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Въведение
Богородично

Намаляваме
бавно

Премиерът Борисов даде сериозен
принос в демографската катастрофа
на поверената му родина. Нареди то-
тална проверка на всички разрешения за
придобиване на българско гражданство
от чужденци за последните 5 години.
Резултатът е ясен отсега - хиляди ще
се окажат незаконни, демек платени по
втория начин. Това си го знаем, ама за-
що началникът на държавата иска до-
пълнително да я обезкърви? Та нали ка-
то оцепят тия новопръкнали се "бълга-
ри" нацията ни автоматично ще се сто-
пи. Накъде повече?

Проверката е висша форма на дове-
рие, е казал Ленин, ама ако на всичко взе-
ме да прави проверки, Борисов ще зат-
рие сам себе си. Най-напред ще изпоу-
волни бая от своите хора, а и без това
не сме цъфнали откъм експертиза. Пос-
ле ще разлае кучетата на опозицията,
която си умира от кеф да гледа безко-
нечните театри на абсурда. А и ще под-
сети протестърите за още един лозунг
срещу управлението му. Накрая пат-
риотите по стар комитски обичай ще
се сръфат публично кой уши байрака,
кой му тури знака и кой взе парите. И
кабинетът става пътник заедно с не-
реализираните пишман българи.

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

Облачно,
кратък дъжд

Ще работим съвместно в сферата на културата, традициите и икономиката, заяви кметът Вяра Церовска
Любомира ПЕЛОВА

Община Перник и
предградието на Чи-
каго – Елк Гроув ще
работи съвместно в
областта на култура-
та, традициите и
икономиката. Новите
идеи ще се реализи-
рат след подписано-
то споразумение за
приятелство и сът-
рудничество между
българския и амери-
канския град в лице-
то на двамата кме-

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

dlv.si@abv.bg
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Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

тове – Вяра Церовска
и Крейг Джонсън.

„Подписването на
това споразумение е
изключително важно
събитие . То е много
важна дипломатичес-
ка стъпка за Перник.
Близо 3 години рабо-
тим, за да стигнем до
този момент. Всичко
започна от едни раз-
говори за нашите
съграждани в Чикаго.

АД

ЗАПОЧНА АБОНАМЕНТНАТА
КАМПАНИЯ ЗА В."СЪПЕРНИК"

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

Без инциденти за медиците от ЦСМП

Силвия ГРИГОРОВА
Без инциденти е пре-

минало дежурството
в двата почивни дни
на медиците от Цен-
търа за спешна меди-
цинска помощ, инфор-
мира директорът д-р
Валери Симеонов. Той
поясни, че има незна-
чително повишаване
на повикванията, за
сметка на амбулатор-
ните прегледи във фи-

лиалите. „Влошеното
време и падналия сняг
не създаде затрудне-
ния за навременното
придвижване на наши-
те ленейки. Те са под-
готвени за зимата,
така че се придвиж-
ват без проблем. Все
още не можем да ре-
шим проблема с недос-
тига на медици. Пус-
нах заявка в Бюрото
по труда за двама ле-
кари и двама фелдше-
ри.

Добрата новина е,
че вече имаме запит-
ване от един лекар,
който се надяваме да
дойде при нас от 1 де-
кември. Имаме обажда-
не и от един фелдшер.
Надявам се първо да
решим проблема с око-
мплектоването на

спешните екипи в Ра-
домир, което ще об-
лекчи нещата при нас
и ще си отдъхнем мал-
ко”, поясни д-р Симео-
нов. На въпроса- има
ли яснота колко нови
линейки ще дойдат в
ЦСМП, след като
здравният министър
подписа договора за
доставката им с фир-
мата, спечелила кон-
курса, д-р Симеонов
поясни:”Ние сме пусна-
ли заявка за 10 линей-
ки. Какво ще бъде раз-
пределението все още
не знам. Колкото ли-
нейки ни дадат, все ще
сме доволни и ще са ни
от голяма полза, тъй
като по-голямата
част от  нашите са
вече доста амортизи-
рани”.
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ПРОДАВАМ

къща, кв. Изток, добра

локация, 2 етажа, РЗП: 132м2.,

подходяща за живеене и

търговски дейности,

до парк, - 65 000 евро.

0887 884 095

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

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

Обща отстъпка - 136 лева
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10-годишната художничка продава картините си, за да спаси болния си от рак баща

Любомира ПЕЛОВА
Група младежи от

Перник организират
б л а г о т в о р и т е л н а
изложба в помощ на
семейството на мал-

Представят Сурва в Чикаго
Светла ЙОРДАНОВА

Сборна фотоизлож-
ба от празника “Суро-
ва” и фестивала “Су-
рва” в Пернишко ще
бъде подредена в края
на следващия месец в
българския културен
център “Магурата” в
Чикаго. Това съобщи
заместник-кметът
Севделина Ковачева.

Тридесет фотоса
ще покажат тради-
цията на най-големия
зимен празник в Пер-
нишко и красотата на
ежегодно организира-
ните фестивали в
града. Експозицията
ще остане до края на

януари, когато ще за-
върши 28-то издание
на маскарада.

По време на тазго-
дишния фестивал в
Перник ще гостуват

кметът на чикагско-
то предградие Елк
Гроув Крейг Джонсън
и началникът на по-
жарната, обяви кме-
тът Вяра Церовска.

Близо 143 000 декара с
пшеница вече засети

Силвия ГРИГОРОВА
Над 142 000 дка са засети с пшеница

в областта, информираха от  Областна
дирекция „Земеделие” в Перник. Най-
много площи засети с жито има тради-
ционно в община Радомир- 69 860 дка.
Следват общините: Брезник- 34 950 дка,
Перник-22 330 дка, Трън- 7 400 дка, Ко-
вачевци- 5 000 дка, Земен- 3 180 дка. В
сравнение със същия период на минала-
та година, засетите площи в областта са
били 138 630 дка.

Успоредно със сеитбата на пшеницата
се извършва сеитба и на други есенни
култури. До момента са засети 8 848 дка
с есенен ечемик. Най-много площи с та-
зи култура са засели стопаните от Радо-
мир- 5 250 дка. Следват общините:
Брезник- 2 238 дка, Ковачевци- 500 дка,
Перник-450 дка, Трън-250 дка и Земен-
160 дка. В сравнение със същия период
на 2017 г засетите площи са били 6 465
дка.

Очевидно земеделците от областта не
проявяват голям интерес към ръжта,за-
щото до момента единствено стопаните
от Радомир са засели 100 дка с тази
култура. Миналата година засетите пло-
щи са били 240 дка.

Не е голям интересът и към тритикале-
то, защото до сега с тази култура са за-
сети само 200 дка  в Брезник. Миналата
година, по това време, засетите площи
са били 100 дка.

В сравнение с миналата година се
наблюдава понижаване на интереса и
към маслодайната рапица. До сега с
нея са засети общо 11 800дка. Най-мно-
го площи с рапица са засели стопаните
от Радомир- 6 200 дка. След тях се на-
реждат земеделците от: Трън- 5 200 дка
и Перник- 400 дка. През този период на
2017 г засетите площи с рапица са били
общо 16 590 дка.

Според агроспецалистите, все още
времето позволява да се сеят есенни
култури. Но с рязкото понижавате  на
температурите, сеитбата би трябвало да
се преустанови.

Папи Ханс влезе в
учебниците по литература

Светла ЙОРДАНОВА
Константин Трендафилов, популярен

повече като Папи Ханс, влиза в учебни-
ците по български език за 7-и клас.
Оказа се, че кратък цитат от последния
му роман е публикуван и участва, ма-
кар и без негово съгласие в учебната
програма. „Ползва се един кратък цитат
от моя роман, с който се показва как
разчупената реч може да влиза в лите-
ратурата. Това мен изключително много
ме учуди, защото никой не ме е питал
за разрешение. От друга страна, е ог-
ромно признание за мен”, заяви Папи
Ханс. Неотдавна пък емблематичното
му парче „Кекс” попадна в статия на
британско издание. Там пародийната
песен на родния изпълнител стана част
от рубрика, наречена „Какво слуша
светът”. Британското издание не про-
пусна да отбележи, че видеото към пар-
чето изобилства от сексуални препрат-
ки, въпреки че на пръв поглед показва
рутинни упражнения по каланетика от
80-те. Текстът пък е вид „рецепта” как
да си приготвите кекс... само че подтик-
ва към неприлични асоциации. Една от
причините – че на български език дума-
та „кекс” наподобява „секс”. Само че-
тири месеца след излизането си песен-
та „Кекс” събра почти 7 млн. гледания в
популярен сайт за видео споделяне.
Междувременно майката на Папи Ханс-
писателката Кристин Димитрова, получи
наградата за проза на “Перото” за
сборника с разкази “Като пристигнеш,
обади се”.

Общината стопанисва кучкарника в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Общината ще про-
дължи да стопанисва
кучкарника в Перник,
който в последните
месеци беше обект на
доста коментари
между доброволците.
Те проявяваха желание
да поемат работата
и грижата за него, но
направената от тях

оферта не мина в
кметската управа.
Оттам поясняват, че
става въпрос за
неизрядни докумен-
ти.

