концерти, на които перничани
ще имат възможност да се насладят.

На 20 ноември 2018 г. /вторник/ от 18.00
ч. в Малкия салон на Двореца на културата
гр. Перник ще се състои концерт на Духо-
вия оркестър при Общински комплекс Дво-
рец на културата - Перник, под диригент-
ството на Трифон Трифонов. Талантливата
Николета Станойкова и китаристът Даниел
Тодоров ще бъдат солисти на концерта.

На следващия ден- 21 ноември 2018 г. /
сряда/ от 18.00 ч. в Малкия салон на Дворе-
ца на културата гр. Перник ще се състои
концерт на Камерен смесен хор "Иван То-
палов" при Общински комплекс Дворец на
културата - Перник, диригент Антоанета
Георгиева, на пианото Михаил Добрев. То-
зи концерт е навръх празникът на хрис-
тиянското семейство. Затова освен музи-
калните изпълнения, публиката ще чуе и
беседа от протоиерей Людмил Йорданов -
църковен настоятел на храм "Св. Йоан
Рилски". В програмата музика от: Д. Хрис-
тов, Дм. Дубински, Т. Попов, Ф. Кутев, Ем.
Манолов, Дж. Верди и др.

Следващият ден - 22 ноември 2018 г. е
за почитателите на фолклора. От 18.00 ч. в
Малкия салон на Двореца на културата ще
се състои концертът на Народния оркестър
при Общински комплекс Дворец на култу-
рата - Перник с ръководител Венцислав
Андонов. Солист ще бъде младата изпъл-
нителка Виктория Миткова.

Входът и за трите концерта от програма-
та на ноемврийските музикални дни е по 4
лева.

Над 134 000 декара с пшеница са
засети до сега в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Над 134 000 дка с пшеница са вече за-

сети в областта, информираха от Облас-
тна дирекция "Земеделие" в Перник.
Най-много площи с пшеница са засели
стопаните от Радомир- 62 330 дка. След
тях се нареждат общините: Брезник- 34
950 дка, Перник- 22130 дка, Трън- 7 400
дка, Ковачевци- 4 460 дка, Земен- 3 180
дка.

Успоредно със сеитбата на пшеницата
се сеят и други есенни култури. До мо-
мента с есенен ечемик в региона са за-
сети общо 8  248 дка. Най-много площи
с тази култура имат стопаните от Радо-
мир-4 650 дка. След тях се нареждат об-
щините:Брезник- 2 238 дка, Ковачевци-
500 дка, Перник- 450 дка, Трън- 250 дка
и Земен- 160 дка.

Единствени земеделците от Радомир
са засели за сега само 100 дка с ръж.

Земеделските производители от Брез-
ник пък са единствените, които до сега
са засели 200 дка с тритикале.

Бавно напредва и сеитбата на масло-
дайната рапица. До момента с тази кул-
тура са засети в областта общо 11 800
дка. Най-много рапица са засели стопа-
ните от Радомир- 6 200 дка. След тях са
фермерите от Трън- 5 200 дка и земедел-
ците от Перник- 400 дка.

Според агроспецалистите, земедел-
ските производители от областта би
трябвало да форсират есенната кампа-
ния, за да успеят да приключат преди
падането на снега, който според синоп-
тиците се очаква в началото на идната
седмица. Някои стопани обаче, изчакват
падането на дъжда, за да омекне зем-
ята и тогава да форсират сеитбата.
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каза да бъде поставе-
на под какъвто и да е
знаменател. Може би
затова Queen са все
така любими на раз-
лични поколения и кул-
тури и си остават
глобален феномен.

Бързи производства срещу нарушители
Любомира ПЕЛОВА

Две бързи произ-
водства са започна-
ти през миналото
денонощие.

Автомобил с чуж-
ди номера е устано-
вен в Радомирско.

Около 11,30 часа в
сряда, в село Извор
е проверен лек авто-
мобил "Лада", уп-
равляван от 63-го-
дишният М.Б. от се-

ло Житуша. Органи-
те на полицията
констатирали, че
колата е с регистра-
ционни табели от
друго моторно пре-
возно средство. Ла-
дата е иззета, а М.Б.
е задържан за 24 ча-
са с полицейска
мярка.

С 1,48 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фирал автомобила

си марка "Пежо" сто-
личанинът Д.И. на
47 години. Той е про-
верен тази нощ, око-
ло 3,45 часа в радо-
мирското село Сте-
фаново. Отказал
кръвна проба за хи-
мичен анализ и е за-
държан за 24 ч.

Работата по за-
почнатите произ-
водства продължа-
ва.
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Младите хора, заедно с възпитаниците на СУРИЧЕ  „Д-р Петър Берон“, са част от проект по програма „Еразъм +“ 

Въвеждат технологии
за децата със СОП

Светла ЙОРДАНОВА
През следващите две години Минис-

терството на образованието и науката
ще финансира въвеждането на асисти-
ращи технологии за приобщаващо обра-
зование, с които да се улесни комуника-
цията и обучението на децата със спе-
циални образователни потребности. Ин-
вестициите ще са част от проект за ди-
гитализацията на българското образова-
ние, заяви заместник-министърът на об-
разованието и науката Деница Сачева.

„Технологиите сами по себе си не са
решение. Приобщаването в обществото,
образованието и трудовия пазар зависи
от личната възможност на човек да се
интегрира и от обществените нагласи.
Очакванията на децата със затруднения,
родителите им и обществото са свързани
със социална промяна в мисленето, от-
ношението и приемането на различията“,
посочи Сачева. По думите й, ако не мо-
жем да общуваме с децата и учениците
със специални потребности, ще живеем
в предразсъдъци и страхове.

Заместник-министър Сачева акценти-
ра върху усилията на МОН за подобрява-
не на приобщаващото образование.
„Проведоха се обучения на 1 739 учите-
ли в детските градини за провеждането
на скрининг за ранно оценяване на пот-
ребностите на деца от 3 г. до 3,6 г. за ус-
тановяване на риск от обучителни труд-
ности. Обученията ще продължат и през
настоящата учебна година“, каза тя.

Технологии се използват в специали-
зираните центрове за деца със специал-
ни образователни потребности. В об-
щообразователната система те са около
22 000 - 18 000 са ученици, а 4000 са де-
цата в детските градини и целта на ми-
нистерството е всички те да имат достъп
до такива технологии.

Деница Сачева подчерта, че съвмес-
тно с УНИЦЕФ се работи по въвеждане
на функционална оценка чрез ICF-CY
(Международната класификация на фун-
кционирането на човека, уврежданията
и здравето за деца и младежи, разрабо-
тена от Световната здравна организа-
ция).

Този инструмент се базира на оценка
на потребностите на децата и учениците,
основана на силните им страни и въз-
можностите им, и ще подпомогне из-
готвянето на плановете за подкрепа.

Сачева съобщи още, че учениците с
трайни увреждания и учениците без ро-
дители или с един родител, които досега
са получавали стипендия поради тези
обстоятелства, вече имат право да бъдат
стимулирани и при постигнати образова-
телни резултати. „Така на тях вече няма
да им се налага да избират между две
стипендии, както досега“, допълни за-
местник-министърът.

