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Любомира ПЕЛОВА
Във връзка с катего-

ричните прогнози за
обилен снеговалеж и
рязко понижаване на
температурите в пе-
риода между 5-ти и 7-ми
януари,от МВР предуп-
реждават, че е възмож-
но да бъде спирано дви-
жението на тирове по
републиканските пъти-
ща, както и затваряне-
то на цели участъци
от магистралите, за да
не се допуснат задръс-
твания и блокиране на
автомобили, както се
случи в навечерието на
Нова година.

От страна на ОДМВР
- Перник се предприе-
мат мерки, за недопус-
кане на затруднения в
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.88 лв.
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Срещу трима от тях има вече повдигнати обвинения

Събор на св. 70
апостоли. Прпмчк

Онуфрий Габровски

Интелект - 076/67 09 00 Кантора Перник - 076/60 28 94

Кали Консулт - 0898/62 06 96 Габи М - 076/ 60 13 15

Пернишки имоти- 0888/22 26 56 Орел - 0898/94 56 94

Ива - 076/60 13 38 Симеон Д              -  076/60 26 26

Дянков на
повикване

Новогодишните шоу програми завърши-
ха, обаче шоуто на Цацаров продължава.
След временно затишие покрай Коледа и Но-
ва година, прокуратурата възобнови риа-
лити формата да привиква обвинени ми-
нистри - бивши и настоящи. Всичко се из-
вършва с подобаваща тържественост, са-
мо дето още не са се сетили да им връчват
призовките с духова музика и директно
предаване в ефир.

Така зрелищата за народа се превръщат в
достойна награда за упоритостта, с която
изтърпя втръсналите и доста блудкави
претоплени медийни манджи.

Поредният главен герой е бившият фи-
нансист номер едно Дянков, с когото риа-
лити форматът засега върви по скайп мре-
жата, поради физическата невъзможност
да се здрависа лично с главния прокурор и
неговата чаровна говорителка. Вярно е, че
смехът е здраве, ама как да не се усъмниш в
здравословния статус на прокуратурата,
която обявява Дянков за общодържавно из-
дирване, при положение, че и децата знаоят
неговото местопребиваване - Вашингтон
или Лондон. Или обратното. Какъв адрес,
какви ти пет лева? Какви ти 20 милиона ще-
ти за бюджета след 8-годишна давност? Къ-
де беше прокуратурата навремето, та сега
се сети да върти номера от селска вечерин-
ка с предизвестен край?...

Валентин ВАРАДИНОВ

-40 / 10

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0888 50 32 37

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

Любомира ПЕЛОВА
Четирима са задър-

жани за 24 часа във
връзка с убийството
на 31-годишния перни-
чанин  Румен Сотиров,
който е баща на пет де-
ца. Трима са привлечени
като обвиняеми.

В резултат на  мно-
жеството оператив-
но-издирвателни и про-
цесуално-следствени
действия, извършени
от служители на Пър-
во районно управление
на полицията в Перник
под ръководството на

Променлива
облачност

Окръжна прокуратура,
са задържани четирима
заподозрени в убий-
ството на  Румен. Мъ-
жът беше жестоко
бит на 30 декември ми-
налата година в пер-
нишкия квартал "Кара-
маница" и по-късно по-
чина от раните си в
болница, въпреки уси-
лията на медиците.
Според лекари, чере-
път му бил така нат-
рошен, че вадили кос-
тица по костица парче-
тата. Намерени са ули-
ки, съотносими към из-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

"Арестуваха" автомобил със
заличени номера на рамата

Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил със съмнение за заличе-

ни идентификационни номера е задържан
в първия работен ден от новата година в
Перник.

На пункта за регистрация на моторни
превозни средства в пернишкия квартал
"Калкас" е бил докаран за първоначална
регистрация автомобил "Мицубиши Па-
джеро". Служителите на реда установили
нередности в идентификационния номер
на рамата и отказали исканата регистра-
ция. Колата е прибрана в полицията и ще
бъдат назначени съответните експертизи,
които да установят нередностите.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.
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До Ивановден на път само в краен случай!

вършеното престъпле-
ние и са направени са-
мопризнания от задър-
жаните. Трима са прив-
лечени като обвиняе-
ми, а един от тях е за-
държан за 72 часа с
прокурорско постанов-
ление. Предстои да му
се иска постоянен аре-
ст.  От полицията не
уточняват за кой от
биячите става дума.
Знае се обаче, че най-
зверските удари са на-
насяни от 39-годишния
Росен и 19-годишния му
син. но най-вероятно

движението. Устано-
вен е контакт с Облас-
тно пътно управление
и Изпълнителна агенци-
я "Автомобилна адми-
нистрация" и са набел-
язани съвместни дей-
ствия при усложняване
на обстановката. Съ-
щото е направено и с
органите за местно са-
моуправление и местна
администрация. Всички
налични сили на поли-
цията ще бъдат в го-
товност и ще реагират
съобразно моментната
ситуация. При необхо-
димост ще се затварят
рискови и непочистени
пътни участъци до от-
страняване на опаснос-
тта. Пътните полицаи
ще съблюдават авто-

мобилите, за готовнос-
тта им за движение
при зимни условия. Аб-
солютно безкомпромис-
ни ще бъда органите на
реда към шофьори,
тръгнали на път с из-
носени гуми и не нали-
чието на основни аксе-
соари за движение при
зимни условия.

Има готовност за
реакция при постъпили
сигнали за бедстващи
лица, като са установе-
ни контакти с ЦСНМП,
РДПБЗН и Червения
кръст.

От полицията съ-
ветват гражданите, да
не тръгват на път, ако
ситуацията е усложне-
на и това не е абсолют-
но наложително.

постоянен арест ще се
иска за бащата.

Работата по започ-
натото досъдебно

производство продъл-
жава под надзора на Ок-
ръжната прокуратура
в областния град.
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Приеха Национална програма
за контрол и лечение на

ротавирусните гастроентерити
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството прие Национална прог-
рама за контрол и лечение на ротавирусни-
те гастроентерити в България 2017-2021 г.