Вчера кметът Вяра
Церовска сложи точ-
ка на неизвестните и
даде отговор на всич-
ки, които се интере-
суват каква ще е съд-

бата на общинския
приют и как ще про-
дължи борбата с без-
домните кучета. Об-
щинската админис-
трация вече има склю-
чен договор с двама
ветеринарни лекари,
приютът има нужния
персонал, разполага и
с автомобил.  Принци-
път, на който се ра-
боти и ще се работи
и в бъдеще е бездом-
ните животни да бъ-
дат иззети от улица-
та, обезпаразитени,
кастрирани, маркира-
ни и върнати обрат-
но на мястото, от
което са прибрани.
„Обръщам се към
гражданите – не взи-
майте домашен люби-
мец, преди да сте си-
гурни, че ще можете
дасе грижите за него,
за да не се озова по-
късно той на улица-
та”, апелира градона-
чалникът.

В Трънско подменят
водопроводи в селата

Силвия ГРИГОРОВА
Община Трън успя това лято да изгради

водопроводите в четири населени места:
Водопровода в три от населените места на
общината също е готов: Бохова, Горочев-
ци,  Ярловци-Милославци и Глоговица.
„Въпреки трудностите и с пари от общин-
ския бюджет, независимо, че таксите за
консумираната вода се събират от „В и К”-
Перник, успяхме да подменим водопрово-
да в тези села и да решим кардинално
проблема с водоснабдяването на жители-
те им. Хората вече имат вода и са доволни.
Положихме много усилия, за да приклю-
чим ремонтните дейности преди зимата”,
поясни кметът пограничната община Цве-
тислава Цветкова. Тя увери, че детската
градина и училището са заредени за сега
с гориво. „Предстои ни обявяване на об-
ществена поръчка за гориво на детската
градина и училището, но те имат гориво до
края на януари, така че няма опасност де-
цата да останат на студено”, увери Цветко-
ва.

Тя допълни, че доставката на дърва на
населението в общината е на приключва-
не. Фактурирани са 10 190 куб. дърва към
1 ноември. От тях са доставени вече 8 046
куб. „Остават около 2 000 кубика, които не
са проблем  за трите фирми, които возят в
момента,да ги доставят до края на наем-
ври. Цената на дървата за местното насе-
ление, по постоянен адрес,  вече близо 5-6
г остава без промяна- 33. 60 лв. за един
кубик с ДДС. Полагаме усилия да не кори-
гираме цената, защото това е социална
дейност, която извършва общината. Цена-
та на дървата е много по-висока в другите
общини в областта, пък и извън нея. Над-
явам се да успеем да задържим тази нис-
ка цена”, подчерта кметът на Трън..

ката Сиси.
10-годишната ху-

дожничка рисува, за
да спаси болния си
от рак баща – Ивай-
ло Стефанов. „Меч-

тая тати да се оп-
рави”, казва моми-
ченцето.

Рисунките върху
дъски на детето
олицетворяват не-
говата мечта  и на-
дежда за живот на
таткото.  Всеки ден
след училище, Сиси 
продава рисунките
си на централния
площад в Перник, а
събраните средства
дава на баща си с ду-
мите: „Ето татко,
това е да си помага-
ме”.

Научавайки за  се-
мейните изпитания
на семейството на
Сиси и водени от
стремежа за помощ,
съпричастност и 
солидарност, младе-
жи от Перник реши-
ха да организират

б л а г о т в о р и т е л н а
изложба  с авторски
произведения на Си-
си. Тя е под надслов
«Живот за тати!»
За целта  младежите
събраха помежду си
средства и закупиха
всички необходимо
материали за излож-
бата.

„Искаме да подкре-
пим това българско
семейство в този
труден за него мо-
мент. 

С организираната
от нас благотвори-
телна изложба се
надяваме да съберем
нужните средства
за лечението на г-н
Стефанов и да под-
помогнем семей-
ството материал-
но. 

Вярваме, че семей-

ството ще почувс-
тва подкрепата от
нас и това ще им да-
де сила в тази битка
и надежда за бъде-
ще”, казаха младите
хора.

Те добавят, че да 
дадеш своя принос
на благотворителни
каузи съвсем не е
трудно начинание.
“Затова не пропус-
кайте и вие да под-
крепите благотво-
рителната кампа-
ния.

Надяваме се в под-
крепа на благотво-
рителната кауза да
се включат много
наши съграждани.
Дата, място и час 
на изложбата ще бъ-
дат  допълнително
уточнени, казват
организаторите.
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Ще работим съвместно в сферата на културата, традициите и икономиката, заяви кметът Вяра Церовска

МОН ще мотивира децата
към инженерни науки

Светла ЙОРДАНОВА
За следващата година е предвидено

1,5 млн. лв. за стипендии на ученици,
които се обучават в дуална форма.

“Дуалната форма на обучение трябва
да се разширява. За следващата година
сме гласували такива средства за сти-
пендии на ученици, които са включени в
дуална форма на обучение. Предстои да
се стартира проект, който ще подготвя
допълнителни условия за разширяване
на дуалната форма на обучение”, посочи
министърът на образованието и науката
Красимир Вълчев.

Разработваме проектна стратегия за
възпитателната работа, но искаме да
провокираме разговор по нея, каза Въл-
чев. Образователният министър изтъкна,
че се надява по време на дебатите да се
откроят наборите от ценности, в които
искаме да възпитаме децата си, кои са
инструментите и как въобще отделяме
време за възпитателни дейности.

“В проекта се залага да възпитаме де-
цата в толерантност, уважение, нравс-
твени и патриотични ценности. Страте-
гията е засегнала и трудовото възпита-
ние, дисциплина и отговорност”, комен-
тира Вълчев.

“Нашата цел е да мотивираме повече
деца да се включат в техническо-профе-
сионално образование с инженерно-тех-
нически специалности в системата на
висшето образование”, каза още минис-
търът.

“Образователната реформа в дуалното
и професионалното обучение трябва да
продължи със стъпките, които сме прие-
ли, но в по-ускорена форма. В момента
правим преструктуриране на приема.
Догодина формулата за преструктурира-
не ще бъде от профили и професии,
свързани с предмети като математика,
природни науки и техника. Нашата цел е
да мотивираме повече деца да се вклю-
чат в техническо-професионално обра-
зование с инженерно-технически спе-
циалности в системата на висшето обра-
зование”, посочи той.

Според него в тези сфери ще бъде
най-големият бъдещ недостиг на кадри.
“Най-голямата загуба ще бъде, ако не
подсигурим специалисти. Добрата нови-
на е, че се увеличава броят на ученици-
те и паралелките в дуална форма на обу-
чение”, обясни образователният минис-
тър.

Той посочи, че скоро са били направе-
ни и законови промени, които да облек-
чат дуалната форма на обучение.

“Надявам се, че ще продължи този по-
литически консенсус за разширяване на
тази образователна форма. Тя дава въз-
можности да върнем част от загубената
репутация на професионалното образо-
вание. Днес пазарът на труда ни казва,
че позициите, които изискват професио-
нално-техническо образование ще бъдат
тези с най-висок ръст на доходите, с
най-голямо търсене и ние трябва да нап-
равим всичко възможно да мотивираме
повече деца да се включат в това обра-
зование”, каза той.

Подкрепа за исканията на БЛС
Силвия ГРИГОРОВА

„Пациентски организации „Заедно с теб“
подкрепяме Българския лекарски съюз
(БЛС) и категорично  изразяваме несъгла-
сие в Закона за бюджета на НЗОК
(ЗБНЗОК) 2019 да се прехвърлят суми от
параграф в параграф“. Това заявяват от па-
циентските организации в своя позиция до
медиите.

 В понеделник от съсловната организа-
ция изпратиха декларация, в която остро се
противопоставиха на липсата на изричен
текст сред предложенията за промени в
проектобюджета на Здравната каса за
2019 г., с който да се елиминира възмож-
ността за прехвърляне на средства от перо
в перо.

„Заедно с БЛС настояваме гласуваните
веднъж средства по пера да бъдат изпол-
звани само и единствено за обезпечаване
на дейностите по предназначение.

Безконтролното прехвърляне на средства
в бюджета на НЗОК предполага некорек-
тно лобиране, прокарване на неясни интере-
си и липса на прозрачност при изразходва-
нето на публични средства“, посочват още
в позицията си пациентските организации.

„В случай, че договорените предложения
на съсловната организация не бъдат взети
предвид, Пациентски организации „Заедно
с теб“ ще подкрепим БЛС в предприемане-
то на всички позволени от закона мерки, в.
т.ч. искане на оставка на некоректните парт-
ньори в сектора, които елиминират вече до-
говорени текстове в ЗБНЗОК“, категорични
са от „Заедно с теб“.

Илюстрована брошура представя
историята на джудото в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Илюстрована бро-
шура за историята
на джудото в Пер-
ник предостави на
Държавен архив –
Перник автора и ос-
новател на спорта в
града проф. Ангел
Божичков, съобща-
ват от институ-
цията.

