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Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”
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и 370 мъченици.

Ново
пет

Снегът заваля, за да подскаже още една
асоциация с лавинната опасност, която
дебне властта отвсякъде. Миньори и
таксидижии почти в синхрон се зарекоха
да стачкуват за техните си искания. Едни-
те да блокират пътища, другите да
спрат централите. Това с пътищата са
го правили и други. Исканията на „копър-
ките” обаче са толкова изпълними, колко-
то и на другите за смяната на система-
та. И жълтите коли искат смяна на сис-
темата в смисъл държавата да се намеси
и да изчисти от пътищата от случайния
превоз и нерегламентираното возене на
цената на билета, което здраво подяжда
таксиметровите фирми. Задача трудна,
направо невъзможна. С това искане мо-
гат да си стачкуват до Второ пришес-
твие.

Миньорите отново напомниха, че това
работническо съсловие все още не е на-
пълно затрито и че в миналото е писало
славни страници в историята на синди-
калното движение. Не става дума за пер-
нишките миньори, а за колегите им от
американските централи, които е по-ло-
гично да протестират пред Белия дом,
ама сигурно нямат визи. Така зимата на
всеобщото недоволство излезе с ново
пет, което в никакъв случай няма да се
приеме като „Какви ти пет лева, бе?”.

Валентин ВАРАДИНОВ

- 70 / - 30

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

Предимно облачно

Лентата на емблематичната за Перник детска градина преряза кметът Вяра Церовска
Любомира ПЕЛОВА

През 2012 година
тежкото земетресе-
ние, което разлюля
Перник и околните
населени места, оста-
ви своя жесток отпе-
чатък върху стоти-
ци сгради. Една от
тях бе най-старата
детска градина в об-
щината – «Миньор-
че», която десетиле-
тия бе като втори
дом за хиляди пер-
нишки малчугани. На-
ложи се тя да бъде не
просто ремонтирана,
а изградена почти от

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

dlv.si@abv.bg
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гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
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тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

основи, припомниха
вчера от кметския
екип, минути преди
обновеният дом за
децата на миньор-
ския град да отвори
врати. Наложиха се
конструктивни изме-
нения, свалени бяха
стени на двата ета-
жа, подсилени бяха ос-
нови, фундаменти,
носещи колони, пок-
рив. Сменено бе и
старото дървено
стълбище с бетонно,
направена бе цялос-
тна подмяна на дог-
рамата.

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"

Въпреки снега, няма напрежение
по пътищата в община Перник
Любомира ПЕЛОВА

Въпреки снега, об-
становката в община
Перник е спокойна, а
пътищата са проходи-
ми при зимни условия,
съобщи вчера кметът
Вяра Церовска.

Почистени са цен-
тралните улици, ули-
ците, по които се дви-
жи градският тран-
спорт, стръмните
участъци и улиците
„Стара планина”,
„Протожерица”, „Ос-
вобождение”, „Лю-
лин”, „Захари Стоя-
нов”.

До асфалт е почис-
тен пътят до село
Длагичево и стопанс-
тво „Витошко”.  Още
преди обяд за втори
път е бил почистен
този до Белодробна-
та болница заради
обилния там снегова-
леж, уточни градона-
чалникът. Проходими
са всички пътища до
селата в община Пер-
ник.

Служителите на об-
щинската админис-
трация контролират
търговските обекти
и заведенията, чиито

персонал трябва при
снеговалеж задължи-
телно да почиства
тротоарната площ
пред тях, припомни
кметът. Контролът
в това отношение ще
е непрекъснат.

Вчера сутринта е
имало временно зад-
ръстване на шосето
към столицата зара-
ди заледяване в райо-
на на Владая, допълни
градоначалникът.

15 машини работят
непрекъснато по по-
чистването на пъти-
шата в общината.

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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Íîâàòà ñãðàäà íà „Ìèíüîð÷å” îæèâÿ îò äåòñêà ãúë÷àâà
Лентата на емблематичната за Перник детска градина преряза кметът Вяра Церовска

И вчера не просто
реконструираната, а
кажи – речи напълно
нова сграда на пър-
вата най-знакова
детска градина в
Перник - „Миньорче“
отвори отново вра-
ти за най-малките
жители на града.
Лентата беше прер-
язана от кмета Вяра
Церовска и директо-
рът на детското за-
ведение Даниела За-
хариева. По стар
български обичай бе-
ше плиснато и менче
с вода за здраве и бе-

рекет. 
„Няма кмет и Об-

щина, които да не се
гордеят, когато в
мандата си правят
втора детска гради-
на. Искам да поз-
дравя на първо
място екипа, който
се справи с тази не-
лека задача - в лице-
то на ръководителя
на проекта Боянка
Туджарова и коорди-
натора Радослава
Манова. Ще работим
за всички деца на
Перник, както го
правим и досега, над-
явам се да постиг-
нем още хубави ре-

зултати“, сподели
кметът Вяра Церов-
ска и поздрави малки-
те възпитаници на
градината. 

Мащабният ре-
монт беше реализи-
ран по проект„Об-
следване на енергий-
на ефективност и
прилагане на мерки
за енергийна ефе-
ктивност (основен
ремонт и въвеждане
на енергоспестява-
щи мерки) на ЦДГ №
8 „Изворче“ и ОДЗ №
1 „Миньорче“ .

Малките възпита-
ници на „Миньорче“,
които изненадаха

Промени в маршрутните разписания по линията Перник - Ковачевци

всички с невероя-
тните си изпълне-
ния на песни и стих-
чета, бяха много
щастливи и личаха
искрите в очичките
им. По стар българ-
ски обичай гостите
прекрачиха прага на
детската градина с
хляб и сол.

„Няма да скрия ог-
ромното си вълне-
ние, след почти две
години много упори-
т труд - можем да се
похвалим с две из-
цяло нови детски за-
ведения. През този
период работехме
като един екип въп-
реки трудностите,

които преодоляхме.
Ще продължим да се
грижим за децата,
които са нашето бъ-
деще“, сподели Ра-
дослава Манова. 

Основната цел на
проекта е да се уве-
личи експлоатацион-
ната годност на
сградите, както и да
се осигури подход-
яща рентабилна и
енергоефективна об-
разователна инфрас-
труктура, спомага-
ща за устойчивото
развитие и подобр-
яване конкурентнос-
пособността на
градския ареал на
Община Перник. 

„Чрез цялостното
реновиране на мате-

риалните бази ще се
подобри качеството
на образованието,
като се цели задър-
жане на младото на-
селение в града.  Бю-
джетът на проекта
за двете детски гра-
дини „Изворче“ и
„Миньорче“ е общо 1
699 927.23 лева –
100% безвъзмездна
финансова помощ“,
поясни Боянка Ту-
джарова. 

Новата сграда на
детската градина,
заслугата за която е
на фирмата изпълни-
тел на градежа Сдру-
жение «Стратиеви»,
ще се посещава от

100 деца, разпределе-
ни в 4-ри групи, на
възраст от 3 до 6
години. Детското
заведение разполага
с две занимални и
спални помещения. 

На откриването на
градината и на зак-
лючителната прес-
конференция на
проекта присъства-
ха още целият екип
на Община Перник,
областният управи-
тел Ирена Соколова,
председателят на
ОбС Иво Савов, кме-
тът на кметство
„Изток“ Емил Коста-
динов, представите-
ли на фирмата из-
пълнител и журна-
листи.

Покълнаха контейнерните фиданки
от доставената от ЮЗДП

автоматизирана линия
Силвия ГРИГОРОВА

 Първите контейнерни фиданки от че-
рен бор, произведени с доставената от
Югозападното държавно предприятие
автоматизирана поточна линия по евро-
пейски проект, вече са факт. Топлото
време през есента ускори покълването
на заложените семена в пробната се-
рия контейнери, напълнени при тестово-
то пускане на поточната линия, и фи-
данките започнаха растежа си в края
на месец октомври.

  В момента екипи на ЮЗДП и Горска
семеконтролна станция София събират
и обработват семена от множество гор-
ско-дървесни видове, които ще бъдат
използвани за производството на фи-
данки за залесяване напролет. До края
на октомври са събрани и доставени в
разсадника в с. Локорско над 2200 кг
жълъди от космат дъб, благун и други
видове, които са в процес на обработка
срещу насекомни вредители и гъбни
заболявания. Тази седмица започват
планираните залесявания по проекта
върху опожарени горски територии на
обща площ от 93 декара.

 Първата в страната модерна система
за производство на фиданки в контей-
нери с капацитет над 1 милион годиш-
но, заедно със специализираното обо-
рудване за обработка на семена от гор-
скодървесни видове, са закупени по
проект „Възстановяване и подобряване
на природозащитния статус на приори-
тетни горски хабитати от мрежата Нату-
ра 2000 в България“. Проектът е съв-
местна инициатива на ЮЗДП и Горска
семеконтролна станция София и се
реализира с финансовата подкрепа на
програма LIFE 2016 на ЕК.

 Активното контейнерно производство
на фиданки в ЮЗДП започва напролет.
Използването на контейнерни фиданки
за възобновяване на горите има реди-
ца предимства, включително ускорен
растеж на фиданките, по-кратък цикъл
на производство, по-добра адаптация и
по-висок процент на прихващане (до
97%) спрямо залесяването с фиданки с
гол корен. Високият процент на прихва-
щане от своя страна води както до на-
маляване на разходите за отглеждане
и попълване на младите насаждения,
така и до намаляване на броя и интен-
зивността на намесите в горските еко-
системи от мрежата Натура 2000, свър-
зани с възобновяването на гората. С та-
кива фиданки ще бъдат залесени опо-
жарени терени, като този в землището
на „ДГС Брезник” и други терени в об-
ласт Перник.

