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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:ДНЕС ЧЕТЕТЕ:
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

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

ÏÃÎÒ „Ñâ.Èâàí Ðèëñêè” ÷åñòâà 50-ãîäèøåí þáèëåé
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.69 лв.

Петък, 30 ноември 2018 г., бр. 227 /6574/ год. XXVЦена: 0,80 лева

Св. ап. Андрей
Първозвани.
(Андреевден)

Обратното
броене

През 2021 година ще ни броят. Един
по един до един. Целта е ясна - да се ус-
танови с колко души се е стопила на-
цията ни по времето на щастливото
битуване в демократични условия.
Всъщност, каква полза от това броене?
Този въпрос си задава всеки средноста-
тистически българин, преброил се в со-
циалната йерархия. Нима чак тогава ще
се вземат мерки срещу демографската
катастрофа? Или ще се гласуват закони
за промяна на системата?

Когато и да ни броят, колкото пъти
да ни броят - все сме си тия. От малко
по-малко.

За нас, българите, обратното броене
отдавна е започнало. И ще продължи,
докато последният не изгаси лампата.
Кога ще стане това - вече няма значе-
ние. Процесът е необратим. Щом по-ин-
тересни са тия, дето избягаха от роди-
ната си, за да се спасят от това да бъ-
дат обикновена бройка в статистика-
та, значи преброителите ще сбъркат
много адреси. У нас демографията е бо-
лест. Неизлечима болест. Преброяване-
то просто ще установи увеличаване на
метастазите и нищо повече. Някакъв
междинен етап на обратното броене.
Което свършва с "нула" и лампата из-
гасва...

Валентин ВАРАДИНОВ

- 120 / - 40

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Слънчево

Празникът уважи зам.министърът на образованието инж.Таня Михайлова
Любомира ПЕЛОВА

Професионалната
гимназия по облекло и
туризъм „Св. Иван Рил-
ски“  вчера чества 50-
годишен юбилей от
създаването на учебно-
то заведение. Празни-
кът беше уважен от
кмета на Община Пер-
ник Вяра Церовска и
нейния заместник Сев-
делина Ковачева, зам.-
министъра на образова-
нието инж.Таня Михай-
лова, директорът на
РУО Ваня Коконова, ди-
ректори на училища и
институции, бизнес
партньори на школото
в професоналното обу-
чение на неговите пи-
томци, бивши директо-
ри и преподаватели в
гимнаията, оставили в

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

dlv.si@abv.bg

ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
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È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com
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Тел.: 0777 82202
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emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303,
кв. Мошино

тел. 076/588 009;
факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЕРНИК”

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

класните стаи своя
диря, част от душата
и сърцето си, бивши
възпитаници на уче-
бното заведение. Сред
гостите бяха и гости
от Италия и Латвия,
възпитаници на сродни
професионални гимна-
зии, с които ПГОТ
„Св.Иван Рилски” рабо-
ти съвместно по
проект „Да направим ке-
търинга популярен”.

Горда съм, че в този
празничен ден към нас
са протегнати толкова
приятелски ръце, заяви
в привествието си към
гостите директорът
на гимназията инж.Ма-
рия Герчева, която при-
помни дългия път във
времето, извървян от
училището във време-

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"

Трима пострадали при ПТП
на пътя Перник – Брезник
Любомира ПЕЛОВА

Трима са пострада-
ли при пътнотран-
спортно произшес-
твие в Пернишко.

Инцидентът е ста-
нал около 19,50 часа в
сряда, на пътя Перник
– Брезник, на разклона
за село Расник. Лек ав-
томобил „Пежо Пар-
тнер“, управляван от
29-годишна жителка
на Трън, навлязъл в

лентата за насрещно
движение и се ударил
в пътнически микро-
бус „Ивеко“. От сблъ-
съка са пострадали
возещите се в лекия
автомобил жени на 51
и 56 години. Първата
е със спукан далак, а
втората с леки наран-
явания. 29-годишната
шофьорка е настане-
на в болнично заведе-
ние с черепно-мозъчна

травма, без опасност
за живота. Шофьо-
рът на микробуса и
возещите се в него са
невредими. Двамата
водачи са изпробвани
за алкохол с техничес-
ко средство. Тестове-
те са им отрицател-
ни.

Започнато е досъ-
дебно производство
и работата продъл-
жава.

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

На страница 2
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то и постиженията, с
които учители и учени-
ци са постигнали заед-
но, като екип в извърве-
ния през годините път.
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ÏÃÎÒ „Ñâ.Èâàí Ðèëñêè” ÷åñòâà 50-ãîäèøåí þáèëåé
Празникът уважи зам.министърът на образованието инж.Таня Михайлова

Не случайно деви-
зът на ПГОТ "Св.
Иван Рилски" е
:"Проучвай минало-
то, усъвършенствай
настоящето, под-
готвяй бъдещето!"
Доказателство за
просперитета на
учебното заведение
са многото награди,
спечелени от негови-
те възпитаници на
национални и между-
народни форуми.

"Радвам се, че мога
да бъда с вас и да
споделя празника ви
по повод 50-годиш-
ния юбилей . През го-
дините училището е
изградило много лич-
ности и професиона-
листи, с които Пер-
ник може да се гор-
дее. Виждам , че прио-
ритет на гимназия-
та са новите техно-
логии и добрите
партньорства. Ис-

кам да ви благодаря
затова, че за най-
важните празници на
Общината, когато
имаме много гости
от всички краища на
света, вие сте до нас
и правите невероя-
тни кетъринги. Же-
лая ви да бъдете ак-
тивни, креативни и
да успеете", сподели
кметът Вяра Церов-
ска и удостои дирек-
торът на учебното
заведение Мария Гер-
чева с приза на Об-
щина Перник.

Зам.министър Ми-
хайлова поздрави с
празника учители и
възпитаници на про-
фесионалната гимна-
зия, като не спести
топлите думи към
тях и им пожела и в
годините напред във
времето пътят им
да е все така успе-
шен.

Цветана Пиралко-

ва - главен секретар
на Областна адми-
нистрация Перник,
отправи приветс-
твие към училищно-
то ръководство с
пожелание успехите
на гимназията да
продължават да се
умножават и през
следващите години,
а ефективното обу-

Бивша детска учителка помни
откриването на „Миньорче”

от царица Йоана
Светла ЙОРДАНОВА

Василка Димитрова Попова за втори път
присъства на откриването на детска гради-
на "Миньорче". Тя си спомня с усмивка, че
е била 9-годишна , когато царица Йоана
през 1934 година открива детската гради-
на "Миньорче" . По-късно през 1952 годи-
на е назначена за учител в детската гради-
на и близо 10 години работи в нея. Трудо-
вият й стаж продължава като директор в
ДГ "Изворче".

"Сърцето ми е в "Миньорче". Моите прав-
нуци също са тук. Условията са прекрасни
.Много ми харесва това, което виждам,
въпреки че бях против събарянето на гра-
дината, сега съм много щастлива. Благо-
даря на Бог ,че доживях да присъствам на
второто откриване на детската градина ",
сподели Василка Попова и не скри обичта
си към децата.

Коледната елха в “Изток”
грейва на 4-ти декември
Светла ЙОРДАНОВА

Коледната елха в
кв. „Изток” ще грей-
не официално на 4
декември 2018 годи-
на от 17.30 ч., в цен-
тралната част на
кв.Изток, срещу
ГПЧЕ „Симеон Ра-
дев”.

Това съобщиха от

Кметство Изток.
Кварталци запалват
елхата ден по-рано
от перничани от
центъра на града.

Коледната елха в
центъра на Перник
ще светне на  5-ти
декември.

Дръвчето ще бъде
поставено на цен-

чение да бъде над-
граждано с добри
практики, опит и ен-
тусиазъм.  Тради-
ционно, по повод го-
дишнината, учили-
щето бе отличено
със специалния пла-
кет на областния уп-
равител.

В момента в уче-
бното заведение се
обучават 315 учени-
ци от 8 до 12 клас по
специалностите ке-
търинг, организация
на хотелиерството,
производство на ку-
линарни изделия и на-
питки, производс-
тво на сладкарски из-
делия. В професио-
налната гимназия е
въведено дуалното
обучение по проект
"Домино" а партньо-
ри на учебното заве-
дение са водещи сто-
лични фирми.

В рамките на праз-
ничната програма бе-
ше направена рет-
роспекция на важни

факти от създаване-
то на учебното заве-
дение, наградени бяха
бивши директори на
п р о ф е с и о н а л н а т а
гимназия, сред които
и Георги Димитров,
водил успешно нап-
ред школото цели 22
години.