За рождена година
на джудото в Пер-
ник се смята 1968 г.,
когато основа-
телят му завършва
специалност „Джу-
до“ във ВИФ „Геор-
ги Димитров“ и е
разпределен в род-
ния си град. Всяко
начало е трудно -
първо се сформират
ръководен орган и
секция по джудо в
Перник. Тренировки-
те се провеждат на
зелените площи на
стадион „Миньор“,
а в местността

„Войниковец“ – кро-
сове, футбол, волей-
бол, ръгби. За екипи-
ровка се ползват си-
ни къси работни пал-
та. През зимата
тренировките се
преместват в биб-
лиотеката на адми-
н и с т р а т и в н а т а
сграда на стадиона,
отпускат се и пър-
вите 11 екипа за
джудо. Първото със-
тезание е турнира
на „Олимпийските
надежди“ в Ловеч.
Отборът на „Ми-
ньор“ е съставен от
Димитър Ранков,
Людмил Симов и
Людмил Димитров. И
тримата печелят
медали - Димитър
Ранков печели в ка-
тегория 60 кг., Люд-
мил Симов – в тежка
категория и Людмил
Димитров – в кате-
гория 80 кг. И така,
състезание след със-

тезание, отборът
на „Миньор“ преми-
нава от група „Б“ в
група „А“. Следва
участие в Трета ре-
публиканска спарта-
киада през 1973 г.,
класирания и медали,
създава се женски
отбор в края на 80-
те години на 20 век.
След 2010 г. в клуба,
ръководен от Игли-
ка Милентиева, го-
дишно 60 деца при-
добиват първона-
чални знания, умени-
я и навици в практи-
куването на спорта.

Половин вековния
юбилей на джудото
бе отбелязан този
месец на специално
тържество в спор-
тна зала „Борис Гю-
деров”. Изложба по
повод юбилея беше
показана и в Регио-
нална библиотека
„Светослав Мин-
ков”.

Впоследствие раз-
говорите продължи-
ха с предишния Гене-
рален консул, с наше-
то правителството
и сегашния Генерален
консул Иван Анчев,
който ни свърза с
Елк Гроув. Всички те-
зи хора полагат из-
ключително много
усилия, за да се раз-
вият, да успеят и да
живеят в Щатите.
На всички тях им
липсва България и
това е една от при-
чините да организи-

рат различни съби-
тия, на които да се
събират“. Това ко-
ментира днес пред
журналисти кметът
Вяра Церовска.

По думите й в Чи-
каго има 19 българ-
ски училища, от тях
две са били посетени
от българската деле-
гация, в която уча-
стваха още зам.-кме-
товете Севделина
Ковачева и Владислав
Караилиев, кметът
на квартал “Изток”
Емил Костадинов,
консулът ни в Чика-
го Людмила Тасева и

Габриел Апостолов –
зам.- председател на
Обществено-експер-
тен съвет по култу-
ра в Перник.

Учебните заведе-
ния са много модер-
ни, а децата ги посе-
щават през уикенда,
на едно от тях ди-
ректор е перничанка-
та Даниела Михайло-
ва. 

Основната причи-
на, за да се осъщес-
тви побратимяване-
то между българския
и американския град
е и създаването и
утвърждаването на
футболен клуб „Ми-
ньор“ Чикаго, като
най-добрия българ-
ски отбор, извън гра-
ниците на България.
Събитието беше
подкрепено радушно

от ръководството
на отбора в лицето
на спонсора Дими-
тър Огнянов, прези-
дент на транспор-
тна компания „Нави-
гейшън“ и треньора
Емил Миланов.

Също така и от
бившия национал по
таекуондо Станис-
лав Станимиров в ка-
чеството си на пред-
седател на „Българо-
Американския цен-
тър за културно
наследство“ и съос-
новател на център
„Магура“.

„По време на посе-
щението ни се запоз-
нахме с различни
практики на местна-
та власт - как се гри-
жат за обществения
ред и сигурността
на гражданите. Видя-

хме как развиват и
индустриалната си
зона, как обучават
своите предприема-
чи.

Статистиката го-
вори сама и по отно-
шение на икономи-
ческата ситуация в
предградието на Чи-
каго, където живеят
33 000 души, а ра-
ботят 78 000.“, ко-
ментира още Вяра
Церовска и допълни,
че кметът на Елк
Гроув Крейг Джон-
сън, който управл-
ява града 22 години,
заедно с началници-
те на Полицията и
Пожарната, ще гос-
туват на перничани
на Международния
фестивал на маска-
радните игри „Сур-
ва“ 2019.

Пернишки полицаи иззеха
650 грама нелегален тютюн

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки служители на реда отново

са иззели тютюн без законовия стикер.
В първия работен ден от седмицата в
областния град е бил проверен лек ав-
томобил „БМВ“, шофиран от 47-годиш-
ният Е.Г. от град Нови Искър. В колата
били намерени и иззети 13 пакета тю-
тюн за пушене без акцизен бандерол, с
общо тегло 650 грама.

На нарушителя ще бъде съставен акт
и наложена парична санкция.

от страница 1
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Пожарна безопасност през есенно-зимния отоплителен сезон

Любомира ПЕЛОВА
През отоплител-

ния есенно-зимен се-
зон, от 01.10.2017 г.

до 30.04.2018 г., опе-
ративните части на

Р е г и о -
н а л н а
д и р е к -
ция „По-
ж а р н а
безопас-
ност и
з а щ и т а
на насе-
л е н и е -
т о “
(РДПБЗН)
– Перник
са гаси-
ли 315
п о ж а р а ,
които са
със 126
по-малко
от пред-
х о д н и я
отопли -
т е л е н

сезон.  От тях 97 са
с нанесени мате-
риални щети и 218 –
без нанесени мате-
риални щети.

Възникналите по-
жари за периода от
01.10.2017 г. до
01.04.2018 г., причи-
ните за които мо-
гат да бъдат свър-
зани с есенно-зимния
отоплителен сезон
(неправилна експлоа-
тация на отопли-
телни и нагревател-
ни уреди и строи-
телна неизправност
– необезопасени ко-
мини) са  53  бр. с 1
загинал и 5-ма пос-
традали (с 18 бр. по-
малко в сравнение с
предходния отопли-
телен сезон, които
са 71 с 2-ма загинали
и 3-ма пострадали).

През последните
години се запазва
еднакъв броя на за-
гиналите и постра-
дали  граждани при
пожари, които са ос-
новно хора от уя-
звимите групи от
населението, като
загиналите през пос-
ледните два сезона
са възрастни и
трудноподвижни.

Уязвимите групи
от населението -
възрастните, труд-
ноподвижните и са-
мотноживеещи хора,
както и малките де-
ца, попадат по-чес-
то в ситуация на
риск от пожари, от-
колкото останалата
част от население-
то.

Помогнете им да
се евакуират от
мястото на възник-
налата опасност.

Обикновено през
отоплителните се-
зони почти полови-
ната от пожарите в
жилищни сгради са
причинени от запал-
ването на сажди в
коминните  тела, по-
ради което обръща-
ме особено внимание
на отопляващите се

на твърдо гориво да
почистят комините
на жилищата си от
налепи и сажди.

 За намаляване на
риска от пожари,
както всяка година
преди започване на
отоплителния се-
зон, така и тази го-
дина, РДПБЗН – Пер-
ник апелира за спаз-
ване на правилата за
пожарна безопас-
ност, като отново
ги напомня:

1. Не използвайте
нестандартни и са-
моръчно направени
отоплителни уреди!

2. Укрепете добре
всички отоплителни
уреди, поради опа-
сността от обръща-
не. Последното е
особено важно и за
безопасността на
Вашите близки, ако
те са труднопод-
вижни, възрастни
или болни хора!

3. Упражнявайте
постоянен надзор
над децата. Никога
не ги оставайте са-
ми  при работещи
отоплителни уреди!
Никога не ги заключ-
вайте!

4. Наблюдавайте
работещите ото-
плителни уреди!

5. В близост до
отоплителните уре-
ди никога не ос-
тавяйте горими
предмети.

6. Не използвайте
отоплителните уре-
ди за сушене на дре-
хи.

7. Изисквайте от
търговците при по-
купка на отоплител-
ни уреди, да Ви бъде
предоставена съот-
ветната инструк-
ция на български
език.

 8. Не претовар-
вайте ел. инстала-
цията и не подсил-
вайте електрически-
те предпазители.

9. При напускане
на дома или офиса
още веднъж се убе-
дете, че сте изклю-
чили уредите.

10. Уредите под
напрежение или
включени към еле-
ктрическата мрежа,
при пожар  не могат
да бъдат гасени или
охлаждани с вода. То-
ва може да стане са-
мо след изключване
на електрическия
ток от централно-
то електрическо
табло или от ета-
жното такова. Има
опасност от токов
удар с фатални пос-
ледици.

11. При използва-
нето на отоплител-
ни уреди на твърдо
гориво, задължител-

За първи път в Перник –
Дни на кариерата!

Изложението на интересни вакантни позиции в стоманодобивния
завод ще се състои на 27-28 ноември от 10.00 ч., до 15.00 ч., в Бюро-
то по труда в града. Програмата е съвместна идея на "Стомана -ин-
дъстри" АД и Агенцията по заетостта. В двата определени дни е
предвидено информационна кампания за желаещите да станат част
от екипа на пернишкото дружество. Мотивиращо възнаграждение,
бонуси и ваучери за храна са само част от предимствата, с които
ще се ползват бъдещите работници. Предлаганата работа е на сме-
ни при пълен работен график. Повече информация за обучението и
предложението на "Стомана- индъстри" всеки може да получи на
тел: 076/ 681 664 и 0894 751 799

но ги поставете на
негорима подложка и
стабилно укрепете
д и м о о т в о д н и т е
тръби (кюнците).