В страната ни резултатите от целенасо-
чени изследвания, извършени от пет уни-
верситетски болници и Националната ла-
боратория по ентеровируси на Национал-
ния център по заразни и паразитни болес-
ти, представят заболяването като сериозен
здравен проблем за децата в ранна въз-
раст. Преобладаваща част от заболелите
са деца на възраст от 6 до 23 месеца.

Превенция на заболяването може да се
осъществи чрез въвеждането на ефектив-
на профилактична програма за прилагане
на ротавирусни ваксини, чрез която да се
постигне предпазване от умерено тежки и
тежки форми на ротавирусен гастроенте-
рит. От януари 2013 г. Световната здравна
организация (СЗО) препоръчва включване
на ротавирусните ваксини в националните
имунизационни програми, като част от
комплексна стратегия за контрол на диа-
рийните заболявания чрез подобряване на

профилактиката и лечението.
Направеният ситуационен анализ относ-

но повсеместното разпространение на ро-
тавирусите налага изводи, които потвър-
ждават необходимостта от разработване и
изпълнение на Национална програма за
контрол и лечение на ротавирусните гас-
троентерити в България, което е в съот-
ветствие с националната здравна страте-
гия (2014-2020) и препоръките на СЗО. С
приемането на програмата България из-
пълнява препоръките на СЗО като осигур-
ява публични средства за провеждане на
специфична профилактика на подлежащи
на имунизация с ротавирусни ваксини де-
ца, като основната целева група са децата
от 6 седмична възраст.

Ще  възстановяват разходите
за път или наем на учители

Светла ЙОРДАНОВА
Учителите, които работят в малко населе-

но място, но не живеят там, ще могат да
възстановяват разходите си за транспорт
или за наем, ако са наели жилище в съот-
ветното населено място, съобщиха съоб-
щиха от пресцентъра на Министерството на
образованието и науката (МОН). Това пред-
вижда проект на Наредба за реда и усло-
вията за възстановяване на транспортните
разходи или за наем на педагогическите
специалисти в институциите в системата
на предучилищното и училищното образо-
вание. Проектът, който произтича от новия
закон, е публикуван за обществено обсъж-
дане в сайта на Министерството на образо-
ванието и науката, в раздел "Проекти на
документи".

За целта учителите, които преподават в
малко населено място (до 5 000 души на-
селение), но живеят другаде, ще трябва да
удостоверят разходите си, било то за път
или наем, с документи По този начин те ще
могат да си възстановят парите си срещу
билети, абонаментни карти или фактури за
междуградски транспорт. Ако желаят, учи-
телите ще имат правото да ползват и лични
превозни средства, а разходите за заре-
деното гориво ще могат да си възвърнат
отново срещу фактури. Разходите им ще
зависят от вида, марката, модела и разхо-
да на гориво за маршрута от местоживее-
нето им до институцията, в която работят и
обратно.

Педагозите няма да имат право да полу-
чават пари за градски транспорт. Право на
възстановяване на средства за наем ще
имат педагогическите специалисти, които
са наели жилище в населеното място, в
което работят. Изискването е да имат
сключен договор за наем, който да не над-
вишава с повече от 30% месечната сума
за транспорт до местоживеенето им и об-
ратно с най-евтиния вид транспорт.

Ïîäàäîõà ïúðâèòå äåêëàðàöèè â ÍÀÏ-Ïåðíèê

ни в първите работ-
ни дни на настояща-
та година, информи-
раха от офиса на ТД
на НАП в Перник. От

Силвия ГРИГОРОВА
Десетина годишни

данъчни декларации
за облагане на доходи-
те за 2016г са подаде-

Крайният срок за документите тази година е 2-ри май
ния идентификацио-
нен код на НАП. До
12,00 ч. в цялата
страна на хартия бяха
подадени по-малко от
20 декларации за обла-
гане на доходите на
физическите лица от
2016 г.

От приходната аге-
нция напомнят, че
срокът за подаване-
то на декларациите
за облагане на доходи-
те изтича на 2 май
2017 г. Най-лесно и
бързо формулярите
могат да се подадат
по електронен път,
без електронен под-
пис. За целта е необхо-
дим ПИК, който се из-
дава безплатно в офи-

там увериха, че е офи-
сът на НАП има го-
товност да приема
декларации както на
гишетата на данъчна-
та служба, така и по
интернет.

Първата данъчна
декларация през 2017
г. в страната е пода-
дена по интернет, 19
минути след полунощ
на 1 януари, информи-
раха от НАП.

Общо подадените
по интернет деклара-
ции за облагане на до-
ходите през изтекла-
та година от начало-
то на 2017-та до обяд
на 3 януари са 78, ка-
то 49 от тях са пода-
дени с ПИК - персонал-

Седем изложби през януари в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Носителят на гол-
ямата награда от зо-
налната изложба
"Струма 2016г"- худож-
никът Данаил Атанасов
ще открие своя излож-
ба в галерия "Кракра" на
6-ти януари. Това ще
бъде първата изложба
за годината в художес-
твените галерии в Пер-
ник, която ще даде на-
чалото на още 6 експо-
зиции на пернишките
творци през този ме-
сец.

На 10 януари за пети
път свои творби ще
покажат студенти от
Нов български универ-
ситет. Картините им
ще бъдат подредени в
най-голямата пернишка
галерия "Любен Гайда-
ров".

Своето изкуство на
19 януари ще презенти-
рат най-малките худож-
ници на Перник. Експо-
зиция под надслов
"Празнични звънчета"
ще събере най-сполучли-
вите им творби в гале-

рия "Арт салон".
По случай предстоя-

щия 26-ти фестивал на
маскарадните игри ще
бъдат открити чети-
ри изложби.

На 24 януари във
фоайето на хотел
"Струма" експозиция-
та "Тайните на Сурва"
ще представи прилож-
но изкуство. На 25
януари в галерия "Крак-
ра" ще бъде показана

фотографска изложба
"Сурва". На 26 януари в
галерия "При кмета" ще
бъдат подредени награ-
дените творби от кон-
курса за детски рисунки
"Магията на Сурва". На
27 януари експозиция-
та "Сурва арт" ще обе-
дини картини на пер-
нишки художници, пос-
ветени на добилата све-
товна известност пер-
нишка традиция.