Отпускат се 601 802 лева
за три национални програми

в образованието
Светла ЙОРДАНОВА

Правителството одобри отпускането на
601 802 лв. за финансово осигуряване на
дейности по националните програми „Оп-
тимизация на училищната мрежа“, „Оси-
гуряване на съвременна образователна
среда“ и „Без свободен час“.

За НП „Оптимизация на училищната
мрежа“ средствата за окончателно пла-
щане на извършените разходи по проек-
тите на 8 общини са 63 666 лв. Дейностите
са започнали през 2017 г. и целят осигур-
яване на по-добри условия за обучение и
възпитание на учениците след извършена
оптимизация на мрежата от училища.

За НП „Осигуряване на съвременна об-
разователна среда“ се предоставят
средства по два модула. За модул „Мо-
дернизиране на системата на професио-
налното образование“ са отпуснати 172
638 лв. за окончателно плащане на осем
училища. Финансираните дейности са ре-
монт и оборудване на учебни кабинети за
професионална подготовка и учебно-
производствени бази на училищата, оси-
гуряване на учебни видеофилми и соф-
туерни продукти и транспортни средства
за провеждане на училищни практики в
реална работна среда. За втория модул
„Музеите като образователна среда“
средствата са 119 659 лв. за одобрените
проекти на 56 училища. Те са за провеж-
дане на учебни часове в музеите за кла-
совете от началния и прогимназиалния
етап на основното образование.

За НП „Без свободен час“ се предос-
тавят 245 839 лв. за изплащане на реално
взети учебни часове от учители, които са
замествали отсъстващи от работа колеги
в задължителното предучилищно и учи-
лищно образование и в трета и четвърта
подготвителна група за периода
01.05.2018 г. - 30.06.2018 г.

Необходимите средства за изпълнение
на националните програми за 2018 г. се
осигуряват от бюджета на МОН.

Хит на трудовия пазар в Перник са
монтажниците и строителните работници
Силвия ГРИГОРОВА

Втора поредна сед-
мица предлаганите
свободни работни
места на трудовата
борса в Перник се
увеличават. През
тази седмица те са с
12 повече и достиг-
наха 127. Добрата
новина е, че има уве-
личение и при пред-
лаганите свободни
места за безработ-
ни висшисти, макар
и само с 3 и те ста-
наха 12. И през тази
седмица все още е
актуална офертата
за работа в София
на 8 общи работни-
ци в строителство-
то, 8 работници
строителна изола-
ция, 8 работници
ниско строителс-
тво, 8 работници в
строителството, 8
обслужващи бензи-
ностанция  и 30 мон-
тажници на еле-
ктронни компонен-
ти за Божурище.

Освен тях, Бюро-
то по труда предла-
га работа на: 1 общ
работник на срочна
заетост, 3 шивачи,
1 продавач-консул-
тант,  2 готвачи, 1
специален педагог на
4 часа, 3 дърводел-
ци-мебелисти, 2 спе-
дитори, 1 ресурсен

учител, 1 главен ек-
сперт, 2 санитари, 1
мениджър продажби,
1 работник за поп-
равка на губи и
джанти, 1 ветери-
нар, 1 учител по ан-
глийски език, 1 опе-
ратор на компютър-
на предпечатна под-
готовка на 4 часа, 1
строителен инже-
нер, 1 представител
бизнес услуги, 1 гла-
вен готвач, 1 учите-
л начален етап
ЦОУД, 4 работници
в строителството,
2 работници това-
ро-разтоварна дей-
ност, 2 чистачи,  2
бармани, 5 готвачи
в заведение за бързо
хранене, 1 салонен
управител, админис-
тративен секретар,
5 шивачи за село
Друган, 2 работници
в строителство, 3
кредитни консул-
танти на граждан-
ски договор, 2 лека-
ри спешна медицина,
2 фелдшери.

А н а л и з и р а й к и
предлаганите от
Бюрото по труда в
Перник  свободни ра-
ботни места, можем
да обобщим, че през
изминалата седмица
сред най- търсените
специалисти са били
монтажниците на

електронни елемен-
ти,  работниците в
с т р о и т е л с т в о т о ,
обслужващите бен-
зиностанция, шива-
чи и др.  На трудо-
вия пазар в региона
тази седмица преоб-
ладава търсенето
на кадри за произ-
водството, а след
това за обслужва-
щите дейности.
Въпреки, че по тра-
диция с настъпване-
то на есенно-зимния
период търсенето
на работници, осо-
бено сезонни, намал-
ява, продължават да
се търсят работни-
ци в строителство-
то. Два месеца след
откриването на уче-
бната година, на
трудовата борса се
предлага работа на
3 педагози.

И през изминалата
седмица се запазва
тенденцията  хора-
та със средно и по-
ниско образование
да имат по-големи
шансове да си на-
мерят работа. На
тях Бюрото по тру-
да предлага  115 мес-
та.

През изминалата
седмица свободните
работни места за
безработни висшис-
ти станаха 12.

В продължение на
една седмица учени-
ци и учители от
шестте страни ще
обменят опит и доб-
ри образователни
практики.

„Щастлив съм, че
ние сме първият
град , от който за-
почва реализирането

на проекта, и вие ще
можете да разгледа-
те Перник“, сподели
Захариев, който има
специален санти-
мент към училище-
то домакин, тъй ка-
то е негов възпита-
ник.

„ По времето, кога-
то аз учех, нямаше
такива хубави прог-
рами и подобни ини-

циативи, в които да
се включа. Знам , че
СУРИЧЕ „Д-р Петър
Берон“  като цяло да-
ва много възможнос-
ти , то е част от
мрежата „Посланици
на Европейския съю-
з“, посочи Захариев.

Той разказа и при-
помни на младите хо-
ра интересни момен-
ти от най-ранната

история на Перник,
която  започва още
преди цели 8000 го-
дини, както и за
славния живот на
войводата Кракра
Пернишки. 

Интерес  предизви-
ка и индустриално-
то развитие на гра-
да, както и факта, че
през 1895 г. в Перник
светва първата еле-
ктрическа крушка в
България.

Зам.-кметът Заха-
риев поясни  пред
учениците от чуж-
бина, че в града се
провежда най-голе-
мият фестивал в Ев-
ропа – Международ-
ният фестивал на
маскарадните игри
„Сурва“.

Перник е член на
Федерацията на ев-
ропейските карна-
вални градове, както
е и нейно седалище
за България. 

„Обиколете и усе-
тете духа на Перник.
Перничани са сурови

хора на външност,
но са с топли сърца.
Създадохме паркови
пространства и раз-
виваме туристичес-
ки маршрути, които
също може да види-
те“, допълни с ус-
мивка Захариев.

Гостите от своя
страна разказаха за
проекта, по който
работят, споделиха,
че местата, които
са посетили в Пер-
ник, много им харес-
ват и се надяват
през следващите
дни, в които са в
България, да опо-
знаят още по-добре
региона, доволни са
и от посрещането на
своите домакини.

В края на срещата
бяха раздадени тра-
диционни подаръци,
характерни за Общи-
на Перник, и беше
направена обща
снимка за спомен
пред емблематична-
та сграда на Двореца
на културата.