12. Проверявайте
изправността на ко-
мините в сградата и
не допускайте из-
ползването на коми-
ни с открити фуги
към помещенията и
п о д п о к р и в н и т е
пространства. По-
чиствайте ги перио-
дично (в зависимост
от интензивността
на ползване, но не
по-малко от един
път годишно) от на-
лепи и сажди – не из-
ползвайте лесноза-
палими течности и
материали като
нафта, бензин, гума,
нафталин и др. Пре-
минаването на коми-
ните през горими
междуетажни конс-
трукции, както и
през таваните
трябва да е специал-
но защитено с него-
рими материали. Ко-
мините трябва да
са измазани отвън и
отвътре– провер-
явайте ги и ако ма-
зилката е напукана
или паднала, я въз-
становете.

13. Не разпалвайте
печките с леснозапа-
лими течности (бен-
зин, нафта и др.).

14. Пепелта и сгу-
рията изхвърляйте
на пожарообезопасе-
ни места.

15. Винаги след
ползване на печка на
твърдо гориво, тя
трябва да се угаси
докрай. Опасно е т.
нар. непълно горене
или тлеене на дърве-
сината, при което
се отделя силно
токсичният про-
дукт на горенето,
въглероден окис. Той
не се усеща, но може
да доведе до задуша-
ване.

16. Спазвайте пра-
вилата за съхранява-
не на горивата. Това
трябва да става в
специално устроени
места, като се из-
бягва непосредстве-
ната близост с по-
мещенията за живее-
не.

П р и с т р о е н и т е
към къщите навеси
трябва да са с него-
римо покритие до
плътни негорими
стени. При наличие
на влага въглищата
могат да се самоза-
палят. Въглищата
складирайте най-
много до 2 метра ви-
сочина на отделни
купчини.

17. Отопляваните
с газови печки поме-
щения задължител-

но трябва да са с
постоянна естес-
твена вентилация.

18. Недопустимо е
устройването и съх-
ранението на газови
бутилки в бани и
спални, в помещения
под кота нула (мазе-
та, шахти и др.), в
близост до печки,
радиатори и какви-
то и да е източници
на топлина, както и
на места с пряко
слънчево нагряване,
в гаражи, общи та-
вани и стълбища.

19. С цел установ-
яване на течове на
газ, към пропан-бу-
тана се добавя ве-
щество със специ-
фична миризма. В
случай, че я усети-
те, веднага затворе-
те вентилите и за-
почнете проветр-
яване на помещение-
то.

Пропан-бутанът е
по-тежък от възду-
ха и се наслагва в
ниските части на
помещението, пора-
ди което проветр-
яването трябва да
се извърши и за най-
ниските точки. В
случай на теч над
допустимата кон-
центрация, при из-
точник на запалване
с минимална мощ-
ност, може да се
възпроизведе взрив.
Ако е тъмно, не па-
лете лампата и не
ползвайте открити
огнеизточници – за-
палки, свещи и др.
По най-бързия начин
изключете електри-
чеството.

20. Проверката за
изтичане на газ в
никакъв случай не
извършвайте чрез
поднасяне на от-
крит огън към съм-
нителното място.
Това можете да из-
вършите чрез сапу-
нен разтвор на
мястото на еве-
нтуалното изтича-
не.

21. Профилактика-
та, която трябва да
бъде извършвана,
задължително е по-
сочена в инструк-
циите на производи-
теля на съответния
газов уред.

При възникване на
пожар, първото дей-
ствие на всеки
трябва да е подава-
не на сигнал на тел.
112, след което мо-
же да се пристъпи
към гасене на пожа-
ра с подръчни средс-
тва, но не с риск за
живота. Организи-
райте евакуацията
на застрашените от
пожара хора и ценно
имущество.



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. Гарсониера, Изток, ет:8, ТЕЦ, тер - 36 500 лв.
5. Двустан, ул. “Отец Паисий”, ет.6(6), ТЕЦ, тер., PVC - 55 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7 Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
9. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
10. Двустаен, Димова Махала, ет:4(8), тер, ПВЦ, саниран - 61 500 лв.
11. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2 - 60 000 лв.
12. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
13. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
14. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 евро
15. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
16. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
17. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
18. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
19. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
20. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
21. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
22. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
23. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
24. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
25. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
26. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
27. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
28. 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

Рекламно  приложение
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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 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

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

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

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

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

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

Радомир търси да назначи
шлосери, електромонтьори,
складови работници, настройчици
на абканти, настройчици на
щанци. Тел.: 077782202, email:

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

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

Интересни факти за живота на Емил Димитров
Лeгeндaтa Eмил Димитpoв – eдин чoвeк, пpocлaвил Бългapия извън

пpeдeлитe й, мнoгo пpeди дa cтaнeм чacт oт Eвpoпeйcкия cъюз, във
вpeмeнaтa, кoгaтo Бългapcкaтa ecтpaдa бeшe пocвeтeнa нa cъздaвaнeтo нa
cтoйнocтнa мyзикa. Дo пocлeдния cи чac лeгeндaтa нa бългapcкия мoдepeн
пoп тoгaвa cи ocтaнa зaгaдкa. Живoтът мy бeшe изпълнeн cъc cлaвa, интpиги,
caмoтaтa нa тoвa дa бъдeш извecтeн.

Eмил Димитpoв e poдeн в ceмeйcтвo нa apтиcти, нo нe пeвци или тeaтpaли, a
илюзиoниcти. Бaщaтa нa звeздaтa нa бългapcкaтa ecтpaдa e Фaкиpa Mити, a
нeгoвaтa мaйкa e Aнacтacия Димитpoвa. Aнacтacия e фpaнцyзoйкa и e билa
acиcтeнткa нa Димитъp Димитpoв – Фaкиpa. Moжe дa cтe cpeщaли иcтopии зa
кpacивaтa мaйкa нa Eмил, къдeтo тя e билa нapичaнa мaдaм Cиcи – тoвa e
нeйнoтo apтиcтичнo имe. Нa 23-ти дeкeмвpи, дeн пpeди Бъдни вeчep, ce
paждa мaлкия Eмил. Toвa ce cлyчвa в Плeвeн, къдeтo пeвeцът мнoгoкpaтнo
ce вpъщa и тъpcи тoплинaтa нa ceмeйнoтo oгнищe oт дeтcтвoтo cи.

Пo-къcнo poдитeлитe нa Eмил ce paзвeждaт и мaйкa мy ce вpъщa във
Фpaнция. Млaдият Eмил oщe в paннитe cи yчeничecки гoдини e мнoгo
чapoвeн млaдeж, yвличaщ ce пo клacичecкaтa мyзикa и pиcyвaнeтo. Oщe в
yчилищe бъдeщaтa звeздa нa Бългapия зaпoчвa дa кoмпoзиpa мyзикa c лю-
бимия cи aкopдeoн зa yчилищни пocтaнoвки. Cлeд кaтo тaлaнтливия
пpoявявa cвoитe тaлaнти в изкycтвoтo, ecтecтвeнo e пътят мy дa пpoдължи в
yчилищeтo зa aктьopcкo мaйcтopcтвo, тoгaвa BИTИЗ „Kpъcтьo Capaфoв“. Toй
e пpиeт дa cлeдвa тaм пpeз 1960-тa и в cъщaтa гoдинa изгpявa звeздaтa мy
нa мyзикaлeн тaлaнт в кoнцepт c лeгeндapния бългapcки aктьop Kocтa Цoнeв.
Toй дeбютиpa пpeд бългapcкaтa ayдитopия c нaпиcaнaтa oт нeгo aвтopcкa
пeceн “Apлeкинo”, кoятo днec вceки втopи oт нac мoжe дa зaпee. Eмил
aкoмпaниpa нa живo c aкopдeoнa cи и кapa пyбликaтa бypнo дa гo aплoдиpa.
Имeннo пpeз 60-тa ce пocтaвя нaчaлoтo нa eднa дългa, пoлзoтвopнa, ycпeшнa
и ocтaвилa cлeдa в бългapcкaтa мyзикa иcтopия – тaзи нa Eмил Димитpoв и
нeyгacвaщия мy тaлaнт дa пишe пecни, дa ги кoмпoзиpa и дa ги изпълнявa пo
eдин yникaлeн нaчин c xapaктepния cи глac. Пътят към ycпexa зa Димитpoв e
мнoгo бъpз, шeмeтeн и вpъщaнe нaзaд нямa. Cpeд зaбpaвeнитe и мaлкo
пoмнeни днec интepecни фaкти зa бългapcкия пeвeц e фaктът, чe тoй e имaл
кoнцepт в пoчти вcякa cтpaнa в Eвpoпa!