Много бяха привес-
твените адреси,
сред които и от об-
ластния управител,
народните предста-
вители д-р Алексан-
дър  Александров и
Красимир Велчев. Из-
ключително вълнува-
що бе приветствие-
то, изпратено от ав-
тора на химна на
ПГОТ "Св.Иван Рил-
ски" Катерина Кир-
янова, написано в ри-
ми.

Училишето получи
като подарък от
учителя Емануил
Здравков портрет на
небесния покровител
на школото - св.Иван
Рилски.

Минималната пенсия - 219 лв.
от юли, какви са промените

Силвия ГРИГОРОВА
Таванът на пенсиите става 1200 лв. от

1 юли идната година. Пенсиите, отпус-
нати до 31 декември 2018 г., от 1 юли
2019 г.  ще се увеличат с 5,7%. Това
потвърдиха депутатите с гласуваните
на второ четене текстове от бюджета
на Държавното обществено осигурява-
не.

Максималният размер на получавани-
те една или повече пенсии, считано от 1
януари 2019 г. до 30 юни 2019 г., се за-
пазва на 910 лв., а от 1 юли 2019 г. се
увеличава до 1 200 лв.

Парламентът отхвърли идеята на БСП
за преизчисляване на пенсиите.

"За" преизчисляването гласуваха 71
депутати, "против" бяха 70, а 25 се въз-
държаха. Предложението на опозиция-
та предвиждаше то да бъде извършен
със средно осигурителния доход за
2013 г., а според направените разчети
това ще струва около 800 млн. лв. на
бюджета. За източник на средствата тя
посочи увеличението на максималния
осигурителен праг.

Предложението на ДПС максимални-
те пенсии да се определят с бюджета
на ДОО, гласуван от парламента всяка
година, а не да са 40% от максималния
осигурителен доход, също не срещна
подкрепата на управляващите.

Oт 1 юли догодина минималната пен-
сия да стане 219,43 лв. Това решиха
окончателно депутатите.

Депутатите гласуват бюджета за об-
ществено осигуряване - максималния
осигурителен доход решиха да е 3000
лв. от 1 януари, а минималният - 560 лв.
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Из читанката за третокласници:
"Добрият ром"... взриви Facebook

Светла ЙОРДАНОВА
Ромската народна приказка "Добрият

ром" в читанката за трети клас на изда-
телство "Просвета" скара родители във
Facebook. Издателството поясни, че чи-
танката отговаря на учебната програма
на МОН и е одобрена от комисия, сред
която имало представители и от БАН.
Много родители обаче изразиха възму-
щението си.

Творбата разказва за ром, който отива
в гората да сече дърва, намира гърне с
жълтици, но не го взима.

Трябва ли, или не трябва децата да
изучават ромския фолклор в училище?

Ивелина е майка на третокласник в
Пловдив. Именно нейната публикация
слага началото на дебата във Facebook.
15 минути по-късно обаче публикацията
бива свалена.

Използвала е език на омразата, отго-
варят от Facebook. Въпреки това, мне-
нието споделят много други. За народ-
ната приказка се оказа, че не знаят до-
ри самите роми.

Според Ивелина проблемът се вижда в
самото начало на приказката. Тя твърди,
че е зададено разделение със самото
заглавие.

Ценностите в ромската приказка били
лъжливи, категорична е пловдивската
майка. Затова детето на Ивелина няма
да посещава часовете, в които се учи за
ромския фолклор. Тя казва, че е обиде-
на на държавата.

трално място на
площад „Кракра”.

Както повелява
традицията,  тър-
жественото запал-
ване на коледните
светлини ще бъде
съпътствано с пес-
ни, танци, изненади
и специален поздрав
от кмета на града

Вяра Церовска.
Перничани ще

могат да из-
теглят късмети
от огромна колед-
на баница, която
ще бъда нарязана
на 1000 парчета.
Малчуганите пък
ще могат за пус-
нат своите писма
до дядо Коледа в
кутия под елхата.

За доброто нас-
троение на всички
ще има танцьори,
сурвакарчета и
коледари.
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Кметът Вяра Церовска го връчи на Наталия Минева за активната й дейност и навремена позиция

Елхата в Радомир
грейва на 4 декември

Любомира ПЕЛОВА
Коледната елха в  Радомир ще грейне на

4 декември, съобщиха от общинската ад-
министрация. Светлините на  празничното
дръвче ще бъдат запалени в 17 часа. Тър-
жественото запалване на светлините на ел-
хата и украсата в центъра на града за ко-
ледните и новогодишните празници  е тра-
диция от няколко години.

Организатори на мероприятието са Общи-
на Радомир и ЦПЛР – ОДК. Те са подготви-
ли много изненади за всички, които ще из-
лязат на площада, за да се порадват на
грейналата елха и празничното настроение.

Разбира се, събитието е очаквано с не-
търпение от най-малките жители на града,
които знаят че специалният гост на празни-
ка .- Дядо Коледа, ще ги зарадва с много
подаръци и изненади.

Театрална постановка на сцената
на читалището в Долна Секирна

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на Община

Перник Вяра Церовска
удостои със специа-
лен плакет директора
на областната струк-
тура на Българския
червен кръст Наталия

Минева. Градоначални-
кът й благодари за
нейната активна и
навременна позиция.
Отличието беше връ-
чено по време на сре-
щата на червенокръс-
тката организация с

Комисията за
оценка на доб-
роволците, в
която влиза
зам . - генерал -
ният директор
д-р Славита
Джамбазова и
Митко Зафи-
ров от дирек-
ция „Организа-
ция и разви-
тие“.

„Тук съм, за
да подкрепя и
да покажа лич-

но с присъствието си
колко са важни всички
ангажименти, с които
БЧК в лицето на наша-
та областна и общин-
ска организация се ан-
гажира“, коментира
кметът Вяра Церов-

ска.
„Няма събитие, в

което да не сме заедно
и мога да кажа , че има-
ме изключително доб-
ра връзка . Всички тук
, които са на тази ма-
са, са наши приятели,
те са във всеки един
момент заедно с нас.
Благодаря им за актив-
ността, защото рабо-
тим екипно, когато
има проблеми, бедс-
твия и всякакви други
причини , които мо-
гат до доведат до
неблагоприятни об-
стоятелства. Много
е важно да помогнеш
на човек , когато има
нужда, а не когато
той може“, сподели
кметът Вяра Церов-

ска, която беше заед-
но с нейния заместник
Севделина Ковачева. 

От своя страна На-
талия Минева също
изрази благодарност
за подкрепата и разби-
рателството, което
получава от местна-
та власт и подари на
кмета юбилеен албум
по повод 140 години
от създаването на
БЧК.

„ К о м у н и к а ц и я т а
между местната и
държавната власт с
червенокръстката ор-
ганизация е изключи-
телна важна. Виждам ,
че един от компонент
е вече с оценка шест
плюс“, сподели д-р Сла-
вита Джамбазова.

Силвия ГРИГОРОВА
За първи път на

сцената на читали-
ще „Иво Войвода“,  в
брезнишкото село
Долна Секирна,  ще
бъде представена
театрална поста-
новка. Точно 90 годи-
ни след създаването
на читалището само-
дейци от Брезник ще
поздравят жители-
те и гостите на мал-
кото планинско село
с безплатна поста-
новка на обновената
сцена на местната
културно средище.

На 1 декември 2018
година, събота,сало-
нът на читалището
в Долна Секирна ще
бъде отоплен и ще
очаква зрители на
комедийния спекта-
къл „Не всеки крадец
е мошеник“. Артис-
тите от читалище
„Просвещение-1870“,
град Брезник, ще
представят пиесата
на италианския дра-
матург и нобелов
лауреат за литера-

тура Дарио Фо. С по-
редица от недоразу-
мения, през смях и
сарказъм, сюжетът
на постановката ще
предизвика у зрите-
лите размисъл за чо-
вешките отношения
и ценности.

Началото е 15:00
часа, а входът е без-
платен. Спектакъ-
лът е част от съби-
тията, посветени на
честването на 90-го-
дишния юбилей на
читалище „Иво Вой-
вода“, Той  се осъ-
ществява с финансо-
вата подкрепа на „А-
сарел-Инвестмънт“
ЕАД чрез договор за
с ъ т р у д н и ч е с т в о
между инвеститора
и Община Брезник.

Читалището в Дол-
на Секирна е създа-
дено през месец де-
кември 1928 година
и до днес поддържа
активна дейност
чрез популярна в
цяла България сурва-
карска група, както и
група за певчески

фолклор.
По повод 90-годиш-

ния юбилей на чита-
лище „Иво Войвода“,
през месец септем-
ври беше организи-
ран тържествен кон-
церт с участието на
редица самодейци от
региона.