от страница 1



Съперник4 16 ноември 2018 г. ОБЩЕСТВО

Áàêòåðèè â ïèòåéíàòà âîäà íà Ëÿëèíöè è Íåäÿëêîâî
Издадени са предписания за привеждането на водата съобразно изискванията на  Наредба №9

Силвия ГРИГОРОВА
 Отклонения от ка-

чеството на питей-
ната вода, съгласно
изискванията записа-
ни в Наредба №9,  ус-
танови Регионалната
здравна инспекция в

периода от
29.10.2018 г. до
11.11.2018 г на тери-
торията на област
Перник.

Взети са проби от
питейната вода в 16
населени места, ин-

формират от РЗИ.
Изследвани са 14 про-
би от питейна вода
при консуматорите
от централно водос-
набдените населени
места по показатели-
те, включени в пос-

тоянния мониторинг.
От тях не отговарят
на Наредба №9/2001 г.
на МЗ за качеството
на водата, предназна-
чена за питейно-би-
тови цели – 2 от про-
бите. Става въпрос
за чешми, намиращи
се в селата Недялково
и Лялинци.

От здравната ин-
спекция уверяват, че
връчените предписа-
ния за периода от
15.10.  до 28.10.2018 г.
са изпълнени.

Във връзка с кон-
статираните откло-
нения в качеството
на питейната вода,
по микробиологични
показатели, конста-
тирани в населени
места в община Трън
е връчено предписа-
ние за предприемане
на мерки във връзка с

отклоненията в ка-
чеството на питей-
ната вода по микро-
биологични показате-
ли в селата Недялково
и Лялинци.

Според директора
на РЗИ-Перник д-р
Юри Торнев, място за
б е з п о к о й с т в о
няма.След изпълнение-
то на дадените пре-
писания, питейната
вода отново ще отго-
варя на изискванията
на Наредба №9.

Снабдяването с пи-
тейна вода на село За-
бел, община Трън се
осъществява чрез
доставяне на бутили-
рана вода. Снабдява-
нето с питейна вода
на селата Бабица и  Ба-
нище, община Брез-
ник, се осъществява
чрез доставяне на во-
да в цистерни.

Държавата ще въвежда стандарти
за качеството на въглищата

и брикетите за бита
Силвия ГРИГОРОВА

Стандарти за качеството на въглищата
и брикетите за битово отопление, дър-
жавна лаборатория за проверка на сер-
тификатите на производители и вносите-
ли на твърди горива и разширяване на
санкциите спрямо кметовете на общини,
които не изпълняват програмите за по-

добряване на въздуха. Това са част от
мерките, които са предвидени в проекта
за изменения на Закона за качеството на
атмосферния въздух, който предстои да
бъде внесен в пленарна зала. Проектът
бе одобрен от парламентарната икономи-
ческа комисия след разяснения от стра-
на на еко министъра Нено Димов. Той
поясни, че според замислените промени
твърди горива за битово отопление, неот-
говарящи на новите стандарти, няма да
бъдат допускани до пазара. Това ще бъ-
де доказвано със сертификати от произ-
водителите и вносителите, а контролът
ще бъде изпълняван от ДАМТН, като ще
бъде акредитирана една българска лабо-
ратория за проверки, включително по
сигнали. При установяване на гориво,
което не отговаря на изискванията, се
предвижда конфискация в полза на дър-
жавата.

Това, на което кметовете се противо-
поставят, е санкцията, която ще им бъде
наложена, ако не постигат конкретни ре-
зултати за подобряване на качеството на
въздуха, призна Нено Димов. “Под кон-
кретен резултат разбираме, ако в кон-
кретната година, за която става дума,
сравнено със средно аритметичното за
предходните 3 години, има подобрение”,
поясни той и апелира за политическа
воля за решаване на проблема. Драго-
мир Стойнев от БСП повдигна въпроса
как чрез финансирането по оперативната
програма в сектора би се съдействало за
решаване на проблема. Той посочи, че 7
общини - Благоевград, Бургас, Видин,
Димитровград, Монтана, Смолян и Сто-
лична община, ще си разпределят около
65 млн. евро като мярка за подобряване
на въздуха, докато други общини като
Гълъбово, където има значително про-
мишлено замърсяване и повишена забо-
леваемост, остават извън програмата.
Министър Димов обясни, че от 2 години
Гълъбово няма превишение на фините
прахови частици и не е в наказателната
процедура. Изисква се общините да имат
програми за качеството на атмосферния
въздух, битовото отопление да е иденти-
фицирано като основен източник и да
имат предприети мерки за подмяна на
уредите на твърдо отопление, отбеляза
Димов и уточни, че това са мерки, насо-
чени единствено и само към домакинс-
твата. Според  Нено Димов избрани са 7,
а не 25 общини, заради ограничения ре-
сурс. Той изрази надежда в следващия
програмен период да бъдат предвидени
пари за всички общини в наказателната
процедура.

Започнаха Коледните, наричани и Рождественски пости

Любомира ПЕЛОВА
След Коледни заго-

везни от 15 ноември
(до 24 декември вклю-
чително) започват
Рождественски пос-
ти или така наречени-
те Коледни пости. Ко-
ледният пост се на-
рича още Малка чети-
ридесетница за разли-
ка от Голямата чети-
ридесетница - Велик-
денския пост.

Това са последните
многодневни пости
за годината. Случва
се датата да се из-
мести, ако Коледни за-
говезни се падат в
дни на строг пост -
сряда и петък.

Личните причини за
постене на хората са
различни. Едни искат
да спазят християн-
ския смисъл на пости-
те, за други пък те са
удобна причина да се
пречистят от нат-
рупаните токсини.
Така или иначе, особе-
но от днешна гледна
точка, усилието за
физическо и духовно
пречистване е истин-
ско изпитание на ду-
ха, което ако преми-

неш, със сигурност
ще изпиташ хармония
със себе си.

По време на Колед-
ните пости има дни
със строги пости, ко-
гато е позволено са-
мо растителна храна
и олио (за предпочи-
тане зехтин). През
останалото време е
разрешено вино, риба
и морски продукти с
изключение на сряда
и петък, когато пак
се спазва строг пост.
Млечните продукти
не са разрешени, а ри-
бата и морските про-
дукти се консумират
в някои от дните.

За болни, бременни
и кърмачки постът е
значително облекчен,
тъй като самото им
състояние се приема
в някаква степен ду-
ховен подвиг, изи-
скващ себеограниче-
ние.

Утвърждаването
на 40-дневния пост е
свързано с 25 декем-
ври, на който се чес-
тва Рождеството на
Господ Исус Христос.
Това е станало срав-
нително късно - през

XII век след Христа.
Преди Коледа вярва-

щите постят, за да
се подготвят да пос-
рещнат материализи-
раното Божие слово -
Божия син.

Какво по-конкретно
можем да хапваме по
време на поста? Орга-
низмът ни има нужда
от белтъчини, така
че изключвайки месо-
то и млечните про-
дукти е нужно да ги
заместим с такива
от друг произход. То-
ва са ястия с  боб, ле-
ща, ориз (особено
кафяв), булгур (пше-
ница), нахут, киноа,
гъби, авока-
до, всякакъв
вид кълнове,
соеви про-
дукти - то-
фу, мляко,
соева кайма и
шницели, рас-
тителен каш-
кавал и сире-
не, сушени
плодове, къл-
нове и пълно-
з ъ р н е с т и
п р о д у к т и .
Добавете съ-
що ядки и се-

мена в менюто си -
фъстъци, орехи, леш-
ници, бадеми, сусам,
тиквено и слънчогле-
дово семе и други.