Haй-гoлeми ycпexи пoп лeгeндaтa пocтигa във Фpaнция, къдeтo мнoгo чecтo
e cтoял пpи мaйкa cи, дoкaтo e бил дeтe. Уcпexитe мy в бившaтa CCCP ca
нeдocтижими. Koнцepтнaтa cи кapиepa пpeз 60-тe гoдини нa минaлия вeк, Ди-

митpoв зaпoчвa в тaндeм c Mapия Koceвa, oщe eднa нeзaбpaвимa бългapcкa
изпълнитeлкa. Злaтният xит нa пeвeцa, пpeвъpнaл ce днec нeглacнo в xимн нa
cтpaнaтa ни, “Moя cтpaнa”, излизa нa бял cвят пpeз 1970-тa, кoгaтo Димитpoв
e нa въpxa нa cлaвaтa cи. Гoдини пo-къcнo cтaвa и пeceн нa cтoлeтиeтo!

Tвopчecтвoтo нa Eмил Димитpoв пpeз дългaтa мy и ycпeшнa мyзикaлнa
кapиepa включвa пoвeчe oт 30 aвтopcки aлбyмa. Toй пpoдaвa нaд 55 милиoнa
кoпия oт aлбyмитe cи в бившaтa CCCP и тoвa гo пpaви нaй-ycпeшнo peaли-
зиpaлият ce бългapcки изпълнитeл в тaзи oгpoмнa cтpaнa зa вpeмeтo cи. Дaли
пopaди фpeнcкитe мy кopeни и фaктa, чe нeгoвaтa мaйкa Aнacтacия e
фpaнцyзoйкa, пeвeцът cтaвa извecтeн c oгpoмния cи тaлaнт и във Фpaнция.
Toй ce зaпoзнaвa и cпpиятeлявa c лeгeнди кaтo Шapл Aзнaвyp и Дaлидa.
Злaтният xит “Moя cтpaнa” e зaпиcaн нa нaд 5 eзикa – бългapcки, иcпaнcки,
нeмcки, итaлианcки и фpeнcки paзбиpa ce. Имeтo нa пeceнтa зa чyждoeзич-
нитe й вepcии e билo “Moникa”. Koгaтo e нa въpxa нa кapиepaтa cи и нa
cлaвaтa, Eмил Димитpoв пoлyчaвa зa вpeмeтo ( 70-тe гoдини нa 20-ти вeк)
мнoжecтвo пpeдлoжeния зa paбoтa c вoдeщи звyкoзaпиcни кoмпaнии в
Eвpoпa. Heгoвитe пecни и aлбyми ca издaвaни oт eдни oт нaй-извecтнитe нa
Cтapия кoнтинeнт звyкoзaпиcни cтyдиa.

Eмил Димитpoв cи пapтниpa нa eднa cцeнa c мyзиaлни вeличия кaтo Йocиф
Koбзoн, Aллa Пyгaчoвa, Aл Бaнo, Джaни Mopaнди, Pики e Пoвepи и дpyги.
Cъдбaтa и cъpцeтo ca cтpaннo нeщo oбaчe, въпpeки чe във Фpaнция Eмил Ди-
митpoв e oбoжaвaн, тaм гo oчaквaт бляcкaвo бъдeщe и кapиepa – тoй peшaвa
дa ce въpнe в poдинaтa cи, пoнeжe нe мoжe дa пpeoдoлee нocтaлгиятa cи пo
нeя. B cъщaтa тaзи poдинa, къдeтo тoй нe e пpиeт дopи в Cъюзa нa
бългapcкитe apтиcти, пoнeжe нямa зaвъpшeнo oбpaзoвaниe, въпpeки
oгpoмния cи пpинoc зa бългapcкaтa мyзикa и нeйнoтo paзвитиe и
пoпyляpнocт. Eмил Димитpoв e чacт oт Cъюзa нa фpeнcкитe кoмпoзитopи, нo
вce пaк избиpa Бългapия, зaщoтo cъpцeтo мy e тyк – мaкap и paзбитo в
пocлeдcтвиe.

Димитpoв e пъpвият бългapcки изпълнитeл, зaпoчнaл дa изпoлзвa чacти и
мoтиви oт бългapcкaтa фoлклopнa мyзикa в пoпyляpнитe cи пecни и кoмпoзи-
ции. Пpeз 1972-pa apтиcтът пpaви нaд 30 кoнцepтa в Пapиж – Фpaнция, в
пpoчyтия тeaтъp “Eйpoпeн”. Toй включвa в кoнцepтитe cи бългapcки изпъл-
нитeли - cecтpи Kyшлeви и Бoгдaнa Kapaдoчeвa, oщe opкecтъpа нa
тoгaвaшния Бaлкaнтoн. Шoyтo ce нapичa „Шoy
Бyлгap“. Прод. в следващия брой
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Плевен събира майстори
на китарата

Общо 180 изпълнители от 24 държави ще покажат своето майсторство
на плевенска сцена в четвъртия Международен фестивал на китарата,
който започва на 28 ноември и ще продължи до 2 декември. През петте
фестивални дни майсторски класове ще имат 14 преподаватели по кита-
ра – техните уроци ще продължат общо 107 часа. Ще има обучителни
семинари и творчески работилници. Конкурсът ще бъде в четири жанро-
ви категории за 15 възрастови групи. Това съобщи днес директорът на
фестивала Николай Михайлов, който е и зам.-директор на Националното
училище по изкуствата /НУИ/ "Панайот Пипков" в Плевен. „Концертната
програма е една от най-силните в подобни европейски фестивали. За
първи път в България идва квартет „Еклис“ от Франция. Изключително
престижно за фестивала е и участието на полския китарист Марчин Диля,
който в момента се смята за един от топ-китаристите на света“, допълни
Николай Михайлов. Основни организатори на фестивала са Сдружение
„Изкуството до мен“ и читалище ЛИК – Плевен. Екипът, работил по под-
готовката на музикалното събитие цяла година, е от 40 човека. Усилията
на организаторите са подкрепени от Община Плевен, НУИ „Панайот Пип-
ков“, плевенското читалище „Съгласие“, Областната администрация, Пле-
венската филхармония. „Международният фестивал на китарата е едно
от престижните събития, които се случват в нашия град. Той е една хуба-
ва визитна картичка, на която ние трябва да гледаме с много уважение“,
допълни Жечка Димитрова, директор на НУИ „Панайот Пипков“.

По третия закон за хората
с увреждания

Четири членове на Тристранката подкрепят новия законопроект за
социалните услуги, двама не го подкрепят, а един член се въздържа.
Това заяви социалният министър Бисер Петков. Одобрение изразяват
синдикатите, като специално КНСБ даде положителна оценка. От КНСБ
обаче изразиха недоволство от Закона за личната помощ (дело на ом-
будсмана Мая Манолова, в сътрудничество с инициативата на майки на
деца с увреждания "Системата ни убива“), който е пред второ четене в
Народното събрание. Причината – този законопроект пречел на сегаш-
ния, тъй като урежда само една услуга. "Лична помощ е обем от парич-
ки, средства, личен бюджет, които се дават на хората с увреждания, за
да плащат сами избраните от тях социални услуги в съотвествие с тяхната
индивидуална оценка", заяви представителят на КНСБ г-жа Бонева. Спо-
ред нея заради този закон имало недостатъци в законопроекта за хора-
та с увреждания, както и в законопроекта за социалните услуги, защото
заради протестите пострадала експертизата. Предупреждението на син-
дикалната структура е, че ще има много сериозни проблеми на ниво
"агенции" при изпълнението на изискванията и на трите законопроек-
ти. Същевременно БСК не подкрепя законопроекта за социалните
услуги. Димитър Бранков от ръководството на БСК обяви, че законът
давал на прекалено много хора да се възползват от него, при това в
прекалено голям брой услуги, а това щяло да изключи много хора от
пазара на труда. “Не можем да се съгласим с разсрочването на реформата
в тази система до 2035 година”, каза още Бранков. Той уточни и, че няма
предвиден публичен регистър за цената на услугите, както и кой точно
ще предоставя услугите.

Основната цел на законопроекта е да улесни достъпа до социални
услуги. Това трябва да стане чрез регламентиране на социална карта за
социални услуги, с която да се осигури по-добро покритие на социални
услуги за цялата страна и регламентиране на всички видове услуги –
както по-специализирани, така и по-общи. Втората цел е да се
регламентира какъв е ефектът от предоставяните услуги т.е. каква е
ползата за хората, които ги използват. Третата цел е да има по-голяма
гъвкавост на финансирането на социалните услуги.

Бисер Петков посочи, че КНСБ и БСК са поискали да бъде създадена
агенция, която да оценява качеството на социалните услуги, а това е
предвидено и в законопроекта. Тази агенция ще е част от социалното и
трудовото министерство и ще работи и за създаване на стандарти за
социални услуги.

БСП предложи намаляване
на депутатските заплати
"Заставаме твърдо против увеличаването на заплатите на депутати,

министри, президент, да не изреждам всички. Ще внесем предложение
депутатските заплати и тези на политическия елит да се намалят с 543
лв." Това каза лидерът на БСП Корнелия Нинова по време на прескон-
ференция в централата на БСП. По думите й това е увеличението, натру-
пано през последните 2 години на този парламент. „Това представлява
18% увеличение на доходите“, каза Нинова. „Една несправедливост се
случва от много време в политиката и за съжаление продължава.
Несправедливост, която ние няколко пъти се опитваме да сложим край.
Безуспешно досега - два пъти. Ще опитаме трети път. Става въпрос за
увеличението на заплатите на депутати, министри, президент, омбудсман“,
каза Нинова. По думите й в ситуация, в която на улицата има десетки
хиляди граждани, които протестират, в този момент да си увеличиш зап-
латата е неморално и абсолютно сбъркано поведение. „Заплатите на по-
литическия елит ще се увели-
чат и то със задна дата с 90 лв.
при положение, че знаем с кол-
ко се увеличават пенсиите", ка-
за още Корнелия Нинова.