В рамките на юби-
лейната година в
сградата на читали-
щето бяха направени
много подобрения,
сред които е обнов-
яването на сцената
в големия салон. Ре-
монтирана е настил-
ката на сцената, за-
лата е освежена, въз-
становено е освет-
лението и е монти-
рана голяма теат-
рална завеса.

С предстоящото
театрално събитие,
на практика, ще бъ-
дат отпразнувани
направените подоб-
рения не само на ин-
териора на читали-
щето, а и на фун-
кционалността на
неговата сцена.

Още търсят монтажници,
строителни работници,

шивачи и готвачи
Силвия ГРИГОРОВА

Втора седмица поред предлаганите
свободни работни места на трудовата
борса в Перник намаляват, като през
тази  само с 1 и достигнаха 114. Реду-
циран е и броят на предлаганите сво-
бодни места за безработни висшисти,
макар и само с 1 и те станаха 9.

И през тази седмица все още е ак-
туална офертата за работа в София на 8
общи работници в строителството, 8 ра-
ботници строителна изолация, 8 работ-
ници ниско строителство, 8 работници в
строителството  и 30 монтажници на
електронни компоненти за Божурище и
7шивачи за работа в Перник и село
Друган.

Освен тях, Бюрото по труда предлага
работа на: 1 продавач-консултант,  1
главен готвач, 1 специален педагог на
4 часа, 6 монтажници- мебелисти за
София, 1 ветеринар, 1 оператор на ком-
пютърна предпечатна подготовка на 4
часа, 1 строителен инженер, 1 учител
начален етап ЦОУД, 5 работници в
строителството, 1 готвач, 2 чистачи,  2
бармани, 5 готвачи в заведение за бър-
зо хранене, 1 салонен управител, 1 ад-
министративен секретар,  2 лекари
спешна медицина, 2 фелдшери, 3 шо-
фьори на тежкотоварен автомобил 12 и
повече тона, 3 продавач-консултанти /
хранителни стоки/, 1 обслужващ мага-
зин, 2 топилчици, 1 обслужващ бензи-
ностанция,  1 машинист на еднокофов
багер.

Анализирайки предлаганите от Бю-
рото по труда в Перник  свободни ра-
ботни места, можем да обобщим, че
през изминалата седмица сред най-
търсените специалисти са били мон-
тажниците на електронни елементи,
работниците в строителството, шивачи-
те, готвачите и др.  На трудовия пазар в
региона тази седмица преобладава
търсенето на кадри за производството,
а след това за обслужващите дейнос-
ти. И през изминалата седмица се за-
пазва тенденцията  хората със средно
и по-ниско образование да имат по-го-
леми шансове да си намерят работа.
На тях Бюрото по труда предлага  105
места. През изминалата седмица сво-
бодните работни места за безработни
висшисти станаха 9.

Дават 18 млн. лева за
интернет в училищата

Светла ЙОРДАНОВА
1 553 600 лева отпуска държавата за

дейности по Национална програма “Ин-
формационни и комуникационни техно-
логии (ИКТ) в системата на предучилищ-
ното и училищното образование”, стана
ясно след редовно заседание на Минис-
терския съвет.

Идеята е с въпросните пари да се оси-
гури интернет свързаност на всички учи-
лища, които са на бюджетна издръжка.
Средства ще се разходват и за техничес-
ко обезпечаване на учебния процес в
149 институции от системата чрез внедр-
яване на модерни технологии в процеса
на обучение с цел подпомагане на учи-
лищата в дейностите по обновяване на
компютърна техника и/или внедряване на
образователни иновации, свързани с
учебния процес.

Почти толкова пари - 1 538 198 лв. ще
отидат за допълнително обучение на уче-
ниците в основното образование, които
срещат трудности при овладяване на
учебния материал по български език и по
математика. Парите се отпускат по два
модула на Националната програма “С
грижа за всеки ученик” - Модул 1 “Оси-
гуряване на допълнително обучение на
учениците от началния етап на основното
образование за повишаване на нивото на
постиженията им по общообразователна
подготовка” и Модул 2 “Осигуряване на
допълнително обучение на учениците от
прогимназиалния етап на основното об-
разование за повишаване на нивото на
постиженията им по общообразователна
подготовка”. Съгласно друго правителс-
твено Постановление са одобрени 7 368
304 лв. за осигуряване на дейности по
Национална програма “Оптимизация на
вътрешната структура на персонала в ин-
ституциите от системата на предучилищ-
ното и училищното образование” за 2018
година. Парите са предназначени за из-
плащане на обезщетения на персонала
за месеците септември и октомври 2018
г. поради намаляване на числеността му
от настъпила промяна в структурата и
състава му, при прекратяване на трудови
правоотношения на друго основание, или
при преструктурирането на мрежата от
образователни институции.
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Той ще се провежда в УМБАЛ „Св. Георги“ в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Безплатен скри-

нинг за риска от ту-
беркулоза ще се про-
веде от 3 до 7 де-
кември в Отделение-
то по фтизиатрия
на УМБАЛ "Свети
Георги", съобщават
от лечебното заве-
дение.

Мотото на ини-
циативата, която
се организира чети-
ри пъти в годината,
е "Седмица на отво-
рените врати", и в
нейните рамки без-
платно се извър-
шват медицински
консултации. Уча-
стниците в скри-
нингите, при които

има съмнение за ту-
беркулоза, се насоч-
ват за контролни
прегледи, рентгено-
ви снимки и микро-
биологични изслед-
вания на храчка. На
голяма част от тях
се прави туберкули-
нов кожен тест,
познат като "проба-
та на Манту". С не-
го се открива ин-
фекция с туберку-
лозната бактерия,
обясни завежда-
щият отделението
д-р Веселин Давчев.

Желаещите да се
включат в безплат-
ния скрининг
трябва да го нап-
равят във времето

от 08:00 до 13:00 ча-
са, от 3 до 7 декем-
ври включително, на
адреса на отделение-
то по фтизиатрия -
бул. "Пещерско шо-
се" №66А, в съседс-
тво с Хирургичния
блок на УМБАЛ "Све-
ти Георги". Допъл-
нителна информа-
ция за "Седмицата
на отворените вра-
ти" може да се полу-
чи на телефон: 032
602 770.

Скринингът в УМ-
БАЛ "Свети Георги"
се провежда на всеки
три месеца в година-
та като част от На-
ционалната кампа-
ния за превенция и

контрол на туберку-
лозата в България и
от Програмата, фи-
нансирана от Гло-
балния фонд за бор-
ба със СПИН, тубер-
кулоза и малария.
Кампанията цели по-
вишаване на инфор-
мираността на об-
ществото за риска
от туберкулоза и
същевременно с то-
ва всеки пациент по-
лучава достъп до
здравни услуги. Най-
често във фокуса на
скрининга са случаи-
те на латентна ту-
беркулоза, като про-
дължава и скринин-
гът при рисковите
контингенти.

Характерно за ла-
тентната туберку-
лоза е, че тя преми-
нава безсимптомно
и при инфектирани-
те лица не се наблю-
дават клинични,
м и к р о б и о л о г и ч н и
или рентгенологич-
ни данни за наличие
на активно туберку-
лозно заболяване.
Макар че хората с
латентна форма на
заболяването не
проявяват явни сим-

Насоки за кандидатите по мярка 14
"Хуманно отношение към животните"

Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд "Земеделие" инфор-

мира животновъдите, че приемът на зая-
вления за плащане по мярка 14 "Хуман-
но отношение към животните" от Програ-
мата за развитие на селските райони
(ПРСР) 2014-2020 г., ще се извършва в
ОД на ДФЗ по местонахождение на жи-
вотновъдния обект.

Необходимо е кандидатите предвари-
телно да се запознаят с изискванията по
мярката и наборът от документи, разпи-
сани в Наредба № 4 от 8 август 2017 г.
за прилагане на мярка 14. В случай че
заявлението не се подава лично от кан-
дидата, а чрез упълномощено лице (пъл-
номощно по образец от ДФЗ), е необхо-
димо всички съпътстващи декларации,
задължително да бъдат подписани от
кандидата/титуляра. Декларацията по
чл. 19 и 20 от Закона за защита на лич-
ните данни следва да е подписана от
кандидата/титуляра и от упълномощено-
то лице.

ДФ "Земеделие" обръща внимание, че
съгласно чл. 13 и чл. 24 от Наредба 4 от
08.08.2017 г., кандидатите по мярка 14
могат да увеличават броя на животните,
одобрени за подпомагане с първото зая-
вление, при подаване на заявка за пла-
щане, без да поемат нов ангажимент,
ако увеличението е с не повече от 10 %
от одобрените животински единици (ЖЕ)
и не могат да заявят нова дейност или
подмярка в рамките на поетия ангажи-
мент, като това е възможно единствено
с подаването на  ново заявление за под-
помагане при обявяване на прием.