По време на пости-
те е нужно да хапваме
и повече плодове и зе-
ленчуци, който да до-
несат на организма
ценни витамини и ми-
нерали - не забравяй-
те да включите в ме-
нюто ябълки, порто-
кали, киви. По време
на коледните пости е
сезона на картофите,
зелето, цвеклото,
карфиола, броколите,
морковите, спанака,
праза, тиквата, все
още има патладжани.
Освен това можете
да хапвате и грах,
бамя, брюкселско зе-
ле, царевица, боб, кои-
то могат да се на-
мерят замразени в
повечето магазини.

Почти всички видо-
ве макаронени изде-
лия са подходящи за
пости. Все пак объ-
рнете внимание на
етикета, дали не е
отбелязано наличие-
то на яйца или други
животински продук-
ти.

Зехтинът както
знаете има свойства-
та да изчиства орга-
низма от натрупани-
те мазнини, така, че
използването му ще
спомогне още повече
за прочистването на
организма от токси-
ните.

Както стана ясно
има дни, в които да
се яде риба е позволе-
но (на Никулден даже
задължително). Това
важи само за миряни-
те - служителите на
манастири и църкви,
спазват строг пост.
Ето и някои от риби-
те, които са с най-ви-
соко съдържание на
белтъчни: риба тон,
херинга, лефер, пала-
муд, скумрия, сарди-
на, хек, сафрид, бяла
риба, пъстърва. Не
забравяйте и раз-
нообразието от без-
гръбначни мекотели,
който в дните, кога-
то не се спазва строг
пост са разрешени:
октоподи, калмари,
рапани и миди.На Ни-
кулден - 6 декември,
се разрешава консу-
мацията на риба и ви-
но.



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

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

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

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

0884 32 47 03
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АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

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

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

2. 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/

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

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

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:
Продавам къща,

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

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

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

забавачка и др. - 28
600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

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

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

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

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

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

ТЪРСЯ БОЛНОГЛЕДАЧКА,
за гледане на възрастни,

болни хора.
По възможност мед. сестра.

0889 22 16 36

ПРОДАВАМ
Тойота

Ярис, 2008г.,
гаражна,
сервизна,

перфектна,
0888 243 253

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

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

info@trips2go.bg
ПАЗАР КРАСНО СЕЛО0888 44 66 21

София,ул.Кюстендил 62

ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Откриха следи от изчезнал суперконтинент в Антарктида
Международна група геофизици са открили следи от древни континенти под

леда на Антарктида.
Учените са направили триизмерна карта на земната литосфера, сравнявайки

данните на спътника на Европейската космическа агенция GOCE, който е съ-
бирал информация за гравитационното поле на Земята от 2003 до 2013 г., с ин-
формацията от други изследвания. По този начин те са успели да хвърлят
светлина върху "сляпата зона", за която Антарктида отдавна се смята.

"Това, което виждаме, ни връща към времето на разпадането на суперконти-
нента Гондвана и показва връзката на Антарктида с околните континенти", от-
белязва водещият автор на изследването Йорг Ебинг, който е геофизик от Уни-
верситета в Кил.

Учените са установили, че някои райони на Източна Антарктида са свързани
с древния суперконтинент Гондвана, който е включвал Африка, Индия, Австра-
лия и Южна Америка. Гондвана се е образувала в края на предкамбрийския
период (преди 750-540 млн. години) и се е разпаднал преди около 180 млн. го-
дини.

Също така се отбелязва, че земната кора на Западна Антарктида е много по-
тънка от тази в Източна Антарктида.

Мистериозен космически обект
Междузвездният астероид Оумуамуа може да е част от извънземна изсле-

дователска мисия заради сходството си със светлинни сонди. Такова пред-
положение са направили учените Самюел Биали и Ейбрахам Лоеб от центъра
за астрофизика Харвард-Смитсониън, става ясно от прессъобщение, публи-
кувано в портала на библиотеката на Университета "Корнел".

Изследователите са се фокусирали върху това дали налягането от слънче-
вата радиация би могло да обясни необичайното ускорение на Оумуамуа,
първия обект, навлизащ в Слънчевата система от междузвездното прос-
транство.

В статията на учените се посочва, че ако налягането от слънчевата радиа-
ция е причина Оумуамуа да се движи с висока скорост, това представлява
"нов клас тънък междузвезден материал", създаден по естествен начин или
чрез изкуствени средства.

Авторите предполагат, че обектът би могъл да е "леко платно", използвано
за задвижване на космически кораби със слънчева енергия.

Другата възможност? Да идва от извънземни. "По-екзотичен сценарий е, че
Оумуамуа може да е напълно оперативен апарат, изпратен умишлено до око-
лността на Земята от извънземна цивилизация", се изтъква в статията.
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Сидеров с критики към властта,
но няма да "предава четата"

Според шефа на депутатите от "Обединени патриоти" Волен
Сидеров PR стратегията на кабинета не е добра и трябва да бъ-
де променена. Той разкритикува и начина, по който се взимат
решенията на Коалиционен съвет. Въпреки това обаче бе кате-
горичен, че не е той човекът, който би "предал четата".

"Това правителство събира много критики, но има и добри не-
ща, които са извършени. Въпросът е как се поднасят. Трябва да
се промени PR стратегията, тя в момента не е добра. Всеки член
на кабинета излиза и говори. Трябва да има една по-единна так-
тика при представянето на това какво си свършил", коментира
Волен Сидеров.

Той разказа и че на коалиционния съвет в понеделник е пред-
ложил увеличението на данъка за старите коли да отпадне, но
другите не са го подкрепили.

"Заради едни 20 млн. приход в бюджета караме два милиона
българи да се бръкнат в джоба. Не се вслушаха, какво да кажа.
На коалиционния съвет всеки си казва мнението, но накрая как-
во решение се представя, вие видяхте - "ми то това е пазар, то е
не знам си какво". Тогава защо се събираме на съвет? Защо ме
викат за съвет, щом това, което посъветвам, не се възприема?",
запита лидерът на "Атака".

Въпреки това той настоя, че не е човекът, който ще "напусне
отбора".

"Аз съм отговорен човек. Когато вляза в отбор, докато той не
се разтури, не съм аз този, който предава четата. Но искам взаим-
но зачитане", настоя той.

По повод протестите в страната срещу високите цени на гори-
вата Сидеров коментира, че най-важно е властта да разбере при-
чината за протеста.

"Всяко действие има противодействие. Да разбереш причина-
та за протеста, а не да излезеш и да кажеш - "ми то това е пазар,
не можем да направим нищо. Тогава защо сте във властта, ста-
нете домоуправители", завърши той.

На въпрос кои министри могат да бъдат сменени, Сидеров от-
прави критика към външния министър Екатерина Захариева.

"Тя е млад човек, може да седнем да си поговорим да й кажа
как вървят нещата в света, защото сякаш изпуска някои неща.
Вчера виждам, че по отношение на пакта за мигрантите имаше
завой във външната комисия. На Коалиционен съвет казваме,
че тоя пакт не трябва да се подкрепя, премиерът се съгласява,
а в комисия се говори нещо друго. Това е лош знак към хората
и към външните ни партньори", отсече атакистът.