"При положение, че знаем с
колко се увеличават пенсиите
и доходите на останалите хора.
На кого досега заплатата или
пенсията е нараснала в 18%?
Къде по света заплатата нарас-
тва автоматично,без оглед на
производителност на труда, ре-
зултат и т.н.?", попита Нинова.
Въпросът е дори на трудовото
право. Заплатата е въпрос на
договор между работодател и работник. Нашият работодател е народът.
Питам колегите от другите парламентарни групи – вашите избиратели,
работодатели съгласни ли са с това, което се случва. Автоматично на
всеки три месеца да ни растат доходите. Два пъти правим такова пред-
ложение. Едното беше в началото на това Народно събрание, втори път
го правихме през април месец. И двете бяха отхвърлени. Сега го внас-
яме и трети път. Последователни сме в това, но не се справяме. Ето и аз
го казвам. Не се справяме с тази битка. С всички аргументи, които дава-
ме, за това внасяйки го се обръщаме към президента и омбудсмана, кои-
то също ще получат увеличение на заплатите“, допълни Нинова и посо-
чи, че вярва в чувството им за справедливост.

Нинова се обърна и към управляващото мнозинство: "Това, което пра-
вим е ритуално самоубийство. Десетки хиляди хора са ти на улиците със
социални искания, ти си вдигаш заплатата в този момент". По думите й
това е все едно си слагаш въжето пред тези хора и чакаш да ти ритнат
стола. „Народите масово въстанаха срещу привилегии, неравенства, об-
лаги на политически елити. Модерните европейски лидери си взеха поу-
ка“, заяви още Нинова.

П О К А Н А
за свикване на годишно общо събрание на

Сдружение за напояване „ ВОДЕН СВЯТ – 2”, Булстат 104593759,
Седалище и адрес на управление: град Перник, улица „Калофер“ № 16

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 Уведомяваме Ви, че на 21.12.2018 година от 9.00 часа, на
основание чл.36, ал.2 от ЗСН в село Стрелец, община Горна

Оряховица, улица „Павльов геран“ № 25, ще се проведе  годишно
събрание на членовете на сдружението, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне и обсъждане на Годишния финансов отчет за 2017 год. на
Сдружение за напояване „ВОДЕН СВЯТ – 2“

1. Представяне и обсъждане на ежегоден доклад отчитащ резултатите от
стопанисването на хидромелиоративната инфраструктура на територията на
сдружението за напояване за 2017 год.

2. Разни.

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители
да присъстват на Общото събрание.

Юридическите лица, членове на сдружението, участват  в Общото събрание
чрез законните си представители или чрез писмено упълномощени за това
лица.

Съгласно чл.23(1) от Устава, Общото събрание ще се счита за законно, ако
присъстват членовете му притежаващи повече от половината от гласовете на
членовете.

При липса на кворум, Общото събрание ще се проведе в същия ден, на същото
място и при същия дневен ред от 10.00 часа, независимо от броя на
присъстващите.

Документите ще бъдат на разположение през цялото време на адрес село
Стрелец, община Горна Оряховица, улица „Павльов геран“ № 25.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………..
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Ще имате нужда да осъзнаете всичко, което се
случва наоколо. Анализирайте всяка своя стъпка
и действие, за да излезете от трудните ситуа-
ции победител. Романтична среща, ви очаква на
път, след което ще искате да промените личния
си живот. Във финансовата сфера, засега е тихо,

но има вероятност да ви върнат стари дългове.

Заемете се с организационни въпроси, укрепва-
не на авторитета и решаване на битови пробле-
ми. Ако трябва да подписвате важни документи,
внимателно проверете всичко. В личния си жи-
вот, не пречи да установите ред, в противен слу-
чай, ще настане постоянна бъркотия. Възможни

са проблеми с нервите и простуди.

Ще ви измъчват неприятни спомени за човек, с
когото неотдавна, сте се скарали. Ако се освобо-
дите от всички ненужни мисли, скоро ще намери-
те решение на този проблем. В работата всичко
ще е изключително ясно, но с един от колегите
ще трябва да поспорите на глас. Основното е, да

не преминете на лична основа.

Не ви очаква прекрасен ден, тъй като, ще имате
много работа. Имайте предвид, че няма да се от-
далечите от задачите си, дори и по време на обе-
дната почивка. Но ще може да докажете профе-
сионализма си и да очертаете перспективите за
бъдещето. В областта на финансите, ще трябва

да измислите такъв ход, че повече да получавате.

Ще трябва непрекъснато да комуникирате с хо-
рата, както и да давате мъдри съвети на всички.
Другите, ще разчитат на вас, ще ви вярват и най-
важното, ще ви гледат с уважение. В семейния
кръг, също ще трябва да действате като "учите-
л". Много от вашите препоръки, ще бъдат от зна-

чение, особено за децата. Вечерта е идеална за срещи.

Kомуникирайте повече с тези, на които бихте
искали да направите отлично впечатление. Това
могат да бъдат не само колеги или приятели, но и
ваши почитатели. Днес мнозина ще ви вярват и
ще бъдат убедени във вашата непоклатима чес-
тност. Романтично увлечение очаква тези, кой-

то не са обвързани в брак.

Нещата в любовта, ще се развиват с бързина-
та на вятъра. Дори ще се страхувате, докъде мо-
же да стигне всичко това. Покажете най-добрите
си качества на избраника, така че да не го разоча-
ровате. Благодарение на интуицията си, ще може
успешно да решите финансовите проблеми. Пове-

че вярвайте на себе си, а не на онези, които ви обещават нещо.

Очакват ви много приятни, ярки и светли съби-
тия. Само самите вие, трябва да гледате на све-
та по-позитивно, а не да се гневите за всяка дре-
болия. Стремително ще се изкачват в кариерата
тези, които не остават без работа. Ако поемете
малък риск, успешно може да инвестирате в нов

проект.

Ще получите финансови приходи, приятни изне-
нади и ярки впечатления в любовта. Всичко това,
ще се превърне в красив калейдоскоп от чувства
и емоции. Загуби са възможни, само за тези, кои-
то са прекалено безразсъдни и непоследователни
в действията си. Вечерта, ще давате съвети на

всеки, който иска да уреди личния си живот.

Очаква ви дългоочаквано пътуване, което ще до-
несе само радостни емоции. Чакахте толкова дъл-
го тази почивка, че ще летите от щастие, дока-
то събирате куфарите. В областта на финанси-
те, спестяването ще е приоритет, но не и до сте-
пен, да не купувате това, от което се нуждаете.

Необвързаните имат шанс, да се влюбят.

Очаква ви важен, но приятен ден. Ще успеете да
избягате от изпитанията на съдбата, които
жестоко висят над вас. С чувство за хумор, гле-
дайте на всичко, спрете да се самообвинявате и
измъчвате от съмнения. Интересна културна
програма ви очаква вечерта, така че не мислете

да се отказвате.

Предстои ви един натоварен ден, когато дори и
за обедна почивка, няма да имате време. Въпреки
че, точно за такъв ритъм на живот, сте мечта-
ли. Особено, ако той разгръща пред вас много пер-
спективи за кариера. Основното нещо е, не се
конфронтирате с другите, не натрапвайте мне-

нието си и бъдете по-инициативни.
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Яне АНЕСТИЕВ

Велислав Вуцов и Яков Папарков са сред евентуалните наставници

Òðè âàðèàíòà çà íîâ òðåíüîð íà „Ìèíüîð”
Ръководството на

Миньор Перник обсъж-
да три варианта за нов
старши треньор на ти-
ма.Както е известно, в
момента начело на чуко-
вете е шефът на школа-
та Петър Анестиев.
Той е временен вариант.
До края на есенния дял в
Югозападната Трета
лига остава само още
един кръг, в който жъл-
то-черните приемат
Банско.В момента Ми-
ньор Пк е на незавидно-
то седмо място в класи-
рането на 18 точки от
лидера Хебър Пазар-

джик.Очаква се разви-
тие около новия нас-
тавник да има в края на
декември. Амбицията е
през пролетта да се
обиграе и изгради боес-
пособен отбор, който
през следващия сезон да
гони промоция. Както е
известно, доскоро наче-
ло на отбора бе бра-
тът на Сашо Станков -
Георги, който преди то-
ва бе заменил Николай
Тодоров-Кайзера. И два-
мата обаче не се спра-
виха със задачите си и
напуснаха.Сред опции-
те за нов наставник са

Областно футболно първенство

11-ти кръг
Група „А” 1
Резултати:
Верила – Металург 2:2
Вихър  - Дружба 2:3
Студена – Чорни 0:4
Класиране:
1. ФК Дружба 22-6       20 т.
2. ФК Чорни 1920 28-3       19
3. ФК Металург 1957 21-9       18
4. ФК Пирин                16-19     11
5. ФК Верила 23-16     10
6. ФК Рудничар 16-21      7
7. ФК Вихър 14-32      7
8. ФК Ботев 12-30      6
9. ФК Студена 6 6-22        4
Група „А” 9-ти кръг
Резултати:
Ерма – Китка 0:1
Черногорец  - Витоша 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 34-19    16
6. ФК Буря 17-24    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

Плюсовете и минусите от участието ни в Лигата на нациите
България остана в

подножието на гол-
ямата си цел в Лигата
на нациите и се задо-
воли с второ място в
групата.