с на НАП.
Ако физическите

лица подадат годиш-
ните си декларации по
електронен път до 31
март 2017 г., те мо-
гат да ползват и 5%
отстъпка върху данъ-
ка за довнасяне по го-
дишната данъчна дек-
ларация, но не повече
от 1000 лв. Допълни-
телно условие е и да
нямат подлежащи на
принудително изпъл-
нение публични задъл-
жения към момента
на подаване на декла-
рацията, както и да
внесат целия размер
на данъка за довнас-
яне в срок до 2 май
2017 г.

Забраниха лова на пернат
дивеч в цялата страна

Силвия ГРИГОРОВА
Министерството на земеделието и храни-

те забрани лова  и разселването на пернат
дивеч в природата на територията на цяла-
та страна. Заповедта е разписана от минис-
търа на земеделието в оставка Десислава
Танева.

Тази мярка се въвежда с "превантивна
цел по отношение живота, здравето и иму-
ществото на гражданите. Забраната се въ-
вежда във връзка с усложнената епизиоо-
тична обстановка поради констатираното
заболяване инфлуенца по птиците. Контро-
лът по изпълнението на заповедта е възло-
жен на изпълнителните директори на Бъл-
гарска агенция по безопасност на храните
и на Изпълнителна агенция по горите",
съобщават от пресцентъра на министерс-
твото.

Забраната се въвежда заради разпрос-
транението на птичи грип, което придоби
доста големи размери за кратък период от
време.

До момента в България има 15 огнища на
птичи грип или т.нар. инфлуенца при птици-
те. При домашните птици са констатирани в
пет административни области: Видин, Вра-
ца, София, Пловдив и Монтана. Едно огни-
ще е отбелязано и при диви птици - в Ям-
болско, където са намерени две мъртви
чапли.

На провелата се в края на миналата годи-
на в Перник Областна епизоотична коми-
сия бяха предприети мерки с оглед ограни-
чаването на разпространението на птичия
грип. По предложение на Областната ди-
рекция по безопасност на храните в Пер-
ник беше забранен лова на пернат дивеч,
риболовът във водоеми, които се обитават
от диви птици. Освен това се забраниха и
пазарите  на птици в региона. Веведоха се
строги мерки при транспортирането на пти-
ци от един регион в друг, за което е уведо-
мена и ОДМВР-Перник.

Перник остава сред
най-запрашените градове
Любомира ПЕЛОВА

Силно замърсяване
на въздуха има в цяла
България. Най-прашно
е в София, където фи-
ните прахови частици
превишават нормите
до пет пъти. Опасен
въздух обаче дишат и
жителите на Перник,
Благоевград, Пловдив
и Смолян. Като причи-
на здравните експер-
ти посочват масово-
то използване на
твърдо гориво и вред-
ните емисии от авто-
мобилния транспорт.

За лошия въздух "по-
магат" и неблагоприя-
тните метеорологич-
ни условия, особено
мъглата. В столицата
вече са помислили за
модернизацията на
градския транспорт с
идеята той да стане
по-привлекателен за
гражданите, така че в
близко бъдеще повече
хора да слязат от ав-
томобилите си и да
ползват обществения
транспорт. Залагат и
на електрическите во-
зила като най-еколо-

гично чисти. Пробно
тук ще бъде тестван
електробус, който
преди това е бил пус-
кан единствено в Па-
риж. Той ще остане у
нас до края на май и
няма да има негатив-
но влияние върху въз-
духа, тъй като се за-
режда с ток и не из-
лъчва вредни емисии.
В Перник обаче тро-
леите вече са минало,
а за електроавтобуси
не можем и да мечтаем
заради високата им це-
на.
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Добри хора помогнаха на
5970 български семейства

Любомира ПЕЛОВА
Над 100 компании, стотици доброволци и пос-

ланици се включиха в коледната кампания на праз-
ничните герои, за да помогнат на семейства в
нужда в цяла България

Почти шест хиляди семейства от над 100 на-
селени места в цялата страна получиха пакет с
хранителни продукти от празничните герои на
Holiday Heroes, за да посрещнат с пълна трапеза
най-светлият християнски празник – Рождество
Христово.

Десетки компании и медии, стотици индиви-
дуални дарители и доброволци, куп родни знаме-
нитости превърнаха каузата на Holiday Heroes в
празник за хиляди нуждаещи се семейства в цяла-
та страна.

Четири дни неуморни доброволци опаковаха
празничните пакети в склад. Безброй други пък
доставяха с личните си автомобили готовите
пакети, директно в домовете на семействата.
Сред тях ха телевизионни звезди, оперни певци,
популярни поп изпълнители.

Празничните пакети не са напълно унифицира-
ни, но всеки от тях съдържа основните храни-
телни продукти – брашно, варива, олио, месен и/
или млечен продукт, кори за баница, питка и иг-
рачка за малчуганите за семейства в нужда .
Всички те бяха разпратени по домовете на нуж-
даещи се семейства в цялата страна.