Попитан дали "Обединени патриоти" ще решава въпроса с ис-
каната оставка на вицепремиера Валери Симеонов, Сидеров
настоя, че този въпрос той го е решил за себе си.

"Аз този въпрос съм го решил, питайте Каракачанов, Борисов,
Цветанов най-вече. Там има една топла връзка, гореща напра-
во", каза той.

Борисов: Хакерите ни са
първи, имаме потенциал!

Балканите бяха "барутен погреб", да сме градивни, призова
той. Потенциалът на младите хора на Балканите може да се из-
ползва за градивни цели, заяви премиерът Бойко Борисов при
откриването на четвъртото издание на Startup Europe Summit.

"Балканите години наред бяха наричани "барутен погреб",
през какви ли не войни и събития не минахме, но не на послед-
но място бяхме от първенците по фалшифициране и източване
на кредитни карти, касови апарати и хакерски атаки, което по-
казва, че имаме огромен потенциал", изтъкна премиерът.

Според него потенциалът на младежите трябва да стане гра-
дивен, защото техни връстници с много по-малко умения са нап-
равили компании, които печелят честно милиарди долари.

Във форума участват премиерите на Сърбия Ана Бърнабич, на
Македония Зоран Заев и на Черна гора Душко Маркович. Ще
участва и вицепремиерът на Косово Енвер Ходжай, както и пред-
ставители на държави от ЕС и региона. В рамките на събитието
се очаква да бъде подписана съвместна Декларация за подсил-
ване технологичните предприемачески среди в Централна и Из-
точна Европа и Западните Балкани.

"С помощта на ЕК, с цифровите иновационни хъбовете и с по-
литическата воля на колегите от другите държави искаме ре-
гионът да се превърне в център на цифровата икономика. Нес-
лучайно, когато говорим за транспортна, говорим и за дигитал-
на инфраструктура. С днешната среща и следващите панели ис-
каме да създадем платформата, с която гражданите от региона
да създадем мощна, балканска цифрова икономика и да дръп-
нем напред в следващите години", посочи Борисов, цитиран от
БТА.

Българският комисар по въпросите на цифровата икономика
Мария Габриел пък заяви, че почти една четвърт от роботите за
услуги в света се правят в Европа.

Нищо ново: Разходите на българина
растат по-бързо от доходите

Най-много харчим за храна - 30%, следват жилище, данъци, тран-
спорт

541 лв. е общият доход средно на лице от домакинство в периода
юли-септември. Той нараства със 7.7% спрямо същото тримесечие
на миналата година, по данни на НСИ.

Общият разход средно на лице от домакинство е 1 518 лв. и се
увеличава с 9.8% спрямо периода юли-септември 2017 година.

Най-много от доходите си харчим за храна - 30.1%, следват разхо-
дите за жилище - 16.5%, данъци и социални осигуровки - 12.3% и
транспорт и съобщения - 11.7%.

За една година разходите за храна и безалкохолни напитки се уве-
личават от 416 на 457 лв. (с 9.8%).

Повече сме отделили за алкохолни напитки и цигари - от 58 на 60
лв. (с 4.4%).

Разходите за жилище - вода, електроенергия, отопление, обзавеж-
дане и поддържане на дома, нарастват от 245 на 250 лв. (с 1.9%).

Здравеопазването ни е поскъпнало от 66 на 73 лв. (с 10.2%).
Разходите за транспорт и съобщения нарастват от 155 на 178 лв. (с

14.6%), а за свободно време, културен отдих и образование от 87 на
104 лв. (с 19.8%).

С 13.3% се повишават данъци и социални осигуровки - от 165 на
187 лв.

Същевременно доходът от работна заплата нараства от 778 на 851
лв. (с 9.4%), а този от самостоятелна заетост се увеличава от 110 на
119 лв. (с 8.4%). Доходите от пенсии нарастват от 371 на 421 лв. (с
13.4%). По-малко са обаче тези от социални обезщетения и помощи,
които намаляват от 43 на 35 лв. (с 19.9%).

Потреблението на основни хранителни продукти средно на човек
от домакинство е без съществена промяна през третото тримесечие
спрямо същия период на 2017 година.

Увеличение се отчита в потреблението на месо - от 7.8 на 8.2 кг, и
на кисело мляко - от 7.3 на 7.7 килограма.

Намалява консумацията на плодове - от 20.2 на 17.8 кг; на хляб и
тестени изделия - от 21.8 на 21.3 кг, и на зеленчуци - от 26.2 на 25.8
килограма. Без промяна остава потреблението на захар.

Петролният бранш обеща: Търсим
мерки за по-евтино гориво!

Мерки за нормализиране на пазара и за намялване на цените на
горивата обеща да предприеме Българската петролна и газова асо-
циация. Това стана факт на извънредна среща в МС с вицепремиера
Томислав Дончев.

До края на деня мерките ще бъдат съгласувани и с Управителния
съвет на асоциацията, увери нейният изпълнителен директор Ан-
дрей Делчев.

"Това, което обсъждаме, е включително мерки, които изискват дър-
жавна намеса. В смисъл - някои от тях промяна в законодателство-
то, тоест не е нещо, което може да се случи в рамките на ден, два.
Има и такива мерки, но има мерки, които изискват промяна в зако-
нодателството", посочи Делчев пред БНТ.

Той допълни, че от Асоциацията се съобразяват със Закона за за-
щита на конкуренцията.

"Никой да не остава с грешното впечатление, че отиваме, разбира-
ме се петролната асоциация нещо. И автоматично то има отражение
върху цените. Такова нещо няма да се случи", отсече той.

От петролния бранш бяха лаконични – поевтиняването на горива-
та от последните дни не било в резултат от протестите, а отразявало
тенденцията на световните пазари.

"Ако следите цената на суровия петрол, ще отбележите, че тя пад-
на сериозно, падна до едни нива, които са много под онези 80 и
няколко долара за барел, които бяха преди един месец и оттам рес-
пективно и цените на крайния продукт, на горивата", каза Делчев.

На министър Дончев от асоциацията са представили и анализ, а и
предложения за стабилизиране на пазара, но предстои те да бъдат
съгласувани с всички членове в асоциацията и след това предста-
вени на обществеността.

Идеята на финансовия министър Владислав Горанов в касовите
бележки да се отбелязва размера на акциза и на ДДС ще бъдат обсъ-
дени от членовете на асоциацията.

11 души на преглед след ПТП-то с бус в Кърджали
Водачът му предприел забранена маневра и бил ударен от кола.

11души са откарани за преглед в спешния център след катастрофа-
та на микробус в Кърджали. Превозното средство, в което пътували
работници, се обърна тази сутрин, съобщават от МВР.

Микробусът, управляван от 41-годишен водач, е предприел забра-
нена маневра за включване в движението, когато е бил ударен от
лек автомобил "Дачия".

Към момента е установено, че една жена е със счупена ръка. Няма
тежко пострадали при инцидента, нанесени са обаче сериозни ма-
териални щети.

Ще бъде извършен оглед и ще бъде образувано досъдебно произ-
водство.