от страница 1

Появи се първият случай
на грипен вирус - H1N1

Силвия ГРИГОРОВА
В София е доказан първият за този се-

зон грипен вирус - H1N1. Това съобщи
директорът на Националния център по
заразни и паразитни болести и епиде-
миолог проф. д-р Тодор Кантарджиев.
„В националната референтна лаборато-
рия по грип на Центъра се доказа пър-
вия за този сезон грипен вирус. Грип-
ният вирус бе доказан в клинични мате-
риали на майка и 6-годишното й дете в
София.

Вирусът е типизиран като H1N1 или
пандемичен грип, или калифорнийски,
или както някои го наричат „свински““,
обясни проф. Кантарджиев.

В тази връзка той посъветва да се из-
бягва самолечението при по-продължи-
телно състояние на простуда, а да се по-
търси лекарска помощ, за да се устано-
ви за какъв тип вирус става въпрос. Та-
ка ще се избегнат неприятни усложне-
ния.

Любомира ПЕЛОВА
Поредното си засе-

дание проведе Облас-
тната комисия по
транспорт. На него
бе разгледано постъ-
пило писмо от кмета
на община Ковачевци
с мотивирани предло-
жения за промени по
автобусната линия
Автогара Перник –
Ковачевци от Облас-
тната транспортна
схема, тъй като ли-
нията е нерентабилна
и досегашният пре-
возвач отказва изпъл-
нението на транспор-
тни услуги през 2019
г.

Взето е решение от
1 януари 2019 година

по линията да се из-
пълняват нови мар-
шрутни разписания,
които ще обхващат и
повече населени мес-
та в общината. Коми-
сията гласува и прие
единодушно следния
вариант на разписа-
ния, както следва:

* Час на тръгване
от с. Ковачевци – 6.50
и час на връщане от
автогара Перник 8.20,
и добавяне на нови
спирки по маршрута –
Лобош, Калище, Егъ-
лница;

* Час на тръгване
от с. Ковачевци –
11.10 и час на връща-
не от автогара Пер-
ник 12.40 и добавяне

на нови
спирки по
маршрута –
Лобош, Кали-
ще, Егълни-
ца   (Курсът
ще бъде се-
зонен от 15
април до 30
септември);

* Час на
тръгване от с. Кова-
чевци – 16.10 и час на
връщане от автогара
Перник 17.40 и добав-
яне на нови спирки по
маршрута – Лобош,
Калище, Егълница.

Община Ковачевци,
с решение на Общин-
ски съвет, е закупила
автобус, с който Об-
щинското предприя-

тие ще извършва пре-
воз на пътници през
следващата година
след получаване на ли-
ценз. От областната
администрация е вне-
сено мотивирано
предложение за задъл-
жително поставяне
на актуални уведоми-
телни табели с ин-
формация маршрут-

ни разписания на ав-
тобусните спирки в
областта. Обърнато
бе внимание и на проб-
лема с неспазването
на последните вечер-
ни курсове по опреде-
лени маршрути, зато-
ва  кметове и превоз-
вачи да бъдат ангажи-
рани да направят про-
верки.
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Издадени са предписания за привеждането на водата съобразно изискванията на  Наредба №9

През 2021-ва ще ни
броят по нов закон

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съвет одобри проект на

Закон за преброяване на населението и
жилищния фонд в Република България
през 2021 година.

Преброяването на населението и жи-
лищния фонд е най-мащабното изчерпа-
телно статистическо изследване в стра-
ната, което се провежда на всеки 10 го-
дини и е основен източник на информа-
ция за броя и характеристиките на насе-
лението и жилищния фонд. Данните, съб-
рани по време на преброяването, ще мо-
гат да се използват от централната и
местната власт, бизнеса, научната об-
щност и неправителствения сектор.

След приключване на преброяването,
националната статистика ще разполага
с информация за броя и структурата на
населението по пол, възраст, образова-
ние, икономическа активност, професия,
икономическа дейност и други демог-
рафски, социално-икономически и етно-
културни признаци. Преброяването ще
осигури и информация за броя и основ-
ните характеристики на сградния и жи-
лищния фонд в страната, както и за жи-
лищните условия. Резултатите от преб-
рояването ще се използват и за нуждите
на европейската статистика, като през
2021 г. се планира провеждане на преб-
рояване на населението и жилищния
фонд във всички държави-членки на Ев-
ропейския съюз.

В закона се регламентира подготовка-
та, организацията и провеждането на
мероприятията по преброяването през
2021 година. Установяват се общи пра-
вила за събиране, обработване и раз-
пространение на данни за населението и
жилищния фонд, определят се задълже-
нията и отговорностите на органите на
преброяването, преброителите и контро-
льорите.

За референтна дата, към която ще се
отнасят събраните по време на преброя-
ването данни, е определен 22 януари
2021 година, а самото изследване ще се
проведе в периода от 22 януари до 15
февруари 2021 година. За втори път в
страната ни преброяването ще се прове-
де на два етапа - първият (22 - 31 януари
2021 г.) ще дава възможност за попъл-
ване на електронна преброителна карта,
а във втория (1 - 15 февруари 2021 г.) ще
се извършват посещения на домакинс-
твата, сградите и жилищата от преброи-
тели.

Голяма юбилейна изложба
открива Димитър Галчев

Силвия ГРИГОРОВА
Отклонения от ка-

чеството на питейна-
та вода, съгласно изи-
скванията записани в

Наредба  №9,  установи
Регионалната здравна
инспекция в периода от
12.11.2018 г. -
25.11.2018 г  на тери-

торията на област
Перник.

Взети са проби от пи-
тейната вода в 13 насе-
лени места, информи-
рат от РЗИ. Изследва-
ни са 6 проби от питей-
на вода при консумато-
рите от централно во-
доснабдените населени
места по показатели-
те, включени в постоя-
нния мониторинг.  От
тях не отговарят на
Наредба №9/2001 г. на
МЗ за качеството на
водата, предназначена
за питейно-битови це-
ли - 2 от пробите. Из-
следвани са и 7 проби
от питейна вода при
консуматорите от цен-
трално водоснабдени-
те населени места по

показателите, включе-
ни в периодичния мони-
торинг (група Б) . От
тях не отговарят на
Наредба №9/2001 г. на
МЗ за качеството на
водата, предназначена
за питейно - битови це-
ли - 1 брой.

Установените откло-
нения се отнасят до
чешми, които се нами-
рат в брезнишкото се-
ло Слаковци и в трън-
ското село Ездимирци.
От здравната инспек-
ция уверяват, че връче-
ните предписания за пе-
риода от 12.11.2018 г. -
25.11.2018 г са изпълне-
ни.  Според директора
на РЗИ-Перник д-р Юри
Торнев, място за безпо-
койство няма. След из-

пълнението на дадени-
те преписания, питей-
ната вода отново ще
отговаря на изисква-
нията на Наредба №9.

От здравната ин-
спекция информират
още, че на "В и К" ООД -
Перник са връчени пред-
писания за предприема-
не на мерки във връзка
с констатираните от-
клонения в качеството
на питейната вода по
микробиологични пока-
затели в с. Слаковци, об-
щина Брезник и село Ез-
димирци,общ. Трън.

Снабдяването с пи-
тейна вода на село За-
бел, община Трън, се
осъществява чрез дос-
тавяне на бутилирана
вода.

Светла ЙОРДАНОВА
Художникът Дими-

тър Галчев / с псевдо-
ним Herr GALL/ ще от-
крие своя  голяма юби-
лейна изложба по повод
70-та си годишнина и
50 години творческа
дейност. Официално-
то й откриване е на 3-
ти декември от 17,30
часа в галерия "Марин
Гогев" в кв. Изток. В
нея художникът ще
представи свои твор-
би във всички жанрове
на изобразителното
изкуство.

Димитър Галчев е ро-
ден на 01.07.1948г. в с.
Горни Пасарел, Само-
ковско. Живее и твори
в Перник. Той е уникале-
н талант, като твори
във всички жанрове в
изобразителното из-
куство. Творческият

му  натюрел се прости-
ра от маслената живо-
пис до уникални по
своята неповтори-
мост дървопластики и
екслибриси. Галчев  е
един от най-талантли-
вите ученици на акаде-
мик-професор Дечко
Узунов. Маслената му
живопис се откроява с
невероятно усещане за
колоритност и прос-
транственост. През
дългия си творчески
път е преминал през
какви ли не изяви и тър-
сения,създавайки забе-
лежителни творби, гол-
яма част от които са
притежание на частни
колекции в чужбина, в
страната, в галерии и
сбирки. Не е случаен
фактът, че в Чехия му
възлагат да реставри-
ра картини на стари
майстори на ренесансо-
вата живопис, похабени
от времето. Реставри-
ра срязана картина, съ-
що и рамка на огромно
огледало. Реставрира
Царски замък в Русия/
капителите/ на Нико-
лай II в град Кисловодск,
както и  част от Руски
храм в Ставропол. Сам е
проектант и изпълни-
тел на паметник на Ал-

ьоша/Вечният  огън/ в
град Раздвяний, Став-
рополска област. Ав-
тор е на уникален жел-
язобетонен пластичен
калкан на жилищен блок
в Раздвяний висок 24
метра на 7,50 м. Форми-
те или клишетата са по
3 тона. Автор е на кера-
мични пана в Двореца на
културата в град Разд-
вяний и в ИНКОМБАНК
град Ставропол. У нас в
село Трекляно  рестав-
рира черквата. Също
прави реставрация на
старинни рояли, мебели
и други.Съавтор е на
резбите в кметство
Изток -Перник. Уча-
стник е в общи, зонал-
ни, самостоятелни из-
ложби, вернисажи в
страната и чужбина.
Умее по неповторим на-
чин да вдъхва живот и
плът на иначе незначи-
телни предмети и де-
тайли.