Приканваме стопаните предварително
да актуализират данните за отглеждани-
те от тях животни в Системата за иденти-
фикация и регистрация на животните на
БАБХ съгласно чл. 30, ал. 2, т. 3 от Зако-
на за подпомагане на земеделските
производители. Актуализацията включ-
ва мястото на отглеждане на животните
и капацитет на обекта. За дребните пре-
живни животни се изисква изрично да е
посочено и тяхното предназначение.

ДФ"Земеделие" напомня на земедел-
ските стопани, че всички постоянни жи-
вотновъдни обекти(ЖО), в които се от-
глеждат едри преживни животни (ЕПЖ)
и/или дребни преживни животни (ДПЖ)
трябва да бъдат регистрирани по реда
на чл. 137 от Закона за ветеринарноме-
дицинската дейност. За проверка на
изискването, стопаните следва да пре-
доставят издадените удостоверения при
подаване на заявленията за плащане по
мярката. В тази връзка е необходимо за
временните ЖО, регистрирани на името
на кандидата, в поле "Вид обект" в сис-
темата на БАБХ да бъде изрично посо-
чено "пасище", за да не се изисква пре-
доставянето на удостоверение по реда
на чл. 137 от ЗВД.

Стопаните трябва да знаят, че за жи-
вотни от вид телета/малачета е необхо-
димо предоставяне и на съответните
кантарни бележки във връзка с опре-
делянето на съответната категория за
всяко животно. В случай че не бъде пре-
доставена кантарна бележка животното
ще се счита за теле/малаче  от катего-
рия "над 220 кг".

При подаване на заявлението за пла-
щане, кандидатите, които нямат промени
по отношение на свободната подова или
дворна площ за стопанисваните от тях
ЖО спрямо заявените през предходния
прием данни не следва да предоставят
"Становище" по образец от БАБХ. Кан-
дидатите, които желаят да актуализират
своите данни спрямо 2017 или заявяват
нови ЖО трябва да предоставят станови-
ще, предварително издадено от БАБХ,
във връзка с доказване на наличие на
достатъчно осигурена свободна площ в
животновъдния обект. Изискването е по
образец и е част от критериите за допус-
тимост по Мярка 14.

птоми на активна
туберкулоза и не са
носители на зараза-
та, те могат да бъ-
дат окачествени ка-
то постоянни резер-
воари на инфекция-
та. При някои от
тях има повишен
риск от развитие на
активно заболяване
и те могат да ста-
нат източник на ин-
фекция.

Бързото диагнос-
тициране и адекват-
ното лечение на бол-
ните с активна ту-
беркулоза са от пър-
востепенно значе-
ние за осъществява-
не на контрол над
коварното заболява-
не. Същевременно с
това трябва да се
проследи и състоя-
нието на лицата,
които са били в кон-
такт с болния от
активна туберкуло-
за. Ранното откри-
ване гарантира не
само излекуване на
вече заразените, но
и прекъсване на ве-
ригата на предаване
на болестта, под-
черта д-р Веселин
Давчев.

Междинна оценка на Областната стратегия
за личностно развитие на децата и учениците

Любомира ПЕЛОВА
Междинна оценка на

Областната страте-
гия за личностно раз-
витие на децата и
учениците бе напра-
вена на работна сре-
ща вчера. На нея от-
делните общини нап-
равиха отчет по из-
пълнението й.

Участниците в сре-
щата - представите-
ли на общините, на
Регионалното управ-
ление по образование-
то, на Регионалната
здравна инспекция, на
Регионалната дирек-
ция "Социално подпо-
магане" и на Региона-
ления център за под-

крепа на процеса на
приобщаващото об-
разование, уточниха,
че освен на система-
та от училища в об-
ласт Перник, в стра-
тегията е обърнато
внимание и на социал-
ните услуги, тъй ка-
то те подпомагат
личностното разви-
тие на деца от раз-
лични рискови групи.

Общините от об-
ластта ни работят
активно в пълноцен-
ната социализация на
деца и ученици със
специални образова-
телни потребности,
деца в риск, такива с
изявени дарби и с хро-

нични заболявания.
Реализират се и мно-
жество извънкласни
дейности в различни
институции - клубо-
ве, читалища и други
организации, в чиито

приоритети са под-
крепа на детското и
младежко развитие
извън училище, кои-
то насърчават не-
формалното и граж-
данското образова-
ние на подрастващи-
те. Така те ангажи-
рат свободното им
време и осмислят
ежедневието им чрез
предоставянето на
допълнителни зна-
ния, умения и чрез на-
сърчаване на личнос-
тно развитие с раз-
лични форми на пуб-
лична изява.

От направения ана-
лиз бяха изведени пре-
поръки за разработ-
ването на областна-
та стратегия за
следващия двугоди-
шен период. Експер-
тите насочиха внима-

нието към необходи-
мостта стратеги-
ческият документ да
съдържа и мерки за
съвместната работа
с родителите. Объ-
рнато бе внимание на
нуждата от познава-
не и работа с нови
програми и продукти
за активности сред
младото поколение,
както и към фокуси-
рано въздействие за
премахване на всички
форми за изолация в
образователния про-
цес. Зададената
мярка в новия стра-
тегически документ
ще бъде насочена към
специализирано обу-
чение и супервизия за
учителите работещи
в класове с деца със
специални образова-
телни потребности.



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
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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. Тева, ет. 1, остъклена тер., преустр. - 35 000 лв.
2. Изток, ет. 8 ТЕЦ, тер., за ремонт - 35 000 лв.
3. Радомир, ет:2, преустр., ет:4, ет:8, за ремонт        - по договаряне

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Център, ет. 3, 65 м2, панел, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ, саниран блок - 30 000 евро
4. Проучване ет. 1, 1 тер, без тец, за ремонт, - 43 000 лв.
5. Тева, ет. 1, тип звезда - 45 000 лв.
6. Изток, 60 м2, ет. 1, тх, за ремонт - 36 000 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. Арката, ет. 1, 2 тер., PVC, подобр. - 27 000 лв-
10. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 9 000 евро.; 16 500 лв.
11. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт - 5 200 евро

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, ет. 7, ТЕЦ, панел, 2 тер., с обзавеждане - 87 000 лв.
5. Изток, Рашо Димитров, ет. 8, 2 тер., ПВЦ - 64 000 лв.
6. 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. Кв. Клепало, двует. двуфам. къща, л.о., УПИ, 400 м2 - 63 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
4. Стара къща, ул. Люлин, УПИ, 300 м2 - 15 000 евро
5. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 48 000 лв.
6. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
7. Батановци,двует. двуфам.къща, УПИ, 1,5дка, 2 гаража - 75 000 лв.
8. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
9. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
11. УПИ, Даскалово, 500м2; 530м2     - 35 000лв.; - 24 000 лв.
12. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
13. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
14. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
15. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
Гарсониери: Проучване, ч. обзаведена - 200 лв.

Ул. Кракра, старо обзавеждане - 220 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.

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
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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

Най-необичайните туристически забележителности
Повечето хора мечтаят да прекарат почивката си някъде на морския

бряг или в планината, но има и такива, които предпочитат по-
нетрадиционни туристически дестинации. В следващата статия ще ви
покажем някои от най-странните туристически места в света.

Музей на мумиите (град Гуанахуато, Мексико)
През 1870 г. в Гуанахуато избухва холера, в резултат на която

гробището в мексиканския град се препълва с жертви на епидемията.
Впоследствие общината въвежда наредба, която задължава
семействата да заплатят такса в размер на 170 песо за възможността
вече погребаните им близки да останат в гробищния парк. Ако
домакинства не били в състояние да заплатят таксата, тогава телата на
техните роднини били ексхумирани.

Практически почти 90% от погребаните тела са били ексхумирани.
Тогава общинските служители откриват, че телата били естествено
мумифицирани, най-вероятно в резултат на уникалните климатични
условия в региона. Част от тези мумифицирани тела от гробищния парк
в Гуанахуато са изложени в Музея на мумиите.

Музеят се превръща в доста популярна, макар и страшна,
туристическа дестинация. Върху лицата на много от мумиите е
съхранено изражение на ужас. Причината е, че когато започва бързото
разпространяване на болестта в града, общинските власти нареждат
мъртъвците да бъдат погребвани незабавно, след като издъхнат.
Предполага се, че в паниката обхванала жителите на града някои от
погребаните са били заровени живи.