Завършихме на 2 т.
зад Норвегия, като на
един по-ранен етап от
битките през есента в
новия турнир на УЕФА
изглеждаше, че върхът
е много близо.  Анали-
зът на шестте двубоя
и какво спечелихме от
тях, категорично
трябва да носи поло-
жителен отенък. Има
поне три опорни точ-
ки на този позитиви-
зъм, които са и големи
победи на отбора. И не

говорим за това, че
бихме Словения, Норве-
гия и Кипър по веднъж.
България се качва от
четвърта в трета ур-
на за предстоящите
квалификации за Евро
2020. Наглед - какво
толкова, но... съперни-
ци като Турция, Сър-
бия, Ейре и Финландия,
които досега бяха въз-
можен трети силен
тим в групата ни, вече
отпадат като вариан-
ти. Например няма да
се повтори случая
през миналите светов-
ни квалификации, в
които бяхме в група с
Франция, Холандия и
Швеция - три наглед

Страницата подготви Яне Анестиев

Велислав Вуцов и Яков
Папарков. Първият за
последно бе начело, ма-
кар и за кратко, на Цар-
ско село през пролетта,
а вторият напусна
школата на Лудогорец,
където бе шеф.Папар-
ков е получил и предло-
жение да води академия-
та на Пирин Благоев-
град. Той е бивш фут-
болист на Миньор, а в
кариерата си е водил
Пирин ГД в А група.Об-
съждано е и името на
още един специалист,
който е водил отбор в
елита.

непреодолими съперни-
ка. Да, ще имаме един
много сериозен водач
и солиден подгласник,
но все пак - третият
фаворит ще сме ние. А
това е добър прогрес
след изгнанието в ур-
на 4. Отваряме скоба -
чисто теоретично
България дори още мо-
же да се класира и при
провал в евроквалифи-
кациите, през същата
тази Лига на нациите.
Но това минава през
много сложни сметки
кой ще спечели квота,
кой не, как ще се раз-
пределят плейофите и
т.н. Не бихме ви посъ-
ветвали да разчитате
на такъв вариант,
твърде далечен и хипо-
тетичен е.2. Има ново
настроение на позити-
визъм и доверие в от-
бора. Да, той не играе
страхотен футбол, но
е труден за побеждава-
не, има характер и "жи-
ли" - засега поне равни-
те на нас, от каквито
свикнахме да падаме в
последното десетиле-
тие. Норвегия ни би
два пъти в съвсем
пресни квалификации,
Кипър ни отнесе с 4:1...
кошмарни спомени.
Публиката, дори в
студа в понеделник
срещу Словения, някак
наново вярва в отбора
си. Осъзнавайки, че от
него не се чакат чуде-
са. Той просто дава
това, което може. Има
ги и адекватните ко-
ментари, че не трябва
да се сравняваме с от-
бори като Кипър, но
такава е футболната
действителност. С
такива играчи разпола-

Ники Михайлов се
договори  с „Левски”

Ръководството на Левски и Николай Ми-
хайлов постигнаха споразумение. Oпитният
вратар, пазил за последно в Омония (Нико-
зия), подсилва "сините". От "Герена" се
очаква много скоро да официализират
привличането на Николай Михайлов, който
се завръща в родния си клуб. "Сините" се
обърнаха към бившия страж на холандския
Твенте заради проблемите с вратарския
пост, на който неубедителни напоследък са
Мартин Полачек и Божидар Митрев,.В събо-
та Михайлов изгледа контролата с Монтана
(2:3) в компанията на собственика на Лев-
ски Спас Русев. Двете страни са постигна-
ли споразумение относно договора на иг-
рача.Вчера Михайлов премина медицински
прегледи, след което трябваше да подпи-
ше контракта си и да бъде официално
представен като футболист на Левски.Той
се завръща в родния си клуб след малко
повече от 11 години. Припомняме, че през
лятото на 2007-а Михайлов изненадващо
подписа договор с Ливърпул, където обаче
не успя да се наложи. След това игра за
Твенте, Верона, Мерсин и Омония (Нико-
зия).

гаме.3. Шестте мача
са страхотен плюс за
отбора и селекционера
Петър Хубчев дори са-
мо с това, че се изигра-
ха. Това не бяха кон-
троли, а здрави, ис-
тински сблъсъци с ко-
рави противници. Ма-
чове за точки, в групо-
ва обстановка, с цел,
стратегия и напреже-
ние. Шест за три месе-
ца. Няма по-добра шко-
ла за заздравяване на

този блок, който
трябва да имаме в от-
бора, за да гоним успе-
хи. Хубчев изпробва ва-
рианти, играчи, схеми.
Но гръбнакът се оче-
рта и изглежда далеч
по-монолитен след
шест сериозни мача.
Нищо общо с това,
което носят контро-
лите. Каквито вероя-
тно щяхме да играем,
ако нямаше Лига на на-
циите. А и това не е
сигурно, защото на-
последък и съперници
за приятелски мачове
трудно намирахме.А
какво изпуснахме? Мо-
жеше да станем първи
в групата, с което да
спечелим място в Лига
В за следващото изда-
ние на турнира. Да сме
в компанията на Пол-
ша, Германия... Да иг-
раем още по-здрави ма-

чове, които да пона-
пълнят още трибуни-
те. И да дадат серио-
зен опит на тима ни.А
и - да имаме съвсем реа-
лен шанс за Евро 2020
през финалната чет-
ворка на Лига С, къде-
то съперници щяха да
са Финландия, Сърбия/
Румъния и Израел/
Шотландия. Щяхме да
чакаме месецюни 2019-
а с особено голям ин-
терес заради тези ма-

чове, полуфинали, еве-
нтуално финал... Ето
за тези неща си стру-
ва да съжаляваме, че
пропуснахме. Но, не-
съмнено, пюсовете са
много повече от мину-
сите. Те, освен в тем-
пературата в понедел-
ник вечер на "Васил
Левски", са ясни: Няма-
ме голяма класа, няма-
ме индивидуални асове
във водещи отбори
от големите първенс-
тва и продължаваме да
се опираме на колекти-
вен дух и "драскане и
хапане", когато срещ-
нем по-силен от нас
състав. Но това не мо-
же да с промени извед-
нъж и с магическа
пръчка. Не и след близо
две десетилетия без-
времие на всякакво ни-
во в клубния и национа-
лен футбол у нас.

Само Бодуров е играл във
всички срещи до този момент

Николай Бодуров е футболистът, който
определено се ползва с най-голямо до-
верие от треньорите си в ЦСКА и нацио-
налния отбор.Той е единствен у нас, кой-
то от началото на сезона е играл във
всички мачове за „червените" в пър-
венството и за Лига Европа, както и в
срещите на националния тим без нито
една смяна.Централният защитник има
вече 23 мача зад гърба си през кампа-
нията, като 15 от тях са за ЦСКА за пър-
венството, 3 - с екипа на червените в ев-
ротурнирите, както и 5 за България в Ли-
гата на нациите. Той има общо 1350 ми-
нути в шампионата, 300 минути в Лига
Европа и още 450 минути на терена с
фланелката на „лъвовете".Постижението
му щеше да е още по-впечатляващо, ако
не бе наказан за червения картон, който
получи след изиграването на продълже-
нията и дузпите в реванша с Рига
ФК.Заради това провинение той бе нака-
зан със спиране на състезателните пра-
ва за 3 срещи, като пропусна и двата ма-
ча с Адмира Вакер, както и първия дву-
бой с ФК Копенхаген в София. От ЦСКА
дори обжалваха санкцията на капитана
си, убедени, че той няма вина в случая,
но наказанието му не бе намалено.Боду-
ров е лидер в защитата на ЦСКА и Бъл-
гария и на 32 години изживява втора
младост. „Червените" пък ще предложат
нов договор на капитана си, тъй като се-
гашният изтича през следващото лято.
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Сред тях – 15-годишен крадец, пияни шофьори и баща, не плащал издръжка

ПЕРНИШКИЯТ ФОЛ-
КЛОР ЗАПОЧВА РЯЗКО
ДА НАБЪБВА С ВИЦОВЕ
ЗА ПРОТЕСТЪРСКИТЕ

РАЗМИСЛИ И СТРАСТИ. Вече е факт,
че на уречените сбирки на недоволните
се събират повече полицаи, отколкото
граждани. Всъщност, звачението на
думата "полицай" е именно "гражда-
нин", затова сред масовката на бунта-
рите може с чиста съвест да се броят и
униформените. Паркингът пред Кауф-
ланд в квартал Изток един ден вероя-
тно ще стане място за поклонение на
признателните поколения. Всяка вечер
упоритите пробват да се преброят и
всяка вечер броят повече полиция. С
бързи темпове наближава денят, кога-
то на явката ще се явят само патрулки-
те. Изобщо - протестиращите на случи-
ха на полицаи и полицаите не случиха
на протестиращи. Едните вече свалиха
гарда, а другите свалиха не само кас-
ките, но и шапките. Изявите на граж-
данското неподчинение почнаха да
вземат характер на дребнаво махленсо
заяждане, които се обнародва прилеж-
но във фейсбук, за да стане достояние
на прогресивната световна обществе-
ност. И на авторите на пернишки вицо-
ве. Покрай тая трагикомедия намазаха
катаджиите. Правят проверки като за
световно, пишат  актове за неправилно
паркиране и отчитат богата дейност в
изпълнение на акция "Зима". Затова и
протестиращите като тръгват на поред-
ната среща пред Кауфланд, нека си
подготвят и автомобилите - чистачки,
зимна течност, фарове, гуми и прочие.
Е, и някой плакат може да лепнат на
стъклото, ама има ли вече смисъл?