Последните години
активно се занимава с
дървопластика. От ко-
рени с причудливи фор-
ми извайва изящни фи-
гури-птици, кръстове,
свещници.

Дълги години работи
в творчески тандем с
Марин Гогев.

7 991 315 лева дават на общините
за безплатен транспорт на деца
Светла ЙОРДАНОВА

Правителството от-
пусна допълнително по
бюджетите на общини-
те 7 991 315 лева за
2018 г. за компенсиране
на безплатния тран-
спорт на деца и учени-
ци.

Средствата за пре-
воз са неотложен раз-
ход за образователната
системата, за да се из-
пълни една от основни-
те мерки за осигурява-
не на равен достъп до
качествено образова-
ние на всички деца и

ученици.
Сума в размер на 7

400 000 лв. ще бъде оси-
гурена от централния
бюджет, а останалите -
591 315 лв. - от бюдже-
та на Министерство-
то на образованието и
науката.

80% от училищата с поне един
сигнал за насилие над дете

Светла ЙОРДАНОВА
80% от българските училища са пода-

ли поне един сигнал за насилие над
дете през изминалата година, става
ясно от данни на МОН.

Проучване сред европейските школа
пък показва, че България попада сред
първите 10 от общо 43 изследвани
страни, засегнати от проблема с учи-
лищния тормоз.

Затова и УНИЦЕФ, съвместно с МОН,
стартира кампания "Заедно срещу на-
силието в училище". Целта й е повиша-
ване на чувствителността по темата и
намаляване на толерантността към раз-
личните прояви на тормоз в училище.
Във връзка с кампанията в 119 СОУ
"Акад. Михаил Арнаудов" се проведе
първият публичен открит урок за безо-
пасна учебна среда. Той бе изнесен
пред петокласници и бе воден от техни
съученици от 7-ми клас.

Седмокласниците разиграха пред
по-малките постановка, в която петок-
ласниците трябваше да разпознаят
различните прояви на насилие в и око-
ло училище. Децата посочиха като поз-
нато и често срещано кибер насилието
в социалните мрежи. Сред мерките за
справяне с тормоза в училище, подрас-
тващите посочиха необходимостта да
се избягва контакт с конфликтни деца,
да се гледа повече позитивно видео и
телевизионно съдържание, да се огра-
ничи достъпът на деца до алкохол и
наркотици, да не се отвръща на наси-
лието с насилие. Според тях е необхо-
димо и да се работи системно с извър-
шителите.

"За мен като директор винаги е било
важно всички ученици в училище да
бъдат щастливи и удовлетворени. За
голямо съжаление обаче агресията е
част от всеки един учебен ден във
всяко едно училище и за нея трябва да
се говори постоянно, за да се намал-
ява във всичките й форми, особено в
днешно време, когато тя е най-силна
във виртуалното пространство, своеоб-
разната нова вербална и кибер агре-
сия", заяви от своя страна директорът
на школото Диян Стаматов.

Над 1,5 млн. лева за допълнително
обучение на ученици у нас

Светла ЙОРДАНОВА
Общо 1 538 198 лв. се предоставят от

правителството по бюджетите на общи-
ните за реализация на Националната
програма "С грижа за всеки ученик". Тя
включва два модула - Модул 1 "Осигур-
яване на допълнително обучение на уче-
ниците от началния етап на основното
образование за повишаване на нивото
на постиженията им по общообразова-
телна подготовка" и Модул 2 "Осигур-
яване на допълнително обучение на уче-
ниците от прогимназиалния етап на ос-
новното образование за повишаване на
нивото на постиженията им по общооб-
разователна подготовка".

Средствата са предназначени за про-
веждане на допълнително обучение на
учениците от основната образователна
степен, които срещат трудности при ов-
ладяване на учебния материал по бъл-
гарски език и по математика. В тях са
включени и средства за администрира-
не на дейностите, свързани с обучението
им. Отпуснатата сума е предвидена по
бюджета на Министерството на образо-
ванието и науката за 2018 г.
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Нов случай на туберкулоза в региона

Силвия ГРИГОРОВА
Намаляха  заболели-

те от остри респи-
раторни заболява-
ния през изминалата
седмица, информи-

рат от Регионалната
здравна инспекция.
К о н с т а т и р а н и т е
случаи са 63,  при 73
за предходната сед-
мица. Заболеваемос-

тта през този пе-
риод е била 85,55
%oo, при средна за
страната 86,72%oo.

Над два пъти са на-
малели и болните от
заразни заболявания.
Регистрирани са 4
случая, при 10 за
предходната седми-
ца.

Значително са на-
малели и заболелите
от варицела. През ми-
налата седмица е ус-
тановен само 1 бо-
лен, при 4 за предход-
ната седмица. Бол-
ният е 5-годишно де-
те от Брезник.

Констатиран е 1
болен от лаймска бо-

релиоза от Перник.
През този период е

регистриран 1 болен
от туберкулоза, при
2-ма за предходната
седмица. Болният е
от с. Дрен.

 През този период
е регистриран и само
1 болен от ентероко-
лит, от Перник, при
2-ма за предходната
седмица.

През изминалата
седмица инспектори-
те на РЗИ - Перник са
извършили 144 про-
верки. От тях 24 са
свързани със спазва-
нето на забраната за
тютюнопушене в за-
веденията за общес-

Нова порция обезщетения след
споразумения по жалби пред ЕСПЧ

Любомира ПЕЛОВА
Българското правителство сключи

приятелско споразумение с Атанаска
Павлова, на основание чл. 39 от Конвен-
цията за защита правата на човека и ос-
новните свободи на Съвета на Европа,
като прие да заплати на жалбоподател-
ката предложената от Съда сума от
5000 евро за претърпени имуществени и
неимуществени вреди и направени раз-
ходи и разноски и с това да сложи край
на делото. Разглежданото пред ЕСПЧ
дело касае повдигнати оплаквания за
нарушение на правото на свобода на из-
разяване на мнението по чл. 10 от Кон-
венцията.

Съгласно друго правителствено реше-
ние е одобрено изплащането съответно
на 1 610 евро и 4 350 евро обезщетения
след споразумения по жалби пред ЕС-
ПЧ. Делата касаят повдигнати оплаква-
ния за нарушение на правото на собс-
твеност по чл. 1 от Протокол 1 на Кон-
венцията за защита правата на човека и
основните свободи на Съвета на Европа,
както и по чл. 13 от Конвенцията за лип-
са на вътрешноправни средства за за-
щита. Националните административни
съдилища са отказали да възстановят
разноските за изплатени адвокатски хо-
норари на дружествата-жалбоподатели,
направени в производствата по оспор-
ване на незаконосъобразните админис-
тративни актове.

Към момента въпросът, който повдигат
настоящите жалби, вече е уреден с
приемането на Тълкувателно решение №
1 от 15.03.217 г. на ВАС. След постанов-
яване на тълкувателното решение, на-
ционалните съдилища започнаха сис-
темно да присъждат имуществени вре-
ди, предявени по чл. 1, ал. 1 от ЗОДОВ
във връзка с платени адвокатски въз-
награждения в производствата, в които
административните актова са били об-
явени за незаконосъобразни.

Вземайки предвид практиката на ЕС-
ПЧ по подобни случаи, българското пра-
вителство сключи приятелски споразу-
мения с дружествата-жалбоподатели,
на основание чл. 39 от Конвенцията, ка-
то прие да заплати предложените от Съ-
да суми за претърпени имуществени и
неимуществени вреди и направени раз-
ходи и разноски и с това да сложи край
на делата, съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет.

Пускат в продажба
електронни винетки

Любомира ПЕЛОВА
От 17 декември ще се пусне продаж-

бата на електронни винетки през сайта
ни и мобилното приложение, заяви ди-
ректорът на Националното ТОЛ управле-
ние Антон Антонов. Той добави, че до
края на годината ще бъдат инсталирани
500 терминала за самообслужване, кои-
то ще са разположени предимно по бен-
зиностанциите на пътната мрежа.

По думите му ще има възможност и за
закупуване на каса. В този случай не е
необходимо да се пази разписката, ка-
за Антонов и обясни, че колата ще бъде
разпозната само по регистрационния
номер. Той обаче поясни, че в система-
та не е предвидено връщане на винетка
при сгрешен номер.

„Започваме преобразуване на хартие-
ните винетки към електронни от 17 де-
кември. Това ще е достъпно от сайта ни.
Единственото условие е да не отлепяте
хартиената винетка до нейното изтича-
не“, каза Антонов.

По думите му няма да има наказания
за хората, които не са преобразували
винетката си. Около 650 служители на
ТОЛ управлението ще осъществяват
проверките на пътя в цялата страна, от-
беляза още Антон Антонов.