Вайтомо – пещерата на светулките
Въпреки името в тази пещера всъщност няма светулки. Пещерата е

обитавана от гъбични комари от вида Arachnocampa, които
първоначално се свързвали с европейските светулки.

Гъбичните комари са едни от най-впечатляващите забележителности
на тази пещера, благодарение на излъчващото се от тях красиво
сияние. Ефектът допълнително се усилва от копринените нишки, които
тези насекоми плетат около гнездата си, което подсилва естествената
светлина. Тази светлина привлича други насекоми, които се вплитат в
нишките. Самата пещера е изпълнена със сталактити и сталагмити,
което допълнително усилва фееричното чувство, когато влезете в
пещерата. Имате възможност дори да плавате с лодка в пещерата
обгърнати от сиянието на гъбичните комари, което неминуемо ще ви

създаде романтично настроение.
Пазар на вещиците (Боливия)
Самият град Ла Пас е популярна туристическа дестинация, тъй като е

административна столица на Боливия, която се намира на 3400 метра
надморска височина. Това прави Ла Пас най-високо разположената
столица в света. Но ако искате да посетите най-необичайното място в
този град, тогава се насочете към Пазара на вещици.

Тук можете да откриете сушени животни, камъни-талисмани и
различни лечебни растения. Може би един от най-екзотичните
продукти тук са изсушените ембриони на лама, за които се вярва, че ще
ви донесат късмет, ако се закопаят под прага на новата ви къща. Ако
имате зъб на някого, срещу дребно заплащане местните магьосници на
драго сърце ще направят магия на врага ви.

Паркът „Грутас” (Литва)
Ако искате да се потопите в историята, тогава може да се отправите

към парка „Грутас” в Литва, където на територия от 20 хектара ще
намерите огромен брой паметници и бюстове на вождовете от
съветската епоха, фрагменти от сибирските лагери и още много други
атрибути от тази епоха. В парка „Грутас” е разположен културен
център, художествена галерия с платна от съветски художници,
ресторант, където можете да опитате такива култови блюда, като
например мезе с шпроти „По руски”, кюфтета „Прощавай младост” и
борш „Носталгия”. На територията на парка може да намерите от
отдавнашните машини за газиране на сиропи, паметник на водката, а
за веселото настроение ще се погрижат високоговорителите, от които
се носят песни от съветските времена.

Леденият аквариум (Япония)
Кой не обича да се наслаждава на рибки, които плуват в аквариум?

Но ако обичайните аквариуми са ви омръзнали и нямате нищо против
да се разхладите в жаркото лято, тогава се отправете към град
Кесенума в Япония. В този североизточен японски град може да
видите единствения в света леден аквариум. Повече от 450 морски
обитатели, включително раци, риби, октоподи и други морски животни
са подложени на криогенно замразяване и са изложени в големи
късове лед. Онези, които огладнеят от обиколката са добре дошли в
наблизо разположения суши ресторант, чиито собственици са създали
аквариума.
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При усложнения на свински
грип: По 1000 лева на ден!

Зимата дойде с пълна сила, а с нея и първите потвърдени случаи на грип. Майка
и детето й са установени с т.нар. свински грип. Стотици хиляди всяка година у нас
заболяват от грип, а за част от тях заболяването се оказва фатално.

"Преди два дни Националната реферетна лаборатория доказа първите случаи
на грип в София. За последната седмица в рамките на ЕС се доказва четири пъти
по-често грип от този щам", обясни проф. Тодор Кантарджиев, директор на Нацио-
налния център по заразни и паразитни болести.

Характерно за него е, че боледуват предимно младите хора. Изследвания по-
казват, че усложнението при грипа засягат белия дроб.

"През последните години едно от усложненията на тежката пневмония при гри-
па се явява системната аспергилоза. Хубавото и качественото й лечение е по
1000 лева на ден", пресметна Кантарджиев. По думите му в момента в почти
цялата страна хората се оплакват от кашлица, която продължава с месеци. Това
обаче са други вируси, които са характерни за есента. Все още не са дошли
характерните за зимата вируси. Тези хора, които са с кашлица, трябва да са по-
внимателни, защото са по-податливи на грипа. Симптомите са температура, болки
в ставите, главоболие и дразнене на очите от светлината, поясни проф. Тодор
Кантарджиев. Грипът се развива бързо – в рамките на няколко часа.

"Той, за разлика от всички вирусни зимни инфекции, най-често има кратък ин-
кубационен период – ден, ден и половина. Човек е заразен от пет до седем дни",
поясни още директорът на Националния център по заразни и паразитни болести.

Бесарабският българин, задържан
от Русия, без наше гражданство
Министерството на външните работи на Република България още вчера бе уве-

домено, че украински гражданин от български произход на служба в украинска-
та армия е сред задържаните войници на борда на един от трите кораба, опитали
се да преминат Керченския пролив, съобщиха от пресцентъра на МВнР.

По информация на кмета на родното му село той няма българско гражданство.
Данни, че въпросният човек е български гражданин, няма и в информационните

масиви в България, посочват от външното ни министерство. Страната ни ясно е
заявила, че настоява за незабавно освобождаване на всички моряци от трите
украински кораба. Ако при допълнителни проверки се установи, че задържаният
е и български гражданин, ще му бъде осигурена консулска защита.

Българското Генерално консулство в Одеса е във връзка с кмета на родното
село на украинския войник от български произход, уточняват от министерството.

БСП предложи 640 лева
минимална заплата... Не мина!
Колкото и да настояваха от БСП минималната заплата през следващата годи-

на да скочи на 640 лева, това не стана. Мнозинството в парламента реши оконча-
телно, че минималният размер на основната заплата за най-ниската длъжност в
държавната администрация от 1 януари догодина окончателно ще е 560 лв.

Обща годишна квота за предоставяне на ваучери за храна от 320 млн. лв.,
одобри парламентът. И за тези пари имаше предложение на левицита. Социа-
листите настояваха средствата да са в размер на 360 млн.

Георги Гьоков от БСП подчерта, че ваучерите са добър инструмент за мотива-
ция и задържане на персонала, неизбежна част от социалните пакети, като в
същото време интересът към този начин за допълнително стимулиране се раз-
ширява.

Няма да струва много на държавния бюджет, призова той мнозинството да
подкрепи идеята на социалистите. Въпреки това искането на БСП не мина.

Депутатите определиха също 84 млн. лева за общия размер на сумата, подле-
жаща за възстановяване на земеделските стопани от акциза за газьола, съг-
ласно Закона за подпомагане на земеделските производители.

Не бе прието искането на ДПС за завишаване на средствата с още 10 млн.
Не мина и предложението на левицата за по-високи помощи за деца.
Според Виолина Желева именно те са първата стъпка за решаване на демог-

рафските проблеми, след като доскорошно вице с този ресор Валери Симеонов,
сега депутат от ОП, обяви, че предложението на БСП насажда погрешно стано-
вище в обществото, че с материално стимулиране можем да оправим демогра-
фията.

Българската трапеза:
Родното пред чуждото

Според проучване за съотношението между българските и вносните
хранителни стоки, направено в търговските вериги в България, има значителен
ръст в продажбата на родни продукти.

Между 80 и 100% от предлагания хляб се произвежда у нас, близо 80 на сто от
колбасите във веригите са български, а до 75 на сто достига делът на българските
млечни продукти.

В същото време намалява делът на предлаганите във веригите български
имитиращи млечни продукти, отчитат от Агроведомството.

През днешния ден, министърът на земеделието, храните и горите Румен
Порожанов ще посети големи търговски вериги в София и Пловдив, където ще
се проведе Ден на българския производител.

Събитията са част от кампанията на земеделското министерство: "Аз
подкрепям българските производители, подкрепи ги и ти!".

Целта на кампанията е да се акцентира върху българското земеделско
производство, като се приканват потребителите да избират български стоки.

Евродепутати алармират: Македония
не спазва договора с България!

Евродепутатът Ангел Джамбазки обвини Македония, че не спазва договора
за добросъседство и приятелство с България.

"Отдавна трябваше да бъдат приведени редица мерки, като например - трябва-
ше да приключи използването на езика на омразата, трябваше да бъдат изда-
дени учебници на български език, не трябваше да се правят антибългарски из-
казвания. Нищо от това не се е случило все още. Това тревожи българското
общество", заяви Джамбазки.

Според него македонският премиер Зоран Г-н Заев се бави, "обещава на все-
ки всичко, но не изпълнява поетите задължения. И това няма да доведе до до-
бър ефект и до добър краен резултат. Нашият призив към г-н Заев е да спазва
този договор, ако желае да продължи да получава подкрепата и на нас като
европейски представители, и на българското общество като цяло", каза българ-
ският представител в ЕП.