Изпит по “Българска филология”
и по чужд език в СУ

Светла ЙОРДАНОВА
 Оценка от конкурсен изпит по чужд език ще бъде вход за спе-

циалност “Българска филология” в Алма матер през следващата
учебна година. Това става ясно от обявената вече кандидатсту-
дентска кампания в Софийския университет. И през следващата
учебна година матурата ще бъде вход във висшето училище. При
балообразуването обаче тя ще носи по-малък коефициент от бе-
лежката от конкурсния изпит. При шест от общо 108 специалнос-
ти оценките от матурата няма да служат за вход. Това са регули-
раните специалности „Право“, „Медицина“ и „Фармация“ и трите
специалности във Факултета по журналистика и масова комуни-
кация – „Журналистика“, „Връзки с обществеността“ и „Книгоиз-
даване“. СУ е сред първите 250 висши училища в престижна меж-
дународна класация Традиционно и тази година най-голямото вис-
ше училище ще има две изпитни сесии, като приемът на заявления
започва на 20 февруари. Крайният срок за записване на първата е
10 март, а за втората – 19 май. Първата изпитна сесия ще се про-
веде в неделните дни в периода 19 март - 23 април, а втората - в
съботните и неделните дни от 28 май до 25 юни. Променя се фор-
матът на кандидатстудентските изпити по български език и ли-
тература и по история на България, като вместо писмена разра-
ботка той ще е под формата на тест плюс тема. Изпитът по бъл-
гарски език и литература ще се състои от две задължителни час-
ти: тест с 50 въпроса и създаване на аргументативен тест, есе.
Максималният брой точки е 100 – 70 от теста, като 1/3 от точ-
ките са за въпросите по литература, и 30 точки за есето. Темата
за аргументативния текст може да бъде върху твърдение/сен-
тенция от литературен или нелитературен източник. Текстът
трябва да е в обем до 3 страници. Тестът включва въпроси както
от затворен, така и от отворен тип. Тестовите задачи по лите-
ратура и част от задачите по български език са формулирани на
базата на откъси от текстове. Въпросите, проверяващи литера-
турните познания и умения на кандидатите, са базирани върху
откъси както от текстове, включени в програмата по български
език и литература за задължителна и профилирана подготовка за
11 и 12 клас, така и от текстове, невключени в учебната програ-
ма. Въпросите върху откъс от неизучавано произведение са фор-
мулирани така, че отговорите им да не изискват познаване на це-
лия текст.

Кандидат-студентският изпит по история на България също
включва два задължителни компонента – тест и тема. И двете
части са на основа на учебното съдържание по история на Бълга-
рия за XI клас – задължителна подготовка. Оценката се изгражда
според резултатите от теста и темата по шестобалната систе-
ма.

Любомира ПЕЛОВА
Сметната палата публикува отчетите

за приходите, разходите и поетите за-
дължения за плащане във връзка с предиз-
борната кампания за изборите за прези-
дент и вицепрезидент на Република Бъл-
гария през 2016 г., представени от уча-
стниците в тях. Общо 21 са участници-
те в изборите - партии, коалиции и ини-
циативни комитети, от тях 20 са пред-
ставили в Сметната палата отчетите
си. Един участник не е изпълнил задълже-
нието си, предвидено в Изборния кодекс –
Инициативен комитет „За Бисер Геор-
гиев Миланов“.

При непредставяне на отчет, на лице-
то, което представлява партията или
инициативния комитет, или лицата, кои-
то представляват коалицията, съгласно
Изборния кодекс се налага глоба от 2000
до 10 000 лв.

Публикувана е и представената инфор-
мация от доставчици на медийни услуги,
социологически и рекламни агенции, и аге-
нции за осъществяване на връзки с об-
ществеността за предоставените от
тях услуги на участниците в изборите.

Сметната палата започна одита на уча-
стниците в изборите за президент и ви-
цепрезидент, за случаите, когато декла-
рираните приходи и извършените разходи
във връзка с предизборната кампания са
над 1000 лв. По предварителни данни
всички 20 участници надхвърлят тази су-
ма.

При този одит се извършва фактическа
и документална проверка на даренията,
направени от дарителите, на предоста-
вените вещи и услуги за безвъзмездно
ползване, дали е предоставена декларация
за произход на средствата, когато те
надхвърлят една минимална заплата, по
банков път ли са постъпили и извършени
приходите и разходите над 1000 лв., пода-
дена ли е в срок информацията за публи-
куване в Единния регистър по Изборния
кодекс по време на предизборната кампа-
ния.

Какво още ще бъде проверено?  На първо
място съответствието между размера
на дарените или предоставени за предиз-
борната кампания средства от физичес-
ки лица и размера на доходите на лицата,
когато средствата са в размер над 1000
лв.

Ще се ревизира още спазването на рег-
ламентираните забрани за финансиране и
подпомагане на предизборната кампания,
съответствието на отчетените разходи
с установените от извършените провер-
ки, в т.ч. по информация от доставчици
на стоки и услуги, спазването на опреде-
лените от Изборния кодекс ограничения
на общия размер за финансиране на пре-
дизборната кампания.

Отчетите са публикувани в Единния ре-
гистър по Изборния кодекс, достъпен
през интернет страницата на Сметната
палата на адрес: www.bulnao.government.bg

Светла ЙОРДАНОВА
Сатиричният теа-

тър „Алеко Констан-
тинов”- София госту-
ва на пернишка сцена
със спектакъла „Лъж-
ци по неволя” от Ан-
тъни Нийлсън. Първа-
та постановка на “Лъ-
жци по неволя” е през
2002г.  в Royal Court
Theatre под режисура-
та на Антъни Ний-
лсън. Тя се поставя за
първи път в България
на сцената на Сатири-
чен театър „Алеко
Константинов“ под
режисурата на проф.
Здравко Митков през
ноември миналата го-
дина.

Сега пернишката
публика ще има въз-
можността да се за-
бавлява с тази комеди-
я  и играта на актьо-
рите Николай Урумов,
Михаил Сървански,
Мартина Вачкова, Ма-
рия Статулова, Краси-
мир Куцупаров, Кирил
Бояджиев, Александра
Сърчаджиева.

Точно на Бъдни ве-
чер полицаите Гобъл и
Блънт са натоварени
със сложната задача
да съобщят на възрас-
тна семейна двойка, че
дъщеря им е загинала
в катастрофа. Майка-
та се оказва с доста
странни и ексцен-

трични поведенчески
отклонения, бащата
пък с много слабо сър-
це и двамата полицаи
се оплитат в нелепи,
но трогателни опити
да поднесат по-безбо-
лезнено ужасната но-
вина. Което се превръ-
ща в непосилен герои-
чески подвиг след не-
навременната намеса
на квартална активис-
тка, повела безком-
промисна битка с пе-
дофилите, свещеник с
артистични залита-
ния и едно чихуахуа…

„Лъжци по неволя” е
майсторски написан
фарс от шотландския
драматург и режисьор
Антъни Нийлсън. Той
е роден през 1967 в
Единбург в семейство-
то на актьори. Учи в
Уелския Кралски колеж
за музика и драма. Ав-
тор е на двадесет и
две пиеси, осемнадесе-
т от които режисира
на престижни сцени
като Кралския нацио-
нален театър и Royal
Court Theatre в Лондон.