Този ТОЛ контрол ще спира шофьори-
те, единствено ако имат неплатена път-
на такса. Той посочи и какви глоби се
обсъждат в момента:

„Даваме улесняване на шофьора –
при заплащане на компенсаторна такса.
За леките автомобили до 3,5 т. е в рам-
ките на 70 лв. Тази такса може да се
плати на място с дебитна или кредитна
карта, пари в брой няма да се приемат.
Ако не нямате възможност за заплаща-
не на място, ще се издаде акт за нару-
шение, с който имате 14-дневен срок да
си платите тази такса. Ако в срок не се
плати компенсаторната такса, се издава
наказателно постановление, глобата
при което е в пъти по-голяма – около
300 лв.“.

Служители на Агенция „Митници“ ще
спират автомобили без винетки и на
границата. Агенцията ще е последната
инстанция, която ще налага глобите, ка-
за Антон Антонов и подчерта, че се це-
ли събираемостта на глобите да е над
90-95%. Предвижда се още колата да
няма възможност да мине на техничес-
ки преглед преди да е платила винетна-
та такса.

Освен досегашните винетки, ще има и
уикенд винетки, която ще струва 10 лв.
От Националното ТОЛ управление оча-
кват повишение на приходите.

С 380 лв. по-малко ще получават
децата с най-тежки увреждания

Силвия ГРИГОРОВА
За децата с най-тежките увреждания,

които имат право на месечна помощ от
930 лева и използват асистент по новия
закон за личната помощ, ще се приспа-
дат по 380 лева месечно в полза на об-
щината-доставчик, независимо от броя
на определените часове за лична по-
мощ. Това гласуваха депутатите от со-
циалната комисия, като приеха на вто-
ро четене текстове от закона за лична-
та помощ. Срещу текста се обяви ом-
будсманът Мая Манолова.

Законът за личната помощ предвиж-
да създаването на механизъм за пре-
доставяне на лична помощ на основата
на индивидуална оценка на потребнос-
тите и дава възможност на потребите-
лите да участват в избора на личен аси-
стент.

Заплатата на личните асистенти ще
бъде 560 лв. за 8-часов работен ден,
като в последствие тази сума ще се
увеличава.

твено хранене.
 РЗИ продължава

ежедневния монито-
ринг на питейните
води в областта.
През седмицата са
взети 343 проби от
различни водоизточ-
ници в региона, за да
се установи дали по-
даваната от тях во-
да за питейно-бито-
ви нужди отговаря
на изискванията на
Наредба №9.

Взети са и 200 про-
би от атмосферния
въздух, за да се уста-
нови дали наличието
на фини прахови час-
тици е в рамките на
допустимите норми.

Заключителна инициатива за Холокоста и
спасяването на българските евреи в Перник
Любомира ПЕЛОВА

В Двореца на кул-
турата в Перник се
състоя заключител-
но събитие от Ко-
м у н и к а ц и о н н а т а
стратегия на РБ за
ЕС във връзка със
75-годишнината от
спасяването на бъл-
гарските евреи от
Холокоста.

Инициативата бе
осъществена още в
четири общини от
област Перник – Ра-
домир, Брезник,
Трън, Земен. Читали-
щата на територия-
та им домакинства-
ха поредицата от
събития, на които
присъстваха гимна-
зисти, историци,
представители на
местната власт и
граждани.

Срещите с гост-
лектора г-н Максим
Бенвенисти – член
на УС на организа-
ция „Шалом” при-
помниха, че спасява-
нето на 50 хил. бъл-
гарски евреи е един
от най-хуманните
актове не само в
българската, но и в
световната и в ев-

ропейската исто-
рия. Непоколебимос-
тта и твърдата по-
зиция, с която дър-
жава, църква и граж-
данско общество в
България брани жи-
вота на еврейската
си общност, е исто-
рически факт, кой-
то трябва да пораж-
да заслужена гор-
дост в нас.

«Благодаря на Ор-
ганизацията на ев-
реите в България
„Шалом”, на нейния
председател д-р Але-
ксандър Оскар и г-н
Максим Бенвенисти,
че помогнаха да реа-
лизираме общо пет
значими инициати-
ви, свързани с при-
носа на страната ни
в спасяването на ев-
реите.

Възможността за
това идва и през Ко-
м у н и к а ц и о н н а т а
стратегия на Репуб-
лика България за Ев-
ропейския съюз.
Надявам се, там от-
където минахме,
чрез пътуващата
изложба и интерес-
ните факти, да сме
провокирали размис-

ли, особено сред мла-
дите хора, за Холо-
коста и непоправи-
мото зло, което
той нанесе на един
невинен народ.

Незарастващ бе-
лег, който скоро
няма да бъде из-
трит. Зверства,
които по никакъв
начин не се побират
в човешкия разум,
само защото си раз-
личен или си класи-
фициран като не-
потребен. С послед-
ната ни среща, в
Перник си обещава-
ме да помним исто-
рията, водени от
мотото, че памет-
та дава рамка на чо-
вешкия живот и е
гаранция за нашето
утре!», припомни об-
ластният управи-
тел, изразявайки
убедеността си, че
Областна админис-
трация ще продъл-
жи своето успешно
партньорство с
„Шалом” за реализи-
ране и на други съ-
бития припомнящи
важни исторически
дати, събития и хо-
ра.



ПРОДАВА:
1. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв..
2. Гарсониера, Изток, ет:8(8), тец, тер, ПВЦ - 36 000 лв.
3. Двустаен, РЦ., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет:2, лукс, с обзавеждане - 55 000 лв.
5. Двустаен, Димова Махала, ет. 2, 55 м2  с обзав. и паркинг - 65 000 лв.
6. Двустаен, Димова Махала, ет:4(8), тер, ПВЦ, саниран - 60 000 лв.
7. Двустаен, Изток, ет:3, 1 тер., 59 м2 - 60 000 лв.
8. Двустаен, Мошино, ет. 4(8), ТЕЦ, 2 тер, ПВЦ, преустр. в 3-ст - 30 000 евро
9. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
10. Тристаен, Ид. център, ет. 4(5), тх., ТЕЦ, 3 тер., преустр., лукс - 60 000 лв.
11. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
12. Тристаен, Димова махала, ет.4(4), тх, 2 тер, 95м2 - 57 000 лв.
13. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), ТЕЦ, ЕПК, подобр., ПВЦ - 72 000 лв.
14. Тристайни, Изток, ет. 2, ет. 4, ново строителство,
     ТЕЦ, 2 тер. 120 м2 - 68 000; 70 000 евро
15. Мезонет, Ид. център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
16. Четиристаен, София, ж.к. Бъкстон, ет. 2, 118 м2, ЕПК,
      3 тер., ТЕЦ - 120 000 евро
17. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  65 500 евро
18. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
19. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
20. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
21. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
22. Къща, над Автогарата, 2 етажа, ЗП: 52м2, двор 241м2 - 43 900 лв.
23. Втори етаж от къща, Ид. център, 78 м2, мазе 16 м2, саниран, луксозен,
самостоятелен вход - 45 000 евро
24. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
25. 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

Четвъртък, 29 ноември 2018 г., брой 1546 /6574/ година XХV

Рекламен офис:
ул. Миньор-19, ет. 2

(входа до маг. Мал Мук)
телефон/факс: 076/60 31 29
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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. Двустаен, Център, 80 м2,, гараж, с топла връзка - 47 000 евро

3. Четиристаен, Център, ет. 3 - 43 000 евро

4. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.

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

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

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

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

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

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

11. 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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ ПОМЕЩЕНИЕ

36 м2, партер,
комуникативно място,

подходящо за различни дейности

ул. Миньор №19
Тел.: 0899 305 605
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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

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 момен-

та е работеща книжарница, но
може 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:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

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

Уроци по английски език, 3лв./
час. 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

Днес е един от най-творческите дни в лунния месец
Да започнете нещо кардинално в период на намаляваща Луна, не е добра

идея, тъй като постоянно ще изпитвате недостиг на астрална енергия и като ре-
зултат успеха ще е крайно съмнителен.

Голяма e вероятността да сбъркате и да се чудите как да поправите последс-
твията. Действията днес са лекарство за всички психологически проблеми, пи-
ше Dunavmost.com.

Луната е в знак Лъв до 13:09 часа на 29 ноември.
Енергийният потенциал в това време е висок. Повечето дела ще ви се удават

с лекота. Нараства увереността в собствените сили. Подходящо за празненства
и веселие, приятелски срещи, флиртове, затова не се лишавайте от радостните
мигновения на живота. Сега е времето да изкажете похвала, да направите ком-
плимент на хората, които заслужават. Сега е най-голям шанса да направите
добро впечатление при запознанство.

Уязвими са зрението, сърдечно-съдовата система, диафрагмата и гърбът. Из-
бягвайте всичко, което напряга сърцето и не се преуморявайте. Да не се изпол-
зват солариум и сауна през това време. Препоръчва се лечение на коленете,
ставните заболявания, болести на очите.

Хронология на лунните дни:
Доминиращ 21 лунен ден, който започва от 21:21 часа на 27 ноември и про-

дължава до 22:32 часа на 28 ноември.
Денят е силно енергичен. Мистерията на деня е символичното съединение на

Дух, Душа и Знания.
Енергията на това лунно денонощие е мощна и може да окаже помощ за бър-

зите дела. Подходящо за вземане на отговорни решения, за активни действия,
творчески подем и вдъхновение, един от най-творческите дни в лунния месец.

За бизнеса е продуктивно време. Ако не си губите времето, то може да успее-
те да свършите много неща. Главното е добре да планирате действията си, за
да не ви разсейват дребните грижи и несъществените детайли.