Евродепутатът от Европейската народна партия Андрей Ковачев също изрази
разочарование от езика на омразата срещу България в някои македонски ме-
дии.

"Македония винаги е била неизменна част от Европа, както и част от българ-
ското наследство. Всички исторически спорове трябва да бъдат решени по пътя
на добросъседството, толерантността и историческата справедливост“, заяви
Ковачев по време на обсъждането на доклада за напредъка на западната ни
съседка по пътя към членството й в ЕС, предаде БНР.

"Във връзка с това не мога да скрия моето разочарование от продължаващи-
те антибългарски изказвания в някои македонски медии. Не само физическите
граници трябва да бъдат символични, нашето общо бъдеще, за което работят
правителствата и на България, и на Македония, но и духовните граници, които
бяха изградени от тоталитарните режими, говорът на омразата, всичко това трябва
да бъде преодоляно по пътя на европейската интеграция", каза Ковачев.

Междувременно съвместната мултидисциплинарна комисия по исторически-
те и образователните въпроси между България и Македония ще се събере на
двудневно заседание в Националния исторически музей в София. Това ще бъ-
де трето заседание на комисията, създадена по силата на договора за прия-
телство между двете държави. Предвижда се всяка година тя да представя
общ доклад за дейността си на правителствата на София и Скопие.

На последното й заседание бяха обменени учебници по история. До момента
България е представила над 30 страници бележки по учебници по история в
Македония, тъй като българските представители са констатирали сериозни проб-
леми в учебното съдържание.

На двустранна среща преди дни в Солун с македонския си колега Никола
Димитров българският първи дипломат Екатерина Захариева обсъди конкрет-
ните стъпки по прилагане на Договора за приятелство, добросъседство и сът-
рудничество между двете страни и заяви, че е в общ интерес съвместната мул-
тидисциплинарна комисия най-накрая да излезе с реални резултати.

Русия блокира украински
пристанища на Азовско море

Две украински пристанища на Азовско море - Бердянск и Мариупол, са ефе-
ктивно блокирани от Русия, която не позволява на никакви съдове да влизат и
излизат от тях, съобщи днес украинският министър на инфраструктурата Воло-
димир Омелян.

Общо на 35 кораба не се разрешава да извършват нормалните си операции.
Допускат се само кораби, пътуващи към руски пристанища на Азовско море,

написа министърът във Facebook.
"Целта е ясна - налагайки блокада на украинските пристанища на Азовско

море, Русия се надява да изтласка Украйна от нашата собствена територия -
територия, която е наша в съответствие с всички действащи международни
закони", писа той, цитиран от БТА.

Според Омелян 18 кораба чакат влизане в Азовско море, включително 4 за
Бердянск и 14 за Мариупол. Има също опашка от 9 кораба за напускане на
Азовско море, а още 8 чакат на рейд край пристанищата.
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Основна черта на характера ви е нетърпение-
то. Това сериозно ви пречи. За съжаление обаче
точно сега сте прекалено емоционални. Това крие
сериозна опасност от грешки. В службата ви ча-
кат неприятности. Ще ги избегнете само ако не
влизате в конфликт с околните. Ще научите но-

вина

Имате да решавате сложни и мъчителни въпро-
си, а не се знае дали ще успеете да се справите с
тях. Изобщо, сегашният период е труден за вас.
Най-разумно ще постъпите, ако отложите някои
от задачите си за по-добри времена. Във всички
случаи се налага да преустроите работата и на-

чина си на мислене.

Чака ви запознанство, което нищо чудно след
време да прерасне в хубава интимна връзка. Но
най-важното днес са деловите промени при много
от представителите на зодията. Предстоят ви
напрегнати часове с работа и други отговорнос-
ти през идващите дни, но днес си починете хуба-

во.

Чакат ви много радост и приятни мигове.
Трябва само да се пазите и да не проявявате леко-
верие към околните - независимо дали става дума
за непознати или за хора от вашето най-близко
обкръжение. Денят е благоприятен за парични пе-
чалби. Труден ден, наситен с агресивност както

от ваша страна, така и от страната на противниците ви.

В службата започват промени. Ще ви стане
ясен един важен факт: както и да протекат ре-
формите, вие ще имате право да избирате бъде-
щото си работно място. Започвате да се коле-
баете какво точно да изберете. Не бързайте, има
време да помислите и за това. Дългосрочни проек-

ти от сферата на професионалната квалификация.

Денят ви носи възможност да решите някои
поизостанали материални въпроси. Повечето
представители на зодията ще имат доста рабо-
та в службата. Не се ядосвайте. Някои от вас ще
се видят с партньори от бизнеса, други - с люби-
мия човек. Направете необходимото, за да дос-

тигнете до психическа устойчивост.

Интересна делова идея вдъхновява част от
представителите на зодията. За да я осъщес-
твите, трябва да се подготвите предварително
много добре. Отношенията в любовта се разви-
ват стабилно. С повишена активност навлизате
в период на подобряване взаимоотношенията с

партньора и това ще се отрази положително на работата ви.

Ще спечелите добри пари. Разбира се - при усло-
вие, че не разпилявате усилията си в няколко по-
соки едновременно. Най-силно обаче напрежение-
то се чувства у дома. Внимавайте, това може да
ви донесе неприятности не само днес, а и следва-
щите дни. Пазете се от грешки. Запазете добрия

тон.

Да постигнете успех ще ви помогне влиятелен
човек, чиято способност да се справя с нещата
винаги е предизвиквала вашето възхищение. Дру-
ги от Стрелците се връщат към идеята на от-
давна замислен, но неосъществен проект. Ва-
шият любим човек ще се постарае да направи

деня ви приятен.

Не е изключено да се скарате с някого от парт-
ньорите си на тема пари и печалба. Не е изключе-
но днешният сблъсък да предизвика разрив в отно-
шенията. Не е желателно това да става. То може
да доведе до сериозни загуби в бизнеса ви и задъл-
го да провали вашите планове. Опитайте да зао-

биколите подводните камъни.

Някои от Водолеите ще успеят във всичко, с
което се заловят. Други, тъкмо обратното, на-
пълно ще се провалят. С особена сила това се от-
нася за онези от зодията, които работят на
партньорски начала в бизнеса. Ще се справите с
трудностите само ако намерите общ език с хо-

рата около вас и старателно избягвате сблъсъка на интереси.

Започва да ви се струва, че сте попаднали в за-
дънена улица, от която никога няма да излезете.
Това е понятно, но не се изживявайте като жер-
тва. Да, някой наистина се опитва да ви пречи и
поставя пред вас всевъзможни бариери. Но вярно
е също така, че в момента сте в пълна безопас-

ност. Ще се намерят хора, които да ви помогнат.
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Яне АНЕСТИЕВ

Сериозно пернишко присъствие в изложбата на Бончук Андонов

Èçâåñòåí ôîòîãðàô ïî÷åòå ïåðíè÷àíè

В сряда  в музея на
спорта на стадион
„Васил Левски” в Со-
фия бе открита гол-
яма фото изложба на

спортния фотограф
Бончук Андонов. На
десетки табла са про-
казани най – големите
успехи на българския

Страницата подготви Яне Анестиев

спорт през годините.
На откриването при-
състваха десетки име-
нити български спор-
тисти – олимпийски и
световни шампиони
национални състеза-
тели. На едно място
досега не се бяха съби-
рали толкова много
прославени наши спор-
тисти. Фотографът
Бончук Андонов, кой-
то с тази изложба от-
беляза своята 70-го-
дишнина беше подгот-
вил приятна изненада
за посетителите –

той връчи на повече
от 100 паметни фо-
тографии от тяхна-
та незабравима спор-
тна дейност. Церемо-
нията започна с Боян
Радев – двукратния
олимпийски шампион.
Освен него сред наг-
радените бяха и доа-
йенът на волейбола у
нас змс Тодор Симов и
волейболистките -
перничанки Цветана
Божурина и Мила Кьо-
сева. Всички те бяха
посрещнати с бурни
аплодисменти и ова-

ции за Перник. За поре-
ден път, не някой друг
а големите български
спортисти, техните
довчерашни съперни-
ци, спонтанно отдадо-
ха своето призанине и
уважение към спортна-
та слава на нашия
град. Това бе един от
малкото мигове през
последните години, ко-
гато за спорта вПер-
ник и чрез него за него-
вите хора се говореше
с уважение и призна-
телност.
Д-р Стефан Сергиев

30 Ное 2018 г. Петък 14:00 ч.
ПФК Монтана 1921 - ОФК Локомотив

Горна Оряховица
ГС:    Валентин Георгиев Станчев    АС1:

Тони Бонев Пандарски    АС2:    Стефан Делчев
Делчев

4-ТИ:    Димо Стоянов Димов
СН:    Георги Димитров Влъчков
30 Ное 2018 г. Петък 14:30 ч.
ФК ЦСКА 1948 - ФК Ботев Гълъбово
ГС:    Георги Милков Гинчев    АС1:    Илиян

Петров Капарашев    АС2:    Владимир Тодоров
Ташков

4-ТИ:    Борислав Красимиров Ненков
СН:    Георги Стефанов Кордев
1 Дек 2018 г. Събота 14:30 ч.
ПФК Добруджа 1919 - ОФК Пирин

ЕООД
ГС:    Димитър Иванов Желязков    АС1:

Теодор Пешев Петров    АС2:    Мирослав
Николаев Симеонов

4-ТИ:    Калоян Венелинов Кирилов
СН:    Красимир Иванов Василев
1 Дек 2018 г. Събота 14:30 ч.
ФК Арда - ФК Кариана
ГС:    Рюстем Джемил Карагарен    АС1:

Мирослав Николаев Желев    АС2:    Мурад
Шабан Вели

4-ТИ:    Мустафа Севди Шефкет
СН:    Асен Йорданов Николов
1 Дек 2018 г. Събота 14:30 ч.
ОФК Поморие - ФК Струмска слава

1927
ГС:    Димитър Михайлов Михайлов    АС1:

Димитър Герчев Димитров    АС2:    Мирослав
Пламенов Марков

4-ТИ:    Ивелин Венциславов Занев
СН:    Йосиф Петров Ронков
1 Дек 2018 г. Събота 14:30 ч.
ФК Царско село 2015 - ФК Литекс
ГС:    Румен Красимиров Христов     АС1:

Милен Дончев Арабаджиев    АС2:    Даниел
Жаниев Цолов

4-ТИ:    Димитър Цолов Буров
СН:    Валентин Желев Добрев
3 Дек 2018 г. Понеделник 14:30 ч.
ПФК Лудогорец АД II - ОФК Несебър
ГС:    Благой Кирилов Манов    АС1:    Кирил

Валентинов Чакъров    АС2:    Костадин
Димитров Тановчев

4-ТИ:    Красен Иванов Георгиев
СН:    Ивайло Серьожев Лазаров
3 Дек 2018 г. Понеделник 17:30 ч.
ФК Черноморец Балчик - ФК

Локомотив 1929
ГС:    Красимир Маргаритов Кръстев    АС1:

Дарин Росенов Страхилов    АС2:    Калин
Валентинов Киров

4-ТИ:    Мартин Живков Великов
СН:    Борис Димитров БорисовЕто двойките от турнира

за Купата по волейбол
Днес, 29 ноември в офиса на БФВолей-

бол бе изтеглен жребия за втория кръг от
турнира за Купата на България при мъже-
те. В него участват победителите от двой-
ките в първия кръг и отборите от Висшата
лига. Жребият бе изтеглен по-рано от за-
вършване на всички срещи от първия кръг
на надпреварата за да се даде повече вре-
ме на клубовете за подготовка. Вторият
кръг от Купата на България е насрочен за
5 декември (сряда). Точните часове на ма-
човете ще бъдат съобщени допълнително.

 Ето всички двойки
Ботев (Ихтиман) - Град (Белоградчик)
Славия (София) - Сливнишки герой

(Сливница)
Арда (Кърджали) - Ботев (Луковит)
Локомотив (Червен бряг) - Царево

(Царево)
Победител от двойката Етрополе/

Черноморец (Бяла) - Берое 2016 (Стара
Загора)

Победител от Люлин (София)/ Елин
(Силистра) - Звездец (Горна Малина)

Изгрев (Ябланица) - Виктория Волей
(Пловдив)

Тетевен Волей - Раковски 1964

Националите с една
позиция надолу

България загуби една позиция и вече
заема 46-о място с 1425 точки в светов-
ната ранглиста на ФИФА. Българският
тим направи две ремита 1:1 с Кипър и
Словения през този месец и не успя да
спечели първото място в своята група в
турнира Лига на нациите. Начело в ран-
глистата за ноември остава отборът на
Белгия с 1727 точки, следван от Фран-
ция (1726) и Бразилия (1676).

Ранглиста на ФИФА:
1. (1) Белгия - 1727 точки
2. (2). Франция - 1726
3. (3). Бразилия - 1676
4. (4). Хърватия - 1634
5. (6).Англия - 1631
6. (7).Португалия - 1614
7. (6).Уругвай - 1609
8. (8). Швейцария - 1599
9. (9). Испания - 1591
10. (10). Дания - 1589
- - -
46. (45) България - 1425

„Нефтохимик” загуби драматично
Първенецът на

България по волейбол
при мъжете Нефто-
химик 2010 (Бургас)
започна с драматич-
на загуба с 2:3 (25:21,
25:23, 22:25, 21:25,
22:24) при визитата
си на белгийския ПАР-
Кай (Менен) в първия
мач от 1/16-финали-
те на втория по сила
европейски клубен
турнир за Купата на
CEV. Воденият от
Найден Найденов

тим отпадна по-рано
през сезона от Шам-
пионската лига.Най-
резултатен за Неф-
тохимик бе капита-
нът Георги Петров с
21 точки. Руснаците
Дмитрий Яковлев и
Савелий Поздняков
добавиха 18 и 17 точ-
ки. За домакините от
Менен холандецът
Женте Де Врийс заби
25 точки, а Уанес Де
Бюл реализира още
18 за победата.Ре-

ваншът е във втор-
ник (4 декември) от
18,30 часа в зала "Мла-
дост" в Бургас. Бур-
газлии се нуждаят от
победа с 3:0 или 3:1
гейма, за да продъл-
жат към 1/8-финали-
те, където ги очаква
победителя от нор-
вежкия сблъсък между
Фьорде и Викинг ТИФ
(Берген). При успех с
3:2 за Нефтохим ще
има т.нар. "златен"
гейм.

Турски клуб се
отказа от Неделев

Турски клуб се отказа от идеята да
привлече звездата на Ботев Пловдив То-
дор Неделев през зимната пауза, инфор-
мира "Меридиан Мач". Скаути на въпрос-
ния отбор, за който се говори, че е Бур-
саспор, са гледали на живо два мача на
"канарчетата" от началото на сезона, за
да се запознаят отблизо с качествата му.
За лош късмет те били на трибуните при
две загуби на Ботев, дошли след не осо-
бено добра игра на Тодор Неделев. Става
въпрос за пораженията от Берое с 1:2 в
Стара Загора и това от Етър във Велико
Търново с 0:1, дошло в последния
кръг.Турците все пак останали впечатле-
ни от работата на Неделев, когато топката
е в краката му. Скаутите обаче били разо-
чаровани от действията му в защита, дви-
жението по терена и позиционирането.

Волейболистте приемат "Добруджа" 07
Волейболистите на

"Миньор" приемат та-
зи вечер от 18,30 часа
отборът на "Добру-
джа" в мач от седмия
кръг на Суперлигата.
Перничани са на неза-
видното предпоследно
място в класирането
след като имат само ед-

на победа и пет загуби.
От своя страна гости-
те са на трето място
в таблицата за времен-
ното класиране с чети-
ри победи и три загу-
би. Добричлии имт кад-
рови проблеми напосле-
дък след като бяха на-
пуснати от разпреде-

лителя Денимир Димит-
ров и игралия миналата
година в "Миньор" пос-
рещач Ивайло Иванов.
Въпреки това отборът
на "Добруджа" 07 спече-
ли двата си последни ма-
ча с по 3:1 съответно
срещу "Левски София" и
"Деа спорт"(Бургас)

Защитата на ЦСКА е
номер едно в Европа

Защитата на ЦСКА-
София е номер 1 в Ев-
ропа по коефициента
на допуснати голове
в шампионатните ма-
чове, показват изчис-
ления на "Меридиан
Мач". "Армейците" са
с коефициент 0,31,
след като допуснали 5
гола в 16 мача. Сред
36 първенства на Ев-
ропа няма друг отбор
с по-добър показател.
Най-близо до ЦСКА-
София е лидерът в

Гърция ПАОК с кое-
фициент 0,36, а тре-
тото място в тази
престижна класация
се държи от 5 отбо-
ра, сред които са Ли-
върпул, Манчестър
Сити и Аякс с 0,38.
Новият треньор на
ЦСКА-София Нестор
Ел Маестро успя да
направи отбраната
двойно по-стабилна
спрямо миналия се-
зон, когато отборът
допусна 12 гола до