 „Писането е жесто-
ко саморазголване, но
помага в лоши момен-

ти“ – признава драма-
тургът. Според него,
няма по-голям грях за
едно театрално пред-
ставление от това да
бъде скучно. „Публи-
ката дава парите си,
за да получи забавле-
ние и очаква от нас
адекватно да изпъл-
ним нашата част от
сделката. Мнозина
критици смятат, че
театърът е длъжен
да изпълнява полити-
ческа или образова-
телна роля. Не че то-
ва не е възможно, но
театърът може да
поучава истински са-
мо с добре разказана и
искрено изиграна ис-
тория“ – убеден е Ан-
тъни Нийлсън.

Според него, театъ-
рът трябва да даде

на публиката това,
което тя не може да
получи никъде друга-
де. „Когато вечерта
хората влязат в теат-
ралния салон, трябва
да забравят отговор-
ността и тежестта
на ежедневието си.
Което не значи, че
просто ще ги разсейва-
ме “със смешки”, а че
трябва да ги “презаре-
дим”, “стимулираме”
или “ангажираме” мис-
ловно и емоционално.
Ето това е мястото
ни в обществената
схема, нашата отго-
ворност, на която
трябва да се посветим
всеотдайно.“

Спектакълът ще се
играе на 25-ти януари
от 19 часа в театрал-
на зала „Георги Русев”.

 Трупата ще гостува с „Лъжци по неволя”
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Всички институции в синхрон срещу зимата

Любомира ПЕЛОВА
Общините и влас-

тите взимат мерки
във връзка с прогно-
зата за рязко застуд-
яване и падане на
температурите до -
20 градуса до края на
седмицата. В края на
работната седмица
се очакват обилни
снеговалежи в цяла-
та страна. В събота
и неделя се очаква
студът ще е най-те-
жък. В тези дни има
прогноза за обилен
снеговалеж, силен
вятър и ниски тем-
ператури и опасност
от навявания и за-
ледявания. На шо-
фьорите се при-
помня да тръгват на
път само с подход-

ящи гуми, заредени
резервоари и бате-
рии на телефона, да
карат със съобразена
скорост и повишено
внимание, спазвайки
пътните знаци и ука-
занията на „Пътна
полиция“ и контро-
лиращите органи. П-
ри усложнени метео-
рологични условия за
периода от 9 часа на
5-ти януари до 9 часа
на 7-ми януари ще се
спира движението на
тежкотоварни авто-
мобили над 12 т по
участъци от репуб-
ликанските пътища,
за да не се допускат
задръствания и бло-
киране на моторни
превозни средства,
за да се осигурят

нормални условия за
работа на снегопо-
чистващата техника
и за да се запази жи-
вотът и здравето на
пътуващите. Реше-
нието кои участъци
и кога ще бъдат зат-
ворени ще се взимат
от Междуведомстве-
ния щаб. 

Според метеороло-
зите целият януари
ще е леден. Всички
граждани и тран-
спортни фирми мо-
гат да получават ин-
формация за актуал-
ната пътна обста-
новка от безплатно-
то мобилно приложе-
ние LIMA, интернет
страницата на АПИ –
www.api.bg, lima.api.bg
и по всяко време от
денонощието на тел.
0700 130 20 в АПИ. В
агенцията целого-
дишно при 24-часов
режим работи Си-
туационен център,
който събира и обо-
бщава данните за
състоянието на ре-
публиканските пъти-
ща. Кризисните ща-
бове в цялата страна
са в готовност да
реагират, а вчера бе
проведено и  второ
заседание на нацио-
налния щаб. Той беше
сформиран именно
във връзка с очаква-

ните проблеми в ре-
зултата на студа и
заледяването. Ръко-
водител на щаба е ви-
цепремиерът и ми-
нистър на вътреш-
ните работи в ос-
тавка Румяна Бъчва-
рова.

От пресцентъра на
МВР съобщиха, че е
направен  анализ и
оценка на обстанов-
ката в страната във
връзка с прогнозите
за предстоящи оби-
лни снеговалежи и
силни ветрове. Пла-
нирани са превантив-
ни мерки и действия
за реакция, като
всяко от ведомства-
та е докладвало за
мерките, които пред-
приема.

Щабът започна ра-
бота по заповед на
премиера в оставка
Бойко Борисов на ос-
нование на Закона за
защита при бедс-
твия и Устройстве-
ния правилник на Ми-
нистерския съвет и
неговата админис-
трация и във връзка
с прогнозите за
предстоящи обилни
снеговалежи и силни
ветрове. В заседание-
то са участвали още
министрите на тран-
спорта, информа-
ционните техноло-

ГИТ напомня на работодателите
да съобразят условията на труд

с ниските температури
Силвия ГРИГОРОВА

Главната инспекция по труда напомня
на работодателите, че са длъжни да пред-
приемат мерки за защита на живота и
здравето на работещите от неблагоприя-
тните климатични условия. Предупрежде-
нието е във връзка с прогнозите за драс-
тичен спад на температурите и обилен сне-
говалеж, уточняват от пресцентъра на ГИТ.

При работа на открито работодателят е
длъжен да се съобразява с подадените
червени и оранжеви кодове за опасни ме-
теорологични условия. Той трябва да пре-
цени доколко тези неблагоприятни клима-
тични условия могат да застрашат живота
и здравето на работниците му и да вземе
съответните мерки. Такива мерки могат да
бъдат промяна на работното време, въвеж-
дане на по-чести почивки, промяна на типа
работа, като се възлага такава, която е по-
безопасна при дадени условия. Други
мерки са осигуряване на подходящи лич-
ни предпазни средства или средства за
колективна защита, на помещения с усло-
вия за възстановяване на топлинния ба-
ланс на организма, топли напитки и т.н.