Дадени обети и клетви през този лунен ден придобиват голяма сила, за това
не е желателно да се нарушават. Време за колективно общуване. Не трябва да
прекарвате дълго време в уединение. Бъдете по-близко до хората, до приятели,
колеги. Крайно нежелателно е да налагате на другите своето мнение, да се
държите агресивно и да манипулирате околните.

21-ви лунен ден е активен, но не трябва тази активност да се свежда само до
физически план. Физическите действия трябва да имат духовна основа като
йога, цигун, източни бойни изкуства, колективни духовни практики. Препоръчва

се да прекарате
време в приятелска
компания, активния
колективен отдих
също е благоприя-
тен.

В медицинско от-
ношение денят е
свързан с черния
дроб и неговата
функция. Не е доб-
ре, ако имате проб-
леми с него именно
сега. Причините мо-
гат да бъдат както в
излишното му нато-
варване, така и поради продължителна физическа и духовна пасивност. В слу-
чай на заболяване не се залежавайте много.

Ако извършите днес благотворителна постъпка, няколко пъти увеличавате
благата си карма.

Сексът трябва да бъде активен, енергичен, творчески, изпълнен с нови идеи,
нови техники и пози. Крайно противопоказни са скучните и нови полови отноше-
ния.

Подстрижката в този лунен ден е благоприятна, тъй като ще донесе радост и
успех. Ще бъдете уверени в себе си, добре ще изглеждате и ще привличате вни-
манието.

Сънищата носят в себе си информация за това, какви вътрешни конфликти
пречат да се прояви творческата ви личност.

Следва 22 лунен ден, който започва от 22:32 часа на 28 ноември и продължа-
ва до 23:43 часа на 29 ноември.

Днес е 13 слънчев ден – Най-добрият индикатор на деня е утрото – първият
час, след като сте се събудили. Подходящо е за интелектуални занимания. Мо-
же да решавате логически задачи, кръстословици. Добър ден за всякакви игри,
в които участва ума. Всяка лоша мисъл в този ден може да се въплъти в реал-
ността, затова следете внимателно за думите, които изричате и контролирайте
хода на мислите си.
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"Паузират" генетично-
модифицираните бебета!?

Китайският учен, който създаде
първите в света генетично-редак-
тирани бебета, заяви, че процесът
е бил спрян след международна-
та реакция по изключително спор-
ната процедура.

Хи Джанкуи защити работата си
по време на биомедицинска кон-
ференция в Хонг Конг, заявявай-
ки, че успешно е променил ДНК-
то на близначки, родени от ХИВ-
позитивен баща.

Общо 8 двойки - ХИВ-позитивни
бащи и и здрави майки се присъединиха към проекта като една от двойките
отпадна преди да бъде спрян.

"Клиничното изпитване беше спряно поради създалата се ситуация", добави
той.

Експериментът предизвика разгорещен дебат сред научната общност като
много учени изразиха загриженост за липсата на достоверни данни и рискове-
те от редактирането на гени на здрави ембриони.

Редактирането на човешки ембриони може да създаде непредвидени мута-
ции в други области - така наречените "нетаргетирани ефекти", предупредиха
експерти.

"Доброволците бяха информирани за рисковете, но въпреки това решиха да
прибегнат към експеримента", казва Джанкуи.

Той също така каза, че университетът, в който работи, "не е знаел за провеж-
дането на проучването".

Южният Университет за Наука и Технологии в китайския град Шенжен отдав-
на се е дистанцирал от Хи, заявявайки, че е бил в неплатен отпуск от февруари и
че "сериозно е нарушил академичната етика и кодексите за поведение".

Организаторите на Втората международна среща на високо равнище по ре-
дактиране на човешкия геном, който откри във вторник, също заявиха, че не са
знаели за работата му.

"Това е пример за подход, който не е достатъчно внимателен, предпазлив и
пропорционален", казва Робин Ловъл-Бадж, модератор на биомедицинската кон-
ференция в Хонг Конг.

"Ясно е обаче, че това е точка в историята. Тези две бебета ще си останат
първите генетично-редактирани бебета, така че това е важна точка в историята".

Генното редактиране е потенциално решение за наследствени заболявания,
но е изключително противоречиво, защото промените могат да бъдат предаде-
ни на бъдещите поколения и в крайна сметка биха могли да засегнат целия
генофонд, пише Medicalxpress.

В много страни редакцията на човешко ДНК е строго контролирана.
Националната здравна комисия на Китай разпореди незабавно разследване

на случая, а болницата в Шенжен, която имаше за цел да одобри изследовател-
ската програма, отрече участието си.

Съюзът на китайски учени излезе с изявление, в което се казва, че "катего-
рично се противопоставя на така наречените научни изследвания и биотехноло-
гични приложения, които нарушават духа на науката и етиката".

Това не е първият път, когато китайски изследователи експериментират с чо-
вешки ембрион.

Миналия септември учените от Университета Sun Yat-sen използваха адапти-
рана версия на редактирането на гени, за да коригират болестотворни мутации
в човешките ембриони.

Как ще отвърнат Западът и Украйна на
атаката на Русия в Керченския проток?

Прекият военноморски сблъсък на Русия с Украйна предизвика куп спекула-
ции за евентуалната реакция на Запада. Възможно е и Киев освен въвеждането
на военно положение да предприеме нови антируски мерки. Доколко може да
са опасни поредните санкции срещу Москва и какъв ще е резултатът?

Очертават се два възможни сценария за икономическа реакция на Запада
след сблъсъка край бреговете на Крим.

Най-тежкият изглежда така: Украйна и САЩ налагат нови - и най-сурови -
санкции на Русия. Ще припомним, че независимо от скъсаните отдавна иконо-
мически връзки Русия и Украйна все още си взаимодействат в редица важни
сфери, пише Олга Самофалова, "Взгляд".

Първо, в Украйна действат и досега "дъщери" на руски банки като Сбербанк,
ВТБ и Проминвестбанк (част от Внешекономбанк). Какво правят там чак до днес
- това е друг въпрос. Киев ги напъди, и то неведнъж: настояваше да бъдат прода-
дени на други собственици, а тази есен дори запорира акциите на тези украин-
ски дъщерни клонове чрез Арбитражния съд в Хага - сякаш обезщетявайки
донякъде украинския бизнес заради национализираните му активи в Крим. Спо-
ред оценки от март 2017 г. активите на руските банки са възлизали на 3,6 ми-
лиарда долара.

Второ, през територията на Украйна се транзитира в Европа руски газ. Киев
печели от процеса по няколко милиарда долара годишно. Освен това Украйна и
сама се захранва със същия газ, като го прекупува от европейците. Накрая,
Украйна активно купува от Русия атомно гориво за своите АЕЦ, както и петролни
продукти (бензин и дизелово гориво) за транспорта.

Тъй че при най-твърдия сценарий Украйна може да прибере активите на руски-
те банки, да свие транзита на газ в Европа и/или да спре покупките на руски
горива.

С което обаче сериозно ще удари самата украинска икономика. Отчуждава-
нето на руските "дъщери" ще отпъди още повече инвеститори от украинската
икономика. А отказ от руските енергийни ресурси, особено през зимата, напра-
во ще е самоубийство за Украйна. Да не говорим, че този ход ще подпомогне
изгражданите днес "Турски поток" и "Северен поток-2" - Украйна ще затвърди
титлата на несигурен газов транзитьор.

Без руските и беларуските петролни продукти бензинът и дизелът по украин-
ските бензиностанции просто ще изчезнат - без тях пък ще спре цялата икономи-
ка (изобщо не споменаваме горивата за въоръжените сили). А без руското ядре-
но гориво ще спрат всички украински АЕЦ и страната ще остане без ток.

Украйна просто няма начин да удари Русия, без да пострада сериозно самата
тя. Затова Киев няма да се реши на твърди санкции, ако иска украинската дър-
жава да не изчезне от картата.

Някои сили в САЩ обаче може да се възползват от инцидента край бреговете
на Крим и да агитират за по-твърди санкции срещу Русия (засега нещата, знаем,
са отложени за пролетта на 2019 г.). Може да очакваме по-специално забрана
върху покупките на облигации от руския федерален заем (ОФЗ) и изключване
на руската банкова система от системата за банкови разплащания СУИФТ
(SWIFT).

Подобни санкции естествено ще нанесат огромни щети на руската икономика
и на рублата. "Най-твърдият вариант ще влоши макроикономическите показате-
ли на Руската федерация, ще оскъпи обслужването на текущия външен дълг, ще
намали стойността на руските акции и ще поевтини рублата. За да успокои неща-
та, Централната банка на Русия (ЦБ) ще може само да вдига основната лихва",
прогнозира Анна Кокорева, зам.-директор на аналитичния отдел в "Алпари".

Но има и по-меки оценки. "Изключването от СУИФТ се е обсъждало невед-
нъж, отдавна сме готови за това. Колкото до ограниченията на САЩ върху по-
купките на ОФЗ, ЦБ изчисли още преди година, че те не биха предизвикали
проблеми от системно естество. Нещо повече, доходността им ще нарасне, а
чужденците, притежаващи днес голям дял от ОФЗ, ще пострадат. Това е причи-
ната САЩ да не разглеждат подобен вариант", обяснява Тамара Касиянова,
първи вицепрезидент на Руския клуб на финансовите директори.