16-ия кръг. Друг инте-
ресен факт, е че две
от попаденията са ав-
тоголове на вратаря
Витаутас Черниаус-
кас. Така само трима
играчи могат да се
похвалят с попадения
във вратата на ЦСКА-
София - това са напа-
дателят на Лудогорец
Вандерсон, ветеранът
на Берое Мартин Кам-
буров и играчът на
Славия Янис Карабе-
льов
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Пътната обстановка в региона остава нормална за зимни условия

 СЛЕД КАТО РЕШИХА ДА
ЗАКРИЯТ АГЕНЦИЯТА ЗА
БЪЛГАРИТЕ В ЧУЖБИНА,
НЯМА ДА Е ЛОШО ДА ЗАК-

РИЯТ и Статистическия институт. За какво
ни е? Само ни пълни главите с негативни
новини. Особено за перничани. Зададе ли
се някаква статистика, все ние сме на опа-
шката. Става дума за позитивна статисти-
ка. За негативната няма кой да ни бие. Оня
ден ни сюрпризираха с кофти новината, че
по заплати в частния сектор Перник е някъ-
де на дъното сред останалите области в
страната. Това обяснява защо всеки драпа
да е държавен служител. Преди избори тоя
процес се усеща много здраво. Значи и на
частен сектор не случихме. Ужасът е по-
голям, когато прочетем, че даже отрече-
ният от инвеститорите северозападен Ви-
дин е по-добре с частните пари от нас. Ло-
ша работа. Всъщност, тая статистика крие
един съществен факт - повечето перничани
си изкарват парите в частния бизнес на Со-
фия, където са най-големите заплати. Така
сме идеален пример за средно аритметич-
но- комбинираме най-ниските заплати в
Перник с най-високите в столицата. Някои
му казват свинско със зеле. Ама и това е
въпрос на статистика.

ЗИМНАТА ОБСТАНОВКА ПРОДЪЛ-
ЖАВА ДА Е АКТУАЛНА. ЩОМ  ДВА
ПЪТИ НА ДЕН Я КОМЕНТИРАТ, значи
има защо. Получават се някакви парадок-
си, в смисъл де го чукаш, де се пука. След
като ни подплашиха с дебелия сняг и кри-
во-ляво избутахме първия сериозен зимен
ден, последва порция от малко неочаквани
събития със зимен оттенък. От вчера не
снегът, а ледът е главен герой по пътищата.
И каквито имаше сакатлъци да стават, за-
ради него станаха. И при разклона за Рас-
ник, и на външноградската магистрала, и
на няколко места в града. Като добавка
дойде спирането на тока заради аварии,
породени от снега. Това последното не бе-
ше много очаквано с оглед сравнително
малкото сняг в региона, но се случи. Вла-
ковите разписания също дадоха фира. Е,
закъсненията от и за София не бяха по три
часа като за Бургас, но и двайсетината ми-
нути поизнервиха пътуващите, чиито нерви
бяха поизтънели от студа. Затова обстанов-
ката могат да я коментират и  три пъти
дневно и пак да не е достатъчно.

Любомира ПЕЛОВА
Пътната обста-

новка на терито-
рията на Пернишка
област е нормална
при зимни условия,
съобщават от об-
ластната админис-
трация.

Пътните настил-
ки са предимно мок-
ри, по усойните и
планински райони
са и частично зале-
дени, но са обрабо-
тени и проходими.
Няма затворени
пътища и въведени
ограничения. Има
обаче снегонавява-

ния в района на села-
та Мещица и Вискяр.

22 пътнопочис-
тващи машини ра-
ботят на АМ "Стру-
ма" и АМ "Люлин"; 31
общо в общините -
Перник, Радомир,
Брезник, Трън, Земен
и Ковачевци.

Заради скъсани
проводници вчера
сутринта временно
е било преустанове-
но електричество-
то в район от села-
та Драгичево и Бу-
чино. Аварийните
екипи на ЧЕЗ обаче
са започнали рано
сутринта работа и
още преди обяд ава-
рията е била от-
странена.

От КАТ - Перник
информират, че
през изминалото де-
нонощие са станали
няколко леки ПТП-та
в района на общини-
те Радомир и Пер-
ник. Станал е и един
тежък инцидент  в
правия участък меж-
ду селата Мещица и
Вискяр. Вероятната
причина за тях е не-
съобразена скорост

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

Без проблеми по
републиканските пътища

Силвия ГРИГОРОВА
Без проблеми се извършва движението

на МПС по републиканската пътна мрежа в
областта и по автомагистралите "Люлин" и
"Струма". Това информира директорът на
Областно пътно управление-Перник инж. Ру-
мен Сачански. Той поясни, че фирмата, коя-
то има ангажимент да поддържа републи-
канската пътна мрежа- ЗМБГ Констракшън"
се справя  за сега успешно с възложените й
ангажименти . "С въвеждането на денонощ-
но дежурство реагираме при необходимост
веднага, за да не се допусне задръстване
по автомагистралите. Техниката е в пълна
готовност  да бъде на пътното платно. За мо-
мента фирмата разполага с достатъчно ко-
личество сол и инертни материали. До мо-
мента не съм получил сигнал, че има няка-
къв проблем по републиканската пътна мре-
жа в областта", увери Сачански.

Състезание по творческо
писане в Езиковата

Светла ЙОРДАНОВА
Около 30 ученици от ГПЧЕ "Симеон Ра-

дев" се включиха в деветото издание на
състезанието по творческо писане на ан-
глийски език, организирано от американ-
ската фондация КорПлюс. Младите таланти
на Езиковата имаха възможност да избират
между следните теми: "Изход 12, последно
повикване"; "Любовна история между хла-
дилника и готварската печка", "Човекът,
който продаде света", "Написах името си в
Гугъл и се изненадах…".

Жури в състав доброволци от фондация
Фулбрайт и преподаватели по английски
език ще оповести в края на месец януари
имената на най-добрите, които ще имат въз-
можност да участват в заключителния на-
ционален кръг.

Още трима прекрачили
закона – на съд
Любомира ПЕЛОВА

Трима преничани
ще бъдат съдени
за различни прес-
тъпления, съобщи-
ха от полицията.

19-годишно моми-
че се изправя пред
Темида за управле-
ние на автомобил
след употреба на
наркотици.

То е хванато в на-
рушението на нор-
мативната уредба
на 12 октомври та-
зи година, когато
в центъра на Пер-
ник е проверен лек
а в т о м о б и л
"Фиат", управл-
яван от 19-годиш-
ната М.Г. При из-
пробването й с
техническо средс-
тво е отчетен по-
ложителен резул-
тат за наркотични
вещества. Анали-
зът на кръвната й
проба показал упо-
требата на амфе-
тамин и канабис.
Привлечена е като
обвиняема и й е на-
ложена мярка за
неотклонение "под-
писка".

Работата по слу-
чая продължава.

Перничанин ще

отговаря за унищо-
жаване и поврежда-
не.

Престъплението е
извършено на 10 ав-
густ тази година,
когато 38-годиш-
ният Б.Г. счупил
стъкло на входна
врата на обществе-
на сграда в центъра
на областния град и
унищожил седалка
на пейка. Стойнос-
тта на нанесената
щета е за около 200
лева. Привлечен е
като обвиняем по
чл. 216, ал. 1 от НК
и му е наложена
мярка за неотклоне-

и отчасти заради
зимната обстанов-
ка.

Нивото на язовир
"Студена" не се е
повишило. Общият
обем е 25, 200 000
м3, а наличният към
8:30 часа на
29.11.2018 г. е 13,
831 400 м3.

От АПИ на-
помнят, че шофьо-
рите трябва да ка-
рат внимателно, да
спазват правилата
за движение, необхо-
димата дистанция и
да не предприемат
резки маневри.

От областната
администрация са
се погрижили да ин-
формират и онези
жители на региона,
на които се налага
да тръгнат на по-
дълъг път. Те
трябва да имат
предвид, че в облас-
тите Бургас, Варна,
Добрич, Ловеч, Пле-
вен, Пловдив, Раз-
град, Русе, Силис-
тра, Смолян, София,
Търговище, Хасково
и Шумен духа силен
вятър.

ние "подписка".
49-годишен заста-

ва пред правосъдие-
то за шофиране на
автомобил в нет-
резво състояние.

И.С. е бил заловен
да шофира лек ав-
томобил на 21 ноем-
ври тази година, в
областния център.
Алкохолната му
проба се оказала по-
ложителна - 1, 83
промила.

Привлечен е като
обвиняем и работа-
та продължава съв-
местно с Районна
прокуратура - Пер-
ник.
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