Мерките са описани подробно в наредба
за минималните изисквания за микрокли-
мата на работните места. В нея са посоче-
ни също оптималните и допустимите мини-
мални и максимални стойности на темпе-
ратурата на въздуха в студения и топлия
период на годината при лека, средно теж-
ка и тежка физическа работа в закрити по-
мещения. При ниски температури оптимал-
ните стойности са между 16 и 23 градуса,
а допустимите - от 13 до 25 градуса, като
по-ниски температури са допустими съот-
ветно при тежката физическа работа.

В Инспекцията по труда сигналите, свър-
зани с работа при ниски температури, са
единични и обикновено са от работещи на
закрито. При работа на открито работода-
телите като цяло се съобразяват с небла-
гоприятните климатични условия и пред-
приемат мерки за ограничаване на нега-
тивното им въздействие, отчитат от трудо-
вата инспекция.

От ГИТ допълват, че най-често се въвеж-
да промяна на работното време или се
възлага друга работа, при която това нега-
тивно въздействие се минимизира. Нару-
шенията, касаещи факторите на работната
среда, част от които е микроклиматът, са
свързани с липсата на измервания. След
намесата на контролните органи на ГИТ,
измервания се извършват, но те рядко са
извън нормата.

Кризисният щаб да работи
изключително активно

Любомира ПЕЛОВА
Премиерът в оставка призова министри-

те, участващи в сформирания Кризисен
щаб заради предстоящото ново зимно
бедствие, да работят изключително актив-
но. „Специално ДАИ искам да присъства
навсякъде, да следят ТИР-овете, защото
тези безобразия трябва да престанат. Не
може да бъде казано на хората да не пъту-
ват. Затова имайте пълна готовност за те-
зи, които са неразумни и тръгнат в такова
време да им се окаже помощ“, заяви Бой-
ко Борисов по време на заседанието на
Министерски съвет вчера. “Искам всички
да бъдат изключително активни. Москов-
ски да се свърже с превозвачите, да ги
предупреди изрично и във всички екипи
да се вкарат и ДАИ. Така че, това безобра-
зие искам да го няма следващите дни, та-
ка че всеки да си знае мястото. Имайте
пълна готовност за тези, които са неразум-
ни и тръгнат в такова време да им се ока-
же помощ и да не бъдат и допуснати в те-
зи трасета, където би могло да има и се
очаква силен снеговалеж. Така че, изпол-
звайте и медиите да го транслирате това,
да обясните още веднъж. Армията също
да има готовност с тежките машини” пре-
дупреди Борисов.

гии и съобщенията,
на енергетиката, за-
местник-министри-
те на регионалното
развитие и благоус-
тройството, на зе-
меделието и храните
и на здравеопазване-
то, заместник глав-
ният секретар на
МВР Георги Араба-
джиев, главните ко-
мисари Николай Ни-
колов, директор на
ГДПБЗН, Христо Тер-
зийски, директор на
ГДНП, и проф. д-р
Христомир Брънзов,
директор на НИМХ-
БАН, експерти от
“Пътна полиция”,
агенцията “Пътна
инфраструктура” и
Министерството на
отбраната.

От МВР препоръч-
ват да не се пътува
от днес до края на
седмицата заради
очакваната усложне-
на обстановка.

Ситуацията се ус-
ложнява и от върлу-
ващия в страната
грип. Перник бе пър-
вата община, която
обяви епидемична об-
становка. Последваха
областите Русе,
Монтана, Стара За-
гора, Перник, Плов-
див, Габрово и в об-
щините Хасково и
Харманли

Вината на пешеходци, блъснати
на зебра, трябва да отпадне

Любомира ПЕЛОВА
“Изискването пешеходецът да прецен-

ява скоростта на идващ автомобил, дока-
то пресича на пешеходна пътека, трябва
да отпадне от закона. Така и решението
на ВКС ще се обезсили”. Това смята предсе-
дателят на транспортната комисия в НС
Настимир Ананиев. Идеята е да отпадне
изискването за преценка на скоростта от
пешеходеца. Освен това така ще се избег-
не несправедливостта пострадали от
ПТП на пешеходна пътека поради превише-
на скорост да се оказват виновни заради
това, че не били преценили скоростта на
идваща кола. Коментарът на Ананиев бе
по повод решението на ВКС, че блъснат на
пешеходна пътека пешеходец става съпри-
чинител на смърт или телесна повреда,
ако не е преценил скоростта на идващия
автомобил. Деутатът подчерта, че това
не е добре премислен текст и се присъе-
динява към председателя на ВКС, който е
е подписал решението с особено мнение.
Самите девет съдии също не са на единно
становище и част от тях са подписали с
особено мнение, припомни Ананиев. След
това решение ще се оказва, че за всяка ка-
тастрофа пешеходецът ще е съпричини-
тел, дори в случаите, когато е пострадал
или загинал, коментира той. Особено неп-
риложимо е такова изискване за преценка
на скоростта за млади хора, подрастващи
и деца, които пресичат на пешеходни пъ-
теки. Той добави, че за 3 месеца се взема
книжката и се налага 3 хиляди лева глоба
за шофиране с превишена скорост с пос-
ледните изменения на Закона за движение
по пътищата, които вече са в сила.

ЧЕЗ Разпределение удвоява
дежурните екипи заради студа

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение

удвоява дежурните
екипи на обслужваната
от дружеството терито-
рия в Западна Бълга-
рия в края на седмица-
та, когато се очакват
снеговалежи и значи-
телно понижаване на
температурите до -20
градуса.

„Създали сме необ-
ходимата организация
за посрещане на студо-
вете. На разположение
ще бъдат 110 аварийни
екипа, снабдени с -
необходимата екипи-
ровка за работа при тежки условия, за да може да реагираме мак-
симално бързо при възникване на евентуални аварии“, каза Виктор
Станчев, главен оперативен  директор на ЧЕЗ Разпределение.