Теоретично случаят може да предизвика и по-сериозни реакции - например
експулсиране на всички дипломати, пълно спиране на търговията или на руско-
американското сътрудничество в различни области. "Никой обаче няма да пра-
ви подобни стъпки, просто няма да е изгодно за никого. Камо ли пък заради
някаква дребна провокация, слабозабележима на фона на всичко случило се
между Украйна и Русия от четири години насам", смята Иван Андриевски, първи
вицепрезидент на Руския съюз на инженерите.

Затова най-вероятно ще бъде осъществен вторият сценарий: Украйна и САЩ
ще наложат на Русия нови санкции, но по-скоро символични. В санкционните
списъци ще видим нови имена и компании, за които нещата ще станат по.трудни,
и конфликтът ще приключи дотук.

Този сценарий ще засили временно нестабилността на фондовия и на валут-
ния пазар в Руската федерация. Всъщност рублата и акциите вече обират нега-
тива. Доларът се вдигна на 67 рубли, а еврото се затвърди над 76 рубли.

Междувременно петролът сорт Брент след петъчния срив поскъпва на 60,17
долара за барел. Но руската валута далеч не се срива силно - оттук личи, че
пазарът не вярва засега в най-страшните прогнози.

"На фона на сблъсъка от неделя в Керченския проток щатският долар се вдига
сутринта в понеделник с 0,5 рубли на валутния пазар на Московската борса,
независимо че петролът поскъпва в рамките на 1,5 процента. Точно тази реакция
явно е "цената" на допълнителните геополитически рискове, заложени в цените
на активите", смята Тимур Нигматулин от "Откритие Брокер". По негови изчисле-
ния щатският долар струва днес с около 10-15 рубли по-скъпо, отколкото би
могло без пролетните санкции срещу "Русал", есенния законопроект на Сената
в САЩ и пакета на Белия дом.

Касиянова впрочем смята, че спадът на рублата ще е краткосрочен. "Рублата
е устойчива към символични заплахи. В смисъл, че ще остане горе-долу както е
сега - конфликтът отслаби курса с 60-80 копейки и всички са наясно, че пазарът
реагира на заплахата нормално и рублата скоро ще си навакса", казва тя.

Нищо ново! Разходите на българина
растат, доходите му – не!

Тревожна статистика – половината от българите не могат да се справят с
неочаквани финансови разходи, сочи последното проучване на Евростат.

За 2017 година става въпрос за близо 53% от българите. За сравнение в
Европейския съюз средният показател е бил 34 на сто.

"В България едно заболяване може да значи тежест за бюджета между
10 и 20 хил. лева. НЗОК не покрива огромна част от пособията, необходими
за непредвидени обстоятелства, свързани с влошено здравословно състоя-
ние. А това може да ни коства здравето, за съжаление понякога и живота",
отбеляза пред Bulgaria ON AIR Ваня Григорова от КТ "Подкрепа".

Според икономиста Кольо Парамов това са фатални условия, плод на 25-
годишна грешна доходна политика.

"Позволихме си лукса да дадем разрешителни за 450 частни болници и
лаборатории, които изсмукват по възможно най-грубия начин бюджета на
НЗОК. Дори и още 1 млрд. лева допълнително да бъдат предвидени, с тях ще
се случи същото. Отпадна преразпределителния подход на държавата и ре-
зултатът е, че се стигна до сегашното положение", коментира той.

Вчера парламентът прие на второ четене рамката на бюджета на Нацио-
налната здравноосигурителна каса за 2019 г. За здраве през следващата
година са заложени близо половин милиард лева повече. Повече пари са
заложени както за болнична, така и извънболнична помощ. Осигурителната
вноска се запазва 8%, както досега.

Приходите в бюджета ще бъдат в размер на почти 4,3 млрд. лева. Ръстът в
приходите е с 418,4 млн. лв. спрямо 2018 година.

Здравноосигурителните приходи ще бъдат над 4,2 млрд. лева, в които вли-
зат трансфери за здравно осигуряване и здравноосигурителни вноски.
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Трябва ентусиазирано да се заемете с нови де-
ла, за да докажете своите таланти и компетен-
тност. Един добър ден за получаване на пари,
сключване на сделки и участие в различни съби-
тия. Във финансовата сфера, може да има зат-
руднения при прехвърляне на пари чрез превод. Ве-

черта се въздържайте, от спонтанни покупки.

Не се препоръчва да сте прекалено разточител-
ни с парите и лекомислени в любовните дела. Ако
искате да станете по-успешни и щастливи, е
време да промените приоритетите си. Въпроси-
те от семеен характер, ще решите бързо и без
крайности. Но в работата, не се стремете към

победа на всяка цена, в противен случай ще загубите.

Може да получите неочаквана оферта за рабо-
та, което ще ви предаде оптимизъм. Този, който
ви пречи, несъзнателно ще ви помогне. Лесно ще
намерите общ език с всички, но любимият, няма
да иска да споделя вашето мнение. По-късно, ще
разберете причините за разногласието. Възмож-

но е решение, на отдавна тревожещ ви проблем.

Днес не е препоръчително да завързвате нови
познанства, в противен случай, ще пропилеете це-
лият ден. Няма да може да контролирате емоции-
те и поведението си, което ще доведе до сериозни
конфликти. Обмислете добре финансовите въпро-
си, за да не пропуснете момента, за получаване на

бонус. Вечерта може да се наложи, да се занимавате с ремонти.

Днес толкова умно, ще се разпореждате с пари-
те, че няма да изпуснете и един лев. При това в
ръцете ви, ще се окажат пари на приятели и коле-
ги. Може да ви възложат организацията на масо-
во събитие, но дали да се съгласите, решавайте
сами. Вечерта говорете с хора, които могат да

слушат, за да се разтоварите емоционално.

Очаква ви енергиен подем и много работа. Може
да учите, да овладявате нова професия или да
предприемете бизнес пътуване. В личната сфера,
също не намалявайте темпото, особено ако ва-
шият роман е започнал наскоро. Вечерта се оча-
кват малки приходи. Оставяйте настрана пари,

за ремонти и домашни нужди.

Трябва да се съсредоточите върху малките не-
ща и върху това, което в бъдеще, ще ви носи пол-
за. Детайлите може да са незначителни, но обе-
щаващи. Не бягайте от любовта, дори ако ви се
струва, че избраникът ви не е съвършен. Може да
действате първосигнално, но тук този метод е

неподходящ.

Препоръчително е да положите усилия, за да ре-
шите финансовите си проблеми. В противен слу-
чай и крачка няма да направите напред в основна-
та си дейност. Не гледайте в далечното бъдеще,
ако ви предложат нова работа. Тук схемата за
вас е проста - ако предложението е интересно,

тогава трябва да се съгласите без съмнение.

Ще получите много приятни новини, ще се
срещнете с разнообразни хора и най-важното, ще
реализирате желанията си. Имайте предвид, че
не трябва да казвате на всички за вашите цели в
кариерата. Особено, ако сте ужасно суеверни. За
да подобрите здравето си, не се нуждаете от

хапчета, а от голяма доза оптимизъм.

Очаква ви добър ден, в който ще имате доста-
тъчно сили за работа и време за общуване с прия-
тели. Не забравяйте и за домакинската си рабо-
та, дори ако непрекъснато ви търсят за бизнес
дела. В личната сфера назрява не просто кон-
фликт, а сериозен разговор с любимия. Между дру-

гото, той ще сложи всичко на мястото си.

Предстои ви, самостоятелно да решите, да бъ-
де или да не бъде. Става дума за нова позиция, коя-
то ще отвори пред вас много перспективи. На
предизвикателството на користни личности не
отговаряйте, иначе изведнъж ще загубите всич-
ко. Във финансовата сфера може да направите

непоправима грешка, ако не изчислите текущите си разходи.

Днес прехвърлете всички важни срещи, за вто-
рата половина на деня, за да не се разкъсвате
между домашните дела и работата. Необходимо
е да обърнете внимание на онези, които открито
ви пречат, да постигнете успех в кариерата. Ако
разумно подходите към такива въпроси, вечерта

ще почивате на лаврите си. Успокойте само апетита си.
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Премина гласуването
за Спортист на 2019
година на Перник. За
разлика от предишни-
те години, когато гла-
суваха само спортни
журналисти, сега орга-
низаторите от община
Перник са решили,че
своя глас могат да да-
дат и представители-
те на спортните клубо-
ве на територията на
общината. Разбира се,
представителите на
клубовете не могат да
гласуват за собствени-
те си състезатели. 26
са предложенията на
клубовете и след
тяхното изчитане мо-
же да се види нерадос-
тната картинка на  на
състоянието на пер-
нишкия спорт към мо-
мента.

След като футболен
клуб „Миньор” не е из-
лъчил свой представи-
тел, се оказа че само 7
от всичките номина-
ции имат класирания
във възраст мъже и же-
ни. От тях двамата
представители на бор-
цовия клуб пък не са от
Перник, като единият в
лицето на Айк Мнац-
канян не е и българин.
От останалите има по
един представител на
парапланеризма,волей-
бола и ръгбито, наис-
тина традиционни за

Перник спортове, как-
то и две представи-
телки на джудото и су-
мото, едната от кои-
то все още е ученичка
в СУ „Олимпиец”, а дру-
гата завърши Спор-
тното училище през
миналата година. Така-
ва е ситуацията в пер-
нишкия спорт към
днешна дата и тя ни-
как не буди оптими-
зъм. Защото тези мла-
ди момичета и момче-
та след като стигнат
до мъжкия или женския
спорт ии се изнасят
от Перник, или спират
със спорта. Просто за-
щото няма кой да им
плаща заплати.