Движението в района на катастрофата не е затруднено. Има вре-
менна организация за пропускане на автомобилите.
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Ще се наложи да "пресявате" информация, коя-
то сте получили от колега. Ако нещо ви притесн-
ява, тогава е по-добре да го проверите. Плодотво-
рен ден за тези, които планират да вземат заем,
да купят ваучери за почивка, да продадат недви-
жим имот. Всичко ще се окаже перфектно, ако не

се разсейвате от дреболии.

Търсете съмишленици, за да може успешно да
изпълните планираните задачи. На лесни печалби
не трябва да разчитате, но да дадете пари на
заем на приятел – е добре и необходимо. В личния
живот обмисляйте всяка стъпка, за да избегне-
те тъжните спомени. Вечерта ще трябва да се

занимавате с проблемите на роднина.

Днес ще критикувате всички и няма да дадете
покой на никого. Заемете се по-добре с това, кое-
то отдавна е на първо място, в списъка ви със за-
дачи. В противен случай, ще останете без рабо-
та. Ще ви помогне мъдрият съвет на приятел,
както и пълната почивка. Може да се разходите

сред природата или срещнете с приятели.

Очаква ви прекрасен ден, когато никакви прово-
кации и приключения няма да създадат проблеми.
Не се отдръпвайте от хора, които просто искат
да поговорят с вас от сърце. По време на разгово-
ра може да научите много нови и ценни неща. Връз-
ките с шефа и колегите ще са напрегнати, но не

бива да предизвиквате конфликти.

Не трябва да изяснявате отношенията си с хо-
ра, които първоначално не са подкрепяли вашата
гледна точка. Прекарайте този ден, заети с рабо-
та. Това ще ви открие нови перспективи в бизне-
са, творчеството и личната сфера. От спортни
занимания трябва да се въздържате, но умстве-

ната работа ще ви донесе голяма полза.

Не се препоръчва да нервничите и да се притесн-
явате, особено ако проблемите, които имате, мо-
гат скоро да се решат. По-добре се заемете с ак-
туалните въпроси, проблеми с домакинството
или търсене на допълнителна работа. Не е лошо
да се вслушвате във възрастните членове на се-

мейството, ако сами не може да вземете решение.

Трябва да обръщате внимание на всичко, което
има голямо значение за бъдещето ви. Взимането
на изпити или курс за преквалификация не са да-
леч, затова внимателно се подгответе. Из-
бягвайте конфликти с близките, за да не подко-
павате нервната си система. Ще получите вдъх-

новение от нещо, което по-рано, дори не сте приемали.

Ще получите много ценна информация, която
скоро ще ви бъде от полза в работата. Най-добре
си я запишете в бележник или телефон, за да не
забравите дори и нюансите. С хората общувайте
приятелски и без нерви, за да не се скарате за ни-
що. Ако мечтаете да срещнете сродната си ду-

ша, тогава не си заслужава да седите у дома вечерта.

Ще трябва да вземете важно решение, което
ще зависи много в живота. Имайте предвид, че
няма да има на кого да разчитате за помощ, така
че внимателно претегляйте всичко. Неудачно ще
се развиват нещата във финансовата сфера, ако
сте инвестирали без предварително обмисляне.

Вечерта не се заемайте с домакински дела.

Препоръчително е да се обърнете за подкрепа в
работата към бивши партньори. Дори конкурен-
тите могат да ви помогнат с нещо, ако сте уме-
ли в общуването. В личния си живот не трябва да
разчитате на късмет. Въз основа на ревност, мо-
же да направите много грешки и разрушите всич-

ко. Дръжте темперамента си под контрол.

Трябва да се подсигурите от сутринта, никой
да не нахлува в личното ви пространство. В про-
тивен случай, няма да може да обмислите ваши-
те идеи и планове. Възможен е служебен роман,
който отдавна е назрявал и накрая е прераснал
във връзка. Покупките и финансовите авантюри

трябва да отложите, за да не изпаднете в критична ситуация.

Препоръчва се да гледате далеч напред, ако въп-
росът е тривиален и лесно решим. Това се отнася
повече за професионалните въпроси, отколкото
за личните. Смирете се с амбициите на шефа, за
да не попаднете в списъка на "слабите". Пред-
стоят ви много харчове, но не съжалявайте. Осо-

бено, ако парите са изхарчени за добри цели и достойни хора.
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Финалът за Купата на аматьорската лига е срещу „Балкан”

„Ìèíüîð” íàäâè „Õåáúð” â Þãîçàïàäíàòà çîíà

Отборът на „Хе-
бър” (Пазарджик)
отпадна от Купата

на Аматрьорската
лига, след като от-
стъпиха с  0:2  на Ми-

Кузманов на четвъртфинал в Буенос Айрес
Димитър Кузманов

се класира за чет-
въртфиналите на
турнира червени
кортове от сериите
"Чалънджър" в Буе-
нос Айрес (Арженти-
на) с награден фонд
50 хиляди долара и

г о с т о п р и е м с т в о .
Кузманов победи
поставения под но-
мер 7 Джанлуиджи
Куинци (Италия),
150-и в световната
ранглиста, с 6:2, 6:3
за 66 минути. Бълга-
ринът направи два

пробива по пътя си
към успеха в първия
сет, а във втората
част поведе с 3:0 и
без проблеми затво-
ри срещата с тре-
тия си мачбол.

Кузманов зарабо-
ти 15 точки за све-

Владо Николов официално се връща на терена

ньор (Перник) в сре-
ща, играна в Долна
баня. Наставникът

на тима от Пазар-
джик Николай Митов
заложи на доста ек-
спериментален със-
тав, в който бяха
включени доста юно-
ши. Перничани пък
показаха амбиция и
желание за победа.

Миньорци бяха по-
добрият отбор на
терена както физи-
чески, така и такти-
чески. Още в 12-ата
минута перничани
поведоха в резулта-
та с хубав удар на
Георги Славчев, кой-
то се възползва от
едно чудесно подава-
не на абитуриента
от Спортното учи-
лище  Стивън Мил-
чев.

През второто по-
лувреме „жълто-чер-
ните“ вкараха и вто-
ри гол в 60-ата мину-

та, дело на Крис-
тиян Слишков.

На 21 ноември,
следващата сряда
миньорци ще изи-
граят финала в Юго-
западната зона на
турнира, когато на
неутрален терен ще
се срещнат с отбора
на „Балкан”(Ботев-
град).

В събота отбори-
те на „Хебър” и „Ми-
ньор” излизат отно-
во един срещу друг в
мач от Югозападна
трета лига, като
този път мачът ще
е на стадион „Георги
Бенковски“ в Пазар-
джик, а интригата
там ще бъде още по-
интерестна, тъй ка-
то „Хебър” ще тър-
си задължителна по-
беда, за да задържи
първото си място.