В резултат на застудяването се очаква увеличаване на товарите
по мрежата, което може да създаде опасност от аварийни прекъс-
вания на електрозахранването, особено в районите, където клиен-
тите използват електрическа енергия, като основно средство за
отопление. Компанията призовава клиентите в студените дни да из-
ползват разумно отоплителните уреди, за да не се стига до прето-
варване на мрежата и да не се смущава техният уют. Конкретни съ-
вети за ефективно и разумно използване на електроенергията мо-
же да бъдат намерени на сайта на ЧЕЗ в секцията „Енергийна ефе-
ктивност“.

На разположение на клиентите е онлайн функцията на сайта на
ЧЕЗ Разпределение България „Аварии, текущи ремонти и планира-
ни прекъсвания“, където и през мобилен телефон или таблет на ад-
рес cez-rp.bg, могат да получат информация в реално време за пре-
късванията на електрозахранването, както и очакваното време за
неговото възстановяване.Клиентите на ЧЕЗ могат да получат до-
пълнителна информация и на денонощната телефонна линия 0700
10 010.

 



1. Двустаен Изток, 2тер., до спирка, ет.8 - 35 000 лв.

2. Двустаен, Изток, тх., среден, ет. 2 - 32 000 лв.

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

4. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.

5. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

6. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.

7. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,

      на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000 лв.

8. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне

9. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.

10. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.

11. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м

12. Парцел, с. Люлин, 810 кв.м, равен - 28 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Албените, полуобзаведен, ет. 3 - 220 лв.

2. Гараж, ул. Кракра, ТЕЦ, вода - 60лв

АПАРТАМЕНТИ:
1.  СТАЯ, ХР. СМИРНЕНСКИ, ЕТ. 2, ТХ. - 6 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, Д. МАХАЛА, ЕТ. 8, ТЕРАСА - 34 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 34 000 ЛВ.
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 50 000 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 46 000 ЛВ.
6. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ПРЕХОД, 3 ТЕР. - 43 000 ЛВ.
7. ТРИСТАЕН, Д. МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР - 45 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 60 000 ЛВ.
10. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 64 000 ЕВРО
11. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 680 КВ.М - 35 000 ЕВРО
2. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 170 КВ.М, ДВОР: 670 КВ.М - 83 000 ЛВ.
3. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М, ДВОР: 741 КВ.М,  САМОСТ., 2 ЕТ. - 96 000 ЛВ.
4. С. КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 25 000 ЛВ.
5. С. Г. СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М -  9 900 ЛВ.
6. С. ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000КВ.М - 20 000 ЛВ.
7. С. ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ЕТ., ДВОР 1 562 КВ.М, ЗП: 80 КВ.М, ОТЛИЧНА - 80 000ЕВРО
8. УПИ 1 090 КВ.М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ.М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665 КВ.М - 13 000 ЛВ.
11. УПИ, 557 КВ.М,  С.ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ   - 8 500 ЛВ.
12. УПИ 1 200 КВ.М; 876 КВ.М, С.ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ - 30 ЛВ/КВ.М
13. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
14. УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
15. УПИ 2 148 КВ.М; 4 322 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 27Е/КВ.М
16. УПИ 1 146 КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР. - 40Е/КВ.М
17. УПИ 1 116 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 30Е/КВ.М
18. УПИ 1 930 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 25Е/КВ.М
19. УПИ 1 100 КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО - 32Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.  ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Рекламно  приложение

Четвъртък, 5 януари 2017 г., брой 3 /6105/ година XХIV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООДАгенцията е създадена през 1994 г.

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 111

ПРОДАВА:
1. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
2. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, 72 кв.м, ет. 9/14, 2 тераси, таван - 42 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 36 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 6, тераса, ПВЦ - 32 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
8. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
9. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
10. Етаж от къща, Могиличе, 100 кв.м, ет. 1, мазе, таван, гараж, дв. 240 кв.м - 66 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
11. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
13. Вила, с. Рударци, 2 етажа, тухла, плоча, РЗП: 100 кв.м, двор 585 кв.м - 42 000 евро
14. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
15. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
16. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
17. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.
18. Парцел, на Е79, 7 576 кв.м, с лице 60 м към Е79, има газопровод - 35 евро/кв.м

НАЕМИ:
1.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 700 лв.
2. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ПВЦ, обзаведен - 200 лв.

0888/222 656
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер., 43 кв.м, лукс- 48 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м,
обзавеждане, лукс, ет. 1 - 35 000 лв.
3. Двустаен, ул. Кракра, 68 кв.м., ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ, 2 тер.,
ПВЦ, подобрения - 73 000 лв.
5. Двустаен, при гаров район , ет. 2, тер, нов- 31 000 евро
6. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
7. Тристаен, Център, ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.- 71 500 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 3, нов, лукс,
2 тер., саниран - 44 000 евро
9. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет.5, таван 20 кв.м,
вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
10. Маломерен тристаен, Център, ет. 4, лукс, ТЕЦ- 55 000 евро
11. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс- 78 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс,
с отделен вход 173 кв.м - 67 000 евро
13. Етажи от къщи, Клепало, Варош,
над Автогарата, Байкушева - от 37 000 до 55 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет., х 62 кв.м, дв. 300 кв.м- 45 000 лв.
15. Две вили близнак, Рударци,
дв. 760 кв.м, РЗП: 240 кв.м - 110 000 евро
16. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
панорама, на улица, до гора, кв. Кало,
с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро
17. Магазин, Пашов, 40 кв.м,
с оборудване, акт 16 - 32 000 евро
18. Търговски обект, Изток, топ-място,
тх., ЗП: 66 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро
19. Магазин, Център, 75 кв.м - 85 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Ид.ц., около Съда, 60 кв.м, ет.. 1, ТЕЦ, лукс- 220 лв.
2. Магазин, Ид.ц., Център, 25 кв.м - 1 000 лв./без ДДС/
3. Магазин, Център, 75 кв.м - 400 лв.
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ПРОДАВА:

1. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

2. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 28 000 лв.

3. Гарсониера, Площада, ет. 3, ТЕЦ, южна, тер. - 54 000 лв.

4. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

5. Двустайни център, ет.1 и ет.2,, 67 кв.м, тх/пл., ТЕЦ - 40 000 лв.

6. Двустаен, Център, 71 кв.м, ет. 1 тх./гр. без ТЕЦ - 39 000 лв.