СЛЕД КАТО СТАНА ЯСНО ОТ ЕД-
НА СТАТИСТИКА, ЧЕ ДИШАЩИТЕ
МРЪСЕН ВЪЗДУХ ЖИВЕЯТ ДВЕ ГО-
ДИНИ ПО-МАЛКО, някои нашенци
съвсем сериозно се чудят защо са още
живи. Тия две години са средностатис-
тически, а Перник отдавна се е отлепил
от средата на таблицата и се рее във
висините на всички класации по мръ-
сен въздух. С нездраво чувство за че-
рен хумор бихме предложили в некро-
лозите на преселилите се на оня свят
перничани да се добавят поне две го-
дини от земния им път. Така, за бог да
прости и за утеха на греховете, които
имат към народа замърсителите.

Възстановено е движението
на камионите над 12 т
през тунел “Витиня”

Силвия ГРИГОРОВА
От вчера е възстановен трафикът на теж-

котоварни автомобили над 12 тона в посока
Варна през тунел „Витиня“ на АМ „Хемус“.
Това е участъка между 34-ти и 40-ти км на
автомагистралата. От началото на ремонта
на виадукт „Коренишки дол“ през април т. г.
товарните автомобили над 12 тона, пътуващи
по АМ „Хемус“ и в двете посоки, преминава-
ха по обходен маршрут по пътя София- Бо-
тевград и по Околовръстния път на Ботев-
град.

До завършването на ремонтно-възстано-
вителните дейности на виадуктите на АМ
„Хемус“ движението на леки и товарни пре-
возни средства над 12 тона в пътната отсеч-
ка в района на тунел „Витиня“, ще се осъ-
ществява двупосочно в платното за Варна.
Обособени са една лента за София и една
лента за Варна. Тежкотоварните автомобили
над 12 тона, пътуващи в посока София, се
отклоняват на пътен възел „Ботевград“, при
км 47+060, продължавайки по пътя Ботев-
град – София и път II-17, след което се връ-
щат обратно на АМ „Хемус“ при км 30+260
от пътен възел „Витинска река“.

В момента се извършва ремонт на долно-
то строене на 5 виадукта на АМ „Хемус“ -
при 19-ти км (виадукт „Потоп“), 33-ти км
(съоръжението при тунел „Витиня“), при 36-
ти километър (виадукт „Коренишки дол“),
при 37-ми км и при 51-ви км (виадукт „Раз-
лив“). Пътноподдържащите фирми работят
максимално мобилизирано, за да завършат
предвидените дейности най-късно до среда-
та на декември. Ремонтните дейности на
съоръженията са необходими, за да се пъту-
ва по тях след това удобно и безопасно. За
улеснение на трафика в ремонтираните уча-
стъци там, където е възможно в последния
работен ден от седмицата - петък, има две
летни за пътуване в посока София - Варна, а
в неделя, когато хората се прибират има две
ленти към София. Необходимо е шофьорите
да карат с повишено внимание и да спазват
стриктно поставената сигнализация.

Мая Манолова инициира и оглави
балканска мрежа на омбудсманите

Любомира ПЕЛОВА
Четирима жители

на региона се из-
правят пред правосъ-
дието за различни из-
вършени от тях прес-
тъпления.

24-годишен брезни-
чанин ще бъде съден
за управление на ав-
томобил след употре-
ба на наркотици.

Престъплението е
извършено в средата
на тази година, кога-
то в Брезник бил про-
верен лек автомобил,
управляван от мес-
тния жител И.Д. на
24 години. Тестът му
за наркотици се ока-
зал положителен. Ана-
лизът на кръвната
му проба е устано-
вил, че е употребил
канабис. Привлечен е
като обвиняем и ра-
ботата продължава
съвместно с Районна
прокуратура – Брез-
ник. 15-годишен пер-
ничанин ще отговаря

за кражба.
През месец май та-

зи година, в перниш-
кия квартал „Калкас“,
15-годишният мла-
деж, в съучастие с
още две момчета, от-
краднали 20 комплек-
та автомобилни ин-
сталации. По данни
на експерти, стой-
ността на щетата
възлиза на стойност
около 2 800 лева. Не-
пълнолетният е
привлечен като об-
виняем и му е наложе-
на мярка за неоткло-
нение „Надзор на ин-
спектор при Детска
педагогическа стая“.

Брезничанин пък
застава пред Темида
за неплащане на из-
дръжка.

34-годишният О.Д.
е привлечен като об-
виняем за това, че не
е изплащал издръжка
на непълнолетната
си дъщеря. Мъжът
бил осъден от Пер-

Любомира ПЕЛОВА
Мая Манолова бе

избрана за председа-
тел на мрежата на
балканските омбуд-
смани. Това се случи
по време на мащабен
форум в София, кой-
то събра 13 общес-
твени защитници от

региона.
Целта на неформал-

ната мрежа на омбуд-
сманите е да се създа-
де бърз канал за връз-
ка между тях. Така те
ще могат по-лесно да
обменят добри прак-
тики, а и ще се улесни
решаването на транс-
гранични случаи на
нарушаване на човеш-
ките права. „Ще съз-
дадем мрежа на бал-
канските омбудсмани
и бърз канал на кому-
никация и реакция
при кризи. Например
ситуацията на бълга-

рите на летището в
Тимишоара, тя изи-
скваше бърза реак-
ция. Например сът-
рудничество с осъ-
жданията на българ-
ски граждани в Гър-
ция заради проблема
с регистрацията на
автомобили”, обясни

Мая Манолова.
Омбудсманът Мая

Манолова получи
пълната подкрепа на
колегите си от бал-
канските страни.

„Предизвикателс-
тво е проблемите да
се решават бързо и
ефикасно. Мая Мано-
лова е известна с то-
ва, че се справя с тях
именно по този на-
чин. В Сърбия пък аз
съм познат с този
подход. Така правата
на гражданите на
всички балкански

държави са по-добре
защитени”, комен-
тира Зоран Пашалич
– омбудсман на Сър-
бия.

Колегата му от
Босна и Херцеговина
 д-р Любинко Митро-
вич, пък допълни:

„Гражданите на
Босна и Херцегови-
на имат идентич-
ни проблеми с те-
зи на всички в ре-
гиона. Като бавно
правосъдие, бю-
рокрация на адми-
н и с т р а ц и я т а ,
проблеми със
здравното и пен-
сионното осигур-
яване”.  

„Човешките пра-
ва не познават
граници. Затова
смятам, че една
неформална мрежа
на омбудсманите

от страните от За-
падните Балкани, ще
допринесе за по-бър-
зата и по-сигурната
им защита”, каза Вас-
ка Мустафа – зам.-
омбудсман на Маке-
дония.

На форума беше
приета софийска
декларация за сът-
рудничество между
омбудсманите. А
Мая Манолова беше
единодушно избрана
да оглави мрежата
на балканските об-
ществени защитни-
ци.

 

нишки районен съд с
влязла в сила присъ-
да от края на 2017
година, но не изпълн-
явал задълженията
си. Привлечен е като
обвиняем и работа-
та продължава съв-
местно с Районна
прокуратура – Пер-
ник.

С 2, 62 промила ал-
кохол в кръвта е шо-
фирал автомобил 45-
годишен столича-
нин.

Н.А. бил проверен
на 12 ноември, на
първокласния път
София – Кюстендил,
в района на Перник.
Мъжът управлявал
«Фолксваген Венто»
и дрегерът показал
над 1,2 промила. Ана-
лизът на кръвната
му проба отчел 2,62
промила. Привлечен
е като обвиняем и
му е наложена мярка
за неотклонение
„подписка“.

2019
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

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

Обща отстъпка - 136 лева






Закопчаха надрусан шофьор
Любомира ПЕЛОВА

39-годишен пъж е хванат да шофира лек
автомобил под въздействието на наркотици.

Нарушението на нормативната уредба е за-
сечено на 17 ноември, около 7,30 часа. На ули-
ца „П. Каравелов“ в областния център бил
проверен «Форд Фиеста», шофиран от 39-го-
дишния жител на пернишкото село Люлин
Я.И. При изпробването му с техническо средс-
тво е отчетен положителен резултат за ме-
таамфетамин. Шофьорът е бил задържан за
24 часа с полицейска мярка.

Започнато е бързо производство.
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