В о л е й б о л и с т и т е
на „Миньор” прие-
мат отбора на „Ма-
рек Юнион Ивкони”
в мач от петия кръг
на първенството на
Суперлигата. Перни-
чани имат една по-
беда и три зугаби в
срещите си до този
момент, като еди-
нствената им побе-
да е срещу „Деа
спорт” в мач от

Предстоящи мачове

Трета лига
Югозападна група
16-ти кръг
Балкан 1929 (Ботевград) - Сливнишки

герой (Сливница)
Септември (Симитли) - Германея

(Сапарева баня)
Хебър 1918 (Пазарджик) - Миньор

(Перник)
Банско (Банско) - Спортист 2009 (Своге)
Ботев 1937 (Ихтиман) - Беласица

(Петрич)
Чавдар (Етрополе) - Пирин 1941 (Разлог)
в София, комплекс "Царско село":
Надежда (Доброславци) - Рилски

спортист 2011 (Самоков)
Велбъжд (Кюстендил) - Марек 1915

(Дупница)
Оборище (Панагюрище) - Вихрен 1925

(Сандански)
 Футбол жени
8-ми кръг
Събота 11,30 часа
ЖФК Варна (Варна) - НСА (София)
18 ноември 2018, неделя, 13:00 ч
Етър ВТ (Велико Търново) - Севлиево

лейдис (Севлиево)
ЛП Супер спорт (София) - Локомотив

(Стара Загора)
Спортика (Благоевград) - Риал

(Ковачевци)
Пълдин (Пловдив) - Енко (Пловдив)

Владимир Николов
се завръща на игри-
щето за вечното
дерби с ЦСКА тази
с ъ б о т а . Л е г е н д а р -
ният капитан на на-
ционалите съобщи
преди дни, че об-
мисля отново да об-
лече фланелката на

"сините" именно във
Вечното дерби. При-
помняме ви, че до из-
ненадващото реше-
ние се стигна след
контузиите на два-
мата му играчи на
поста диагонал Сми-
лен Мляков и Иван
Панков. Николов ще

играе в българското
първенство за пър-
ви път от април
2002 г., когато за-
почна богатата му
международна карие-
ра. Срещу ЦСКА Вла-
до ще излезе с номер
1 на гърба, тъй като
емблематичния за

Волейболистите приемат „Марек Юнион Ивкони”
първия кръг.Гости-
те от Дупница са с
три загуби до този
момент, като и три-
те им победи, съот-
ветно срещу „Пи-
рин”, „Дунав” и
„Добруджа” 07 са
като домакини. В ос-
таналите двубой
един срещу друг из-
лизат „Черно море”
срещу „Пирин”, „Ду-
нав” срещу „Добру-

джа” 07,
Ц С К А
с р е щ у
„ Л е в -
с к и ” ,
„Монта-
на” сре-
щу „Деа
с п о р т ”
и „Хе-
б ъ р ”
с р е щ у
„Нефто-
химик”.

него 11 вече е зает
от най-големия му
син Александър Нико-
лов. Мачът е от
18:30 ч в зала "Васил
Симов" и няма да бъ-
дат допускани фено-
ве на гостите.  Ле-
гендарният състеза-
тел на Левски и на-

ционалния отбор
прекрати кариерата
си преди точно 2 го-
дини и половина с па-
метен бенефис в
"Арена Армеец". През
последните два сезо-
на той е президент
и старши треньор
на Левски София.

товната ранглиста
и 1460 долара, а в
спор за място на по-
луфиналите ще иг-
рае срещу победи-
теля от мача между
Даниел Химено Тра-
вер (Испания) и Бас-
тиан Мала (Чили).

По-късно снощи Ди-
митър Кузманов и
Артур Де Грееф
(Белгия)  играха  в
първия кръг на
двойки срещу Мар-
тин Куевас (Уругва-
й) и Уго Делиен (Бо-
ливия)

Двамата най-добри
отпаднали от национала
Селекционерът на България Петър

Хубчев посочи Пламен Илиев и Кирил
Десподов като двамата най-добри фут-
болисти у нас в момента. Стражът на
Астра и нападателят на ЦСКА пропус-
кат мачовете от Лигата на нациите за-
ради контузии.

“Работата на лагера беше доста кон-
центрирана и сериозна. Смея да кажа,
че сме постигнали нещо с този отбор.
Разчитаме на колектива и това, че от-
състват някои, дава възможност на дру-
гите да играят. Може би отсъстващите
Илиев и Десподов са най-добрите в мо-
мента в България с тези качества. Но
другите също притежават качества”,
коментира Хубчев.

Тимът ни отпътува за Кипър за пред-
последния мач от Лигата на нациите,
който ще се проведе в петък, 16 ноем-
ври, от 21:45 часа в Никозия.
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За неизправна спирачна система санкциите стигат до 500 лева, напомнят от МВР

Потрошиха витрината на
офиса на ГЕРБ в Изток

Любомира ПЕЛОВА
Витрина на офис на политическа пар-

тия е счупена в Перник, съобщиха от
полицията.

Става дума за клуба на ГЕРБ в пер-
нишкия квартал Изток.

Сигналът за престъплението е пода-
ден в сряда, след края на протеста,
около 23,15 часа. Незабавно на място
са пристигнали служители от Второ ра-
йонно управлеуние на МВР, които из-
вършили оглед на местопроизшествие-
то. Констатирано е, че е счупено стък-
лото на витрина. Предприети са дей-
ствия за установяване на извършители-
те.

Започнато е досъдебно производс-
тво.

Това не е първи вандалски акт срещу
клубове на управляващата партия. В
годините назад имаще още две – три
подобни изцепки, но виновниците не
бяха намерени.

ПО СТАР НАВИК ДУ-
ШЕВНИТЕ ТЕРЗАНИЯ НА
РАЗВЪЛНУВАНИТЕ ЛЮ-
ДЕ водят до преки мате-

риални щети на невинни обекти. Това
може да звучи иронично – патетично и
леко неадекватно, ама е отражение на
пернишката реалност. Бунтовете взеха
да дават фира в материално израже-
ние, както можеше да се очаква за ни-
вото на протестърските нрави. Отнесе
го клубът на ГЕРБ в квартал „Изток”.
Защо демократите, които искат спра-
ведливост и по-висок стандарт на жи-
вот, чупят съграденото с труда на дру-
ги? Та просперитетът на България през
счупеното стъкло ли ще се гледа, или
през призмата на прехвалените демок-
ратични ценности? Запалянковщина на
ента степен. Какво е виновно стъклото
за жизнения стандарт и за Граждан-
ската отговорност, да ги пита човек?
Ако среднощните юнаци не искат сами
да опорочат делото си, нека това им е
за последно. Иначе дори симпатизира-
щото им обществено мнение скоро ще
счупи доверието си към тях.

ТЕАТРАЛНИТЕ ПОСТАНОВКИ В
ПЕРНИК ОБОГАТИХА СВОЯ РЕПЕР-
ТОАР с един сърцераздирателен ми-
зансцен. Оная вечер, когато револю-
ционерите обградиха общинската сгра-
да в центъра и бяха озаптени от добре
екипирани жандрмеристи, дойде поан-
тата на театралната постановка. Поли-
цаите си свалили каските, с което уми-
лостивили настръхналите бунтовници.
Последните великодушно се разотиш-
ли, осъзнали величието на делото, кое-
то са извършили. А на всичко отгоре
самите полицаи получили аплодисмен-
ти за моралното съпричастие във все-
народния протест. Мило, трогателно,
сърцераздирателно. Как да не поже-
лаеш всеки ден да е така? Въобще,
всякакви изпълнения вече влязоха в
арсенала на уличния живот. Включи-
телно и това, че и без да е обявено из-
вънредно положение, попритъмни ли
се, хората бързат да се приберат вкъ-
щи. Пътуващите си научиха урока –
мрели-гинали до към 6 часа привечер
да са се прибрали. Иначе ги очаква
друг мизансцен – доста по-непоетичен
от тоя с каските.