Показателен е приме-
рът с баскетболната
школа „Миньор”, къде-
то повече от пет със-
тезателки вече под-
крепиха други клубове
в момента, в който
навлязоха в женската
възраст.

Ето предложенията
за отбор и треньор на
годината, така, както
са подадени от самите
клубове:

Предложения за тре-
ньор на годината:

1. Емил Райков –
през 2018 г. извежда 2-
ма състезатели до уча-
стие в Европейски фо-
рум по бокс, което не
се е случвало повече

Страницата подготви Яне Анестиев

от 10 години. Под ръ-
ководството на Емил
Райков, състезатели-
те на СКБ „Перник“
имат завоювани 1
бронзов медал от Евро-
пейско ученическо пър-
венство, Купа за от-
борно представяне /
от 65 отбора/, сребър-
ни и бронзови отличия
от Държавните пър-
венства по бокс, като
с това се възобновява
след 10-годишно зати-
шие, доброто пред-
ставяне на пернишки
боксьори не само в дър-
жавните първенства,
но и на международни
форуми и състезания
от най-висок ранг за
съответната въз-
раст.

2. Манол Георгиев
Йорданов – СКБ „Пер-
ник – Ладимекс“

3. Петьо Драгиев–
старшитреньор на
мъжкия представите-
лен отбор на ВК „Ми-
ньор“.

4. Галина Венева–
треньор по джудо и су-
мо на СК „ДЖУДО И
САМБО ПЕРУН” от не-
говото създаване през
2009 г. за тези  години
нейните състезатели
са спечелили стотици
медали от Държавни
лични шампионати и
десетки купи от Дър-
жавни отборни пър-

венства по джудо.От
2004г. се занимава и
със сумо само за 4 го-
дини под нейно ръко-
водство са спечелени
над 150 медала от Дър-
жавни шампионати.
От Европейски пър-
венства са спечелени 6
златни ,5 сребърни и
10 бронзови медала

За 2018 година СК”
ДЖУДО И САМБО ПЕ-
РУН” е на 2 място от-
борно при момичета-
та в България по джу-
до ,два са медалите от
Държавни шампиона-
ти и над 80 медала от
международни турни-
ри по джудо . За 2018
година състезатели-
те по сумона Галина
Венева  са спечелили
от Държавните шам-
пионати 32 медала - 9
златни,5 сребърни и
18 бронзови.. Шест
състезатели са вклю-
чени в националния
отбор по сумо и са спе-
челили от Европейски
първенства  4 медала -
2 сребърни и 2 бронзо-
ви

5. Антонио Любе-
нов – треньор на РФК
„Валяците“ – 32 шам-
пионски титли от Ре-
публикански първенс-
тва, шампион на Бълга-
рия за 2018 г. мъже,
ръгби 15 и носител на
Купа България, мъже,
ръгби 15 и ръгби 7

6. Руслан Стефа-
нов -треньор на
СКХТ"Ен Джи Ес - Пер-
ник".Вицешампион на
България в зала за
2018г. с отбора на "Ен
Джи Ес-Перник" до 16г.
"дивизия А",бронзов
медалист на България
на открито за 2018г. с
отбора на "Ен Джи Ес-
Перник" и  до 16г. и до
18г. "дивизия А"- в кон-
куренция с отборите
от същите възрасти

на хокейните клубове на
"НСА" Васил Левски"- Со-
фия, "Академик +"-Со-
фия,"Дунав"-Свищов,
"Хеброс"- Харманли, "Ло-
комотив"- Червен бряг,
"Пловдив" - Пловдив и
др. Национален треньор
на България - юноши и
девойки до 16г. и до 18г.
Вицешампион с отбора
на България-юноши до
16г. и бронзов меда-
лист с отбора на Бълга-
рия-девойки  до 16г. от
Източно - европейско
първенство на откри-
то"Албена 2018г.",как-
то и вицешампион с от-
бора на България-девой-
ки до 18г.  и бронзов ме-
далист с отбора на Бъл-
гария-юноши до 18г. от
Източно-европейско
първенство в зала -
гр.Киркларели,Турция-в
конкуренция с отбори
от същите възрасти
на Турция,Украйна,Румъ-
ния,Грузия,Сърбия,Ар-
мения

Предложения за
отбор  на годината

1. СКБ „Перник“ -
бронзов медалист от
Държавен отборен
шампионат за юноши /
от 65 отбора/

2. РФК „Валяците”-
Перник – ръгби –
шампиони на Бълга-
рия и носители на
Купата на България
за 2018 г./ръгби 15 и
ръгби 7/

3. ВК „Миньор” –
Перник – мъже, иг-
раещ 5-ти пореден
сезон в НВЛ – Су-
перлига, заел 9-то
място през спортно-
състезателната
2017/2018 г. и 6-то
място на Купа Бъл-
гария.

Цялата класация ще
стане ясна по време на
награджаването, което
,по традиция , ще е в
края на декември.

„Славата” и „Миньор”
ще вземат пари от УЕФА

Стартира изплащането на средствата,
които УЕФА отпуска за развитие на
футбола в страните-членки на централа-
та. Сумата, генерирана във вид на соли-
дарно плащане от страна на европей-
ската футболна асоциация, се определя
на базата на участието на представите-
ли на съответната държава в груповата
фаза на континенталните клубни турни-
ри. Въз основа на резултатите, постиг-
нати от родните евроучастници, Българ-
ският футболен съюз разпредели суми-
те, както следва: 57 250 лева за всеки
от клубовете в Първа лига, 24 500 лева
за всеки от клубовете от Втора лига и
по 2020 лева за клубовете от Трета ли-
га. Преводът на солидарните плащания
от УЕФА за отборите от Първа и Втора
лига бива извършен посредством Про-
фесионалната футболна лига, към която
БФС вече пренасочи финансовите
средства.Общата сума, която европей-
ската централа отпуска за клубовете,
представители на отделните национал-
ни федерации за сезон 2017/2018, въз-
лиза на 125 милиона евро, като над три
четвърти от сумата отива за страните,
излъчили участници в груповата фаза
на Шампионската лига.

К о н д и ц и о н н и я т
треньор на ЦСКА-Со-
фия Томас Нойберт бе
замесен във вихъра на
допинг скандал, който
разтресе румънския
футбол. Немският
специалист бе обви-
нен, че е участал в в
допинг афера в гранда
Стяуа, когато бе на
работа там. Разслед-
ването е на вестник

Младите ни тенисисти
бият в САЩ

Адриан Андреев започна по блестящ
начин защитата на титлите си на сингъл
и на двойки на турнира "Еди Хер". Това
международно състезание е сред най-
силните в света за възрастовите групи
от 12 до 18 г.При юношите до 18 г. Ан-
дреев разгроми с 6:0, 6:3 Дрю Бърд от
САЩ. Адриан, който е поставен под №1
в схемата ще играе във втория кръг
срещу Артур Пантино от Филипини-
те.На двойки Андреев и партньорът му
Антон Матушевич от Великобритания
победиха с 6:3, 6:3 британците Джеймс
Стори и Хари Уенделкен. Поставените
под №2 Андреев и Матушевич спечели-
ха през септември титлата на двойки
при младежите от US Open.За съжале-
ние травмата, която получи Симон-Ан-
тони Иванов преди две седмици на тур-
нир в Мексико, се оказа решаваща за
представянето му.На сингъл Иванов се
отказа при резултат 1:6, 0:2 срещу
Макс Вестпал от Франция. На двойки
Симон и Себастиян Родригес от Перу
отстъпиха с 1:6, 2:6 на поставените под
№7 Ник Хард от Доминиканска репуб-
лика и Матеус Де Алмейда от Брази-
лия.

При девойките Даниела Димитрова
се класира за осминафинал в турнира
на двойки. Димитрова и Зива Фалкнер
от Словения елиминираха шестите пос-
тавени Хелън Пеликано от Малта и Хи-
мари Сато от Япония с 4:6, 7:5, 10-7. На
сингъл Димитрова загуби с 2:6, 2:6 от
американката Хина Инуе.

 При девойките до 14г. Катерина Ди-
митрова загуби във втория кръг с 3:6,
4:6 от Катерина Лазаренко от Украйна.
На старта Димитрова разгроми с 6:1,
6:0 Джулия Кобка от САЩ. Българката
продължава в турнира на двойки. Ди-
митрова е част от отбора на ITF до 14
годишна възраст.