Димчо Станев е новия
изпълнителен директор на
„ЧЕЗ Електро България” АД

Силвия ГРИГОРОВА
 От 1 ноември 2018 г. председател на Уп-

равителния съвет и изпълнителен директор
на „ЧЕЗ Електро България“ АД е Димчо
Станев. Той е магистър – инженер „Елек-
троника и автоматика“ и магистър „Банки

и финансов
мениджмън-
т“ от Техни-
чески уни-
верситет –
С о ф и я .
Има18-годи-
шен опит във
финансовата
сфера в об-
ластта на
с и с т е м н и я
анализ, ръ-

ководство на  организацията на банкови
дейности, управление на бизнес процеси и
процедури, проекти и клонове на голяма
международна банка. Професионалният
му опит е свързан и с ръководството на
продажби, глобално бизнес обслужване и
управление на клоновата мрежа на лизин-
гова компания.

Димчо Станев става част от екипа на
ЧЕЗ Груп в България през ноември 2012 г.,
когато заема позицията Директор „Об-
служване на клиенти“ в „ЧЕЗ България“
ЕАД.

Под 1% от шофьорите в
най-високите класове по малус

Любомира ПЕЛОВА
Акция “Зима“ на МВР

вече набира сила, като
след активните про-
верки от началото на
месеца за смяната на
летни гуми със зимни,
от 15-и ноември, зим-
ните грайфери стават
задължителни за авто-
мобилите.

От Пътна полиция
ще глобяват с 50 лв.
водачите, чиито гуми
на превозни средства
са под 4 мм. Толкова е и
стойността на глоба-
та за неизправни фа-
рове и габарити. За
неизправни спирачни
системи, обаче, сан-
кциите могат да дос-
тигнат до 500 лв.

Важно е водачите да
се подсигурят и с ре-
зервна гума, антиф-
риз, незамръзваща
течност за почиства-
не на стъклата и ло-
патка. Пътни експер-
ти и автомонтьори
съветват зимните гу-
ми да станат задължи-
телни при лед и сняг. В
момента единствено-
то изискване е грайфе-
рът на гумата да е с
дълбочина най-малко
1,6 мм, което е крайно
недостатъчно, за да
бъде автомобилът
стабилен на мокър и
заледен път.

Въпреки закона пове-
чето шофьори знаят,
че паднат ли темпера-

турите под 7 градуса,
те трябва да свалят
летните гуми и да сло-
жат зимните. Причи-
ната – зимните гуми
са по-меки и еластични
при по-ниски темпера-
тури и следователно
имат по-добро сцепле-
ние.

Всесезонната гума
се държи по-добре от
лятната гума през зи-
мата и по-добре от
зимната гума през
лятото, но не е доста-
тъчно ефикасна нито
спрямо едната, нито
спрямо другата в
съответния сезон.

През годините са
правени хиляди тесто-
ве как се държи лятна-
та гума на сняг, студ
и хлъзгав път. Резул-
татите от тези де-
монстрации са катего-
рични: при сняг спи-
рачният път с летни
гуми е два пъти по-дъ-
лъг, отколкото със
зимни.

Специалистите съ-
ветват още шофьори-
те да сменят гумите
си най-много през 5 г.
Дори и да не са чак
толкова износени,
след този период кау-
чукът се втвърдява и
напуква и возилото
става несигурно.
Джантите също
трябва да са здрави.

Зимата е най-небла-
гоприятният период

Любомира ПЕЛОВА
Като елемент от

общественото об-
съждане на наредба-
та, с която се въвеж-
да системата “бонус-
малус” Комисията за
финансов надзор
(КФН) вече започна
интензивни срещи с
браншови асоциации
и неправителствени
организации. Целта
на тези срещи е в ре-
жим на диалог да се
чуят конструктивни
мнения, които да бъ-
дат отразени в око-
нчателния вариант
на системата “бонус-
малус”, съобщиха
от Комисията.

Опазването жи-
вота на българ-
ските граждани и
намаляване броя
на пътно-тран-
спортните произ-
шествия е основ-
ната цел пред сис-
темата “бонус-
малус”.

Предварителни-

те разчети сочат,
че 80% от собстве-
ниците на автомо-
били ще плащат по-
евтина Гражданска
отговорност, тъй
като ще попаднат в
б о н у с - к л а с о в е т е .
Под 1% от шофьори-
те ще бъдат в най-
високите класове по
малус, които пред-
виждат оскъпяване с
400%.

Същевременно е
важно да се посочи,
че попадането в то-
зи клас най-често е
следствие на винов-
но причинена смърт

на пътя.
Комисията за фи-

нансов надзор заед-
но с Министерство
на вътрешните ра-
боти и Министерс-
тво на транспорта,
информационните
технологии и съоб-
щенията, които съ-
що ще трябва да
одобрят наредбата,
организира на 3 де-
кември 2018 година
(понеделник) кръгла
маса, на която ще
бъдат поканени
всички заинтересо-
вани страни, вклю-
чително и медиите.

за всяка една акумула-
торна батерия. Зато-
ва сега е моментът
да проверите състоя-
нието й и ако е необ-
ходимо, да си купите
нова. При ниски тем-
ператури двига-
телят пали по-труд-
но и черпи повече ток
от акумулатора, а ка-
пацитетът му значи-
телно намалява. Ос-
тавена продължител-
но време разредена,
батерията се повреж-
да, а при по-ниски тем-
ператури електроли-
тът може и да зам-
ръзне. Важно е също
клемите да се поддър-
жат чисти от окис и
корозия.

Някои експерти пре-
поръчват, ако не из-
ползвате колата с
дни и седмици през зи-
мата, да свалите аку-
мулатора и да го при-
берете на място с по-
високи температури.
Дори и да е нов, той
може да ви изиграе ло-
ша шега, ако колата не
се кара. За всеки слу-
чай винаги дръжте в
багажника на колата и
комплект кабели за за-
реждане. От Изпълни-
телната агенция “Ав-
томобилна админис-
трация” съобщиха, че
също започват про-
верки на товарните
автомобили и автобу-
сите.

Бензиностанциите обещаха
да свалят цените

Любомира ПЕЛОВА
Големите вериги бензиностанции бяха

на среща с властта. Вицепремиерът То-
мислав Дончев прие ръководството на пет-
ролната и газова асоциация по повод про-
тестите срещу високите цени на горивата.
Ръководството на асоциацията предложи
конкретни мерки. За идеята на властта в
касовите бележки от бензиностанциите да
се вижда - кое е производствената цена
на горивото, кое са данъци, кое печалба -
имало и плюсове, и минуси - те също щели
да се обсъдят. Каквито и да са мерките
обаче, според асоциацията, не е реално да
се очаква реакция на пазара в следващи-
те дни.

В последните две седмици цените на
бензина паднаха значително – с над 15
стотинки за литър. Дизелът също струва
по-малко, въпреки че спадът не е толкова
голям. Според петролната и газова асо-
циация поевтиняването няма нищо общо с
протестите, а с международните пазари.
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