Забъркаха ЦСКА в допинг афера
"Газета Спортури-
лор". Изданието
твърди, че по време-
то на Нойберт игра-
чите на "синьо-черве-
ните" са употребява-
ли непозволени средс-
тва. "Стана въпрос
за моите методи на
тренировка в Стяуа
и се изговориха много
лъжи. Забавлявах се с
внушението за жъл-

тите пликчета, кои-
то носиха футболис-
тите на тима. Плик-
четата бяха с такъв
цвят, за да не се объ-
ркат играчите. Те съ-
държаха протеин, а не
е препоръчително
футболистите да го
консумират по време
на мач. Нашият фи-
зиотерапевт им дава-
ше тази течност

след мачовете. Ид-
иотско е да се дава
по време на мач, за-
щото е смешно за
мен", казва Нойберт
в интервю за Digi
Sport."Мога да кажа,
че никога не съм
прибягвал до допинг,
до ЕПО (еритропое-
тин). Не съм лекар и
не мога да предпис-
вам медикаменти и

инжекции. Спокоен
съм, няма какво да
крия. Знам какво правя
за възстановяването
на играчите и съм го
показал в Стяуа, в Ал
Хилал, в ЦСКА. Имам
чувството, че за Реге-
кампф всичко е наред,
а аз и Раду (б.а. - бив-
шият лекар на Стяуа
Пилигора) сме изкупи-
телни жертви".
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Сред тях и крадец от Русенско, обрал старица в Радомирско

ДОБРЕ ДЕ, КАТО НИ
ПРЕДУПРЕЖДАВАХА НЯ-
КОЛКО ДЕНА ДА ИЗЛИ-
ЗАМЕ НА ПЪТ ПОДГОТ-

ВЕНИ, дали се сетиха да предупредят
всички, или само шофьорите? На пос-
ледните вече им писна – при всяка ло-
ша прогноза за времето да им опяват
надълго и нашироко за гумите, за фа-
ровете, за чистачките, за парното и за
климатика. И ако някой водач си е пра-
вил оглушка – нека си отнесе глобата.
Ама същите предупреждения не важат
ли и за поддържащите пътищата фир-
ми, които се явяват по-неподготвени и
от шофьорите с летни гуми? Комай вче-
ра стана така. Снегът не беше нещо
особено, за него се знаеше отдавна,
обаче километричните задръствания по
трасето Перник – София май бяха при-
чинени не от водачите. Толкова ли е
сложно някой да се сети, че по високи-
те участъци ще се получат заледява-
ния, при които и зимните гуми не пома-
гат? Ако някой беше изненадан, това
бяха по-скоро пътните служби, а не шо-
фьорите. И катастрофите, дето станаха
из цяла България, се дължаха не на
несъобразена скорост и липсата на
зимна течност в казанчетата на чистач-
ките, а на непочистени пътища. Хайде
сега както глобяват за летни гуми в
снега, така да одрусат някого и за сне-
га върху асфалта. Иначе бодряшките
приказки за почистени пътища в град-
чета и села не вършат никаква работа.
Мокрият сняг и сам се топи. Въпросът
е, че има една Владая, чието име звучи
като кошмар.

НЕРДЕ ДВЕ МОГИЛИ, НЕРДЕ НИ-
КОЛАЕВО. НЯКОИ ВИКАТ НА ТОВА
ЕВРОПА БЕЗ ГРАНИЦИ, ама за нас
по- се връзва да му кажем айдуклук
без граници. Такава случка се случила
на една нашенка от радомирското се-
ло, която имала малшанса да я обере
неканен гостенин чак от другия край
на България. Сигурно затова и на мода
вече е приказката, че светът е едно
виртуално село. Айдуците знаят защо.
В която и точка на Българя да се нами-
рат, не пропускат шанса да си уп-
ражнят занаята по същество. Между
Две могили, Русенско и Никалаево, Ра-
домирско се оказа, че има една ръка
разстояние. Ръката на крадеца.

Любомира ПЕЛОВА
Четирима ще бъ-

дат съдени за раз-
лични престъпления,
съобщиха от поли-
цията.

59-годишният Г.С.
от областния град
ще отговаря за шо-
фиране на автомо-
бил в нетрезво със-
тояние. На 29 ав-
густ тази година, в
пернишкия квартал
„Църква“ бил пода-
ден  сигнал за ПТП
между два автомо-
била. Оказало се, че
Фиат „Пунто“, уп-
равляван от 59-го-
дишният Г.С. ударил
паркиран „Мерцеде-
с“. При изпробване
на 59-годишният
мъж за алкохол с тех-
ническо средство са
отчетени 2,71 поми-
ла. Привлечен е като
обвиняем и работа-
та по случая продъл-
жава.

25-годишен ще бъ-
де съден за шофира-
не на автомобил без
книжка.

Престъплението е

извършено на 26 ав-
густ тази година, ко-
гато в Перник бил
проверен лек автомо-
бил „Ауди А3“, управл-
яван от 25-годишнят
Х.Х. от областния
град.

Оказало се, че кара в
едногодишния срок на
отнетото му по ад-
министративен ред
свидетелство за пра-
воуправление. Привле-
чен е като обвиняем и
действията по раз-
следването продължа-
ват.

Гастрольор е авто-
рът на кражба от
имот в Радомирско.

Противозаконното
деяние е извършено в
периода 29 юли – 2 ав-
густ тази година.
Чрез разбиване на вра-
ти е проникнато в
имот, намиращ се в
село Николаево и по
данни на собственич-
ката, 77-годишна же-
на, са откраднати ка-
сетофон, стереоуред-
ба, детска акумула-
торна количка, газова
бутилка с горелка и

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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Изрежете и изпратете талона
на адрес гр. Перник, ул. “Св. Св.
Кирил и Методий”, бл. 2А ап. 2

други вещи. След про-
дължителна работа е
установен и привле-
чен като обвиняем
извършителя, 34-го-
дишният Д.Ю. от
град Две Могили, об-
ласт Русе. Наложена
му е марка за неот-
клонение „подписка“.

37-годишна перни-
чанка ще бъде съдена
за притежаване на ак-
цизни стоки без бан-
дерол.

При акция на поли-
цията, проведена на
05 септември тази
година, в пернишкия
квартал „Христо
Смирненски“ била на-
мерена и иззета най-
лонова торба с около
3 килограма контра-
банден нарязан тю-
тюн.

В резултат на пред-
прието разследване е
установено, че акциз-
ната стока е прите-
жание на 37-годишна-
та Е.С. от Перник.
Привлечена е като об-
виняема и й е наложе-
на мярка за неоткло-
нение „подписка“.

КАТ предупреждава
за хлъзгавите пътища

Любомира ПЕЛОВА
С образуването на снежната покривка са ста-

нали няколко леки пътнотранспортни произшес-
твия в Пернишка област.

От „Пътна полиция“ при Областната дирекция
на МВР в Перник напомнят на шофьорите да из-
лизат на пътя само с оборудвани и изправни ав-
томобили. Да не се предприемат рисковани ма-
неври и да се шофира със съобразена с пътните
условия скорост. Автомобилите да бъдат заре-
дени с достатъчно гориво, незамръзваща теч-
ност за чистачки и да бъдат с гуми, отговарящи
на изискванията за шофиране при зимни усло-
вия, припомнят служителите на реда.

И АПИ съветва водачите да
пътуват готови за зимата

Силвия ГРИГОРОВА
Шофьорите, на които им предстои пътуване

да тръгват с автомобили, подготвени за движе-
ние при зимни условия. Прогнозата на метеоро-
лозите е за сериозно застудяване като на мно-
го места дъждът ще се усили и ще преминава в
сняг. Необходимо е да се кара внимателно, със
съобразена скорост, да се спазват правилата за
движение, необходимата дистанция и да не
предприемат резки маневри. Блокирането на
движението от превозни средства, които не са
подготвени за движение при зимни условия,
затруднява работата на снегопочистващата тех-
ника и възпрепятства пътуването на всички ос-
танали шофьори.

На директорите на областните пътни управле-
ния е разпоредено да следят прогнозите по ра-
йони и със завишено внимание да предприемат
необходимите действия за обработка на настил-
ките във високопланинските райони и проходи-
те, където има предпоставки за хлъзгавост и за-
ледявания по усойните места.

В поддържането на 20 000 км републикански
пътища през зимните месеци ще участват око-
ло 3000 снегопочистващи машини - снегорини,
техника за разпръскване на пясък и т. н. По опо-
рните пунктове са осигурени необходимите ко-
личества сол, пясък, луга и химически вещес-
тва.

Областната управа ще информира
за актуалната зимна обстановка
Любомира ПЕЛОВА 

За актуалната об-
становка в региона
във връзка с възник-
налия снеговалеж
през нощта, инфор-
мират от Областна-
та администрация.
Снежната покривка
в областта е 5-10 см,
повече сняг е на-
валял в община Пер-
ник. В община Трън
сутринта е имало
д ъ ж д .   В о д а ч и т е
трябва да се движат
внимателно и да се
съобразяват със
зимните условия, на-

помнят от областна-
та администраця.
Трафикът по пътя
Перник – София при
село Владая е голям,
но трасето е почис-
тено.

От Областно път-
но управление съоб-
щават, че магистра-
лите „Струма” и „Лю-
лин” са почистени с
помощта на 22 маши-
ни, а 31 машини ра-
ботят на територия-
та на областта.

Няма места без еле-
ктричество. Не са по-
дадени сигнали и за

аварии.
Пътищата са про-

ходими при зимни ус-
ловия и няма затво-
рени такива. Четири
патрула на Пътна по-
лиция са на пътя,
съобщават от ОД-
МВР - Перник. Няма
информация за път-
н о т р а н с п о р т н и
произшествия.

Актуална информа-
ция за зимната об-
становка ще бъде
публикувана регуля-
рно на сайта на Об-
ластна администра-
ция – Перник.

Откраднаха автомобил в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Лек автомобил е от-
краднат от Перник.

Във вторнис в Пър-
во районно управле-
ние на МВР се е опла-
кал 25-годишен мла-
деж, че от квартал
„Красно село“ в облас-
тния център му е от-
краднат управлява-
ният и стопанисван
от него лек автомо-
бил марка „Форд Мон-
део“.

Колата е обявена за
издирване и са набел-
язани действия за ус-

тановяване на извър-
шителите.

Образувано е досъ-
дебно производство.
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