7. Тр. ап.център, ет.3, тх/пл., 87 кв.м, две тераси - 44 000 евро

8. Тристаен, Площада, ет. 4, 90 кв.м, ТЕЦ, ПВЦ - 39 000 евро

9. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

10. Тр.ап.център, ет.4, тх/пл., 82 кв.м, ТЕЦ, тераса - 48 000 лв.

11. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м, лок.от. - 60 000 евро

12. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

       РЗП: 150 кв.м, дв. 274 кв.м - 42 000 евро

13. Къща, с. Кралев дол, РЗП: 150 кв.м,

      дв. 500 кв.м, два гаража - 60 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 1, над партер, в добро състояние - 21 500 евро

2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.

3. Двусатен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, добър вид - 33 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, ет. 8, 2 тер., ТЕЦ, подобрения - 34 500 лв.

5. Къща, Ид.ц, 2 ет., пл., за ремонт - 52 000 евро

6. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

7. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.

8. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  

1. Двустаен, Пашов - до 35 000 лв.

2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.

3. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.

5. Апартаменти,във всички райони на Перник 

6. Къщи, в Перник и региона.  

7. Парцели за жилищно строителство. 

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 Тел.: 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38

ул. “Н. Цанов” 34, /над
р-т “Елит”/, ет.2, офис: 7

+  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
сутерен, 2 ет., тавански етаж, гараж,
РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак,
сутерен, 2 ет., и таван - 50 000 лв.
4. Къщи, над Автогарата- 45 000 лв.; 55 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж,
парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино,
 52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Пригаров район,
52 кв.м, ид. част от парцел - 12 000 лв.
10. Къща, с. Ковачевци, нова,
РЗП: 86 кв.м, ет. 2, дв. 600 кв.м - 62 000 лв.
11. Къща, Долни Раковец, дв. 2 дка- 26 000 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 кв.м- 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата,
435 кв.м - 11 000 евро
14. Парцел 300 кв.м, Клепало,
стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
15. Местност, зад Шамака,
ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
16. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
17. УПИ, Радомир, 380 кв.м,
стара къща, ток, вода - 20 000 лв.
18. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град,
общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
20. УПИ, Мещица, 600 кв.м,
под борова гора - 13 000 лв.
21. Трън вилна зона, 22 дка,
земеделска земя с къща - 13 000 евро
22. Кв.Кристал, имот,
12 200 кв.м, урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр - 120 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, за бизнес,
ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Димова махала, кафе
аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
3. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 28 000 лв.
5. Радомир, Гърляница,
ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
6. кв. Тракия, лукс, ремонт- по договаряне
7. Радомир, Арката, ет. 8, 47 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
2. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ- 36 000 лв.
3. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/,
ремонт,обзаведен - 33 000 лв.
5. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8- 36 000 лв.
6. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.
8. Изток, ЕПК, ет. 8
/не последен/ - 24 000 евро
9. Изток, ет. 8, ТЕЦ, среден- 26 000 лв.
10. Изток ет., 7, панел,
ремонт с обз. - 50 000 лв.
11. Бела вода, 70 кв.м., ет. 2, тераса- 17 000лв.
12. Радомир, жк. Тракия,
с подобрения, ет. 2 - 23 000 лв.
13. Радомир, кв. Гърляница,
ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 6,
две изложения - 17 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
по договаряне за ремонт - 60 000 лв.
2. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, лукс, ремонт- 82 000 лв.
4. Пашов, ет. 1, непрех.,
ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
5. Радомир, Арката, ет. 5  17 000 лв.
6. Радомир, кв. Мечта ет. 6,
100 кв.м, асансьор - 18 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут.

Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити
1. Луксозни гарсониери, СЦ, ет. 2, ет. 1 - 20 000 евро; 33 000 лв.
2. Гарсониери, Тева, ет. 8, ет. 3, ет. 6 - 18 500 лв.; 22 600 лв.; 21 000 лв.
3. Гарсониери, Изток, ет. 5 - 23 000 лв.; ет. 8 асансьор, рем покрив - 24 500 лв.
4. Спешно, Гарсониера, Радомир, центъра, ет. 2, коментар - 14 000 лв.
5. Двустайни, Център, ет. 2 - 42 000 лв.
6. Двустайни, Тв. ливади, ет. 2, ет. 4, изток/запад - 28 000 лв.; 41 000 лв.
7. Двустайни, Пашов, ет. 5, ет. 7, панел - 35 000 лв; 24 000 лв.
8. Двустайни, Тева ет. 3, ет. 2, ремонт - 27 000 лв.; 26 000 лв.
9. Двустаен, Тева, отремонтиран, преустроен, ет. 3 - 32 000 лв.
10. Двустайни, Мошино, ново стр-во, акт 16, ет. 2, ет. 5- 23 000 евро; 39 000 лв.
11. Двустайни , Мошино, ет. 8, ремонт, ет. 6 - 30 000 лв.; 32 000 лв.
12. Двустайни, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ет. 7 - 31 500 лв.; 41 000 лв.
13. Тристаен, ИЦ, Монте Карло, ет. 2 - 65 000 лв.
14. Тристаен, ИЦ, ет. 5, 94 кв.м, нова тухла, спешно, коментар - 57 000 лв.
15. Тристаен, Тв. ливади, ет. 1, за търговска цел - 55 000 лв.
16. Тристайни, Тева, ет. 4, много добър, ет. 1 - 30 000 лв.; 27 000 лв.
17. Тристайни, Изток, ет. 6, ет. 8 - 43 000 лв.; 40 000 лв.
18. Луксозна къща, РЦ, 2 етажа, двор 300 кв.м - 48 000 евро
19. Къща до болницата сут. + 2 етажа,
тухла, плоча, коментар - 55 000 лв.
20. Спешно в ниската част на Варош, 2 къщи
в 1 двор, 640 кв.м, коментар - 40 000 лв.
21. Къщи, Драгичево - 15 000 евро; 76 000 лв.; 92 000 лв.; 115 000 лв.
22. Спешно парцел, Рударци, на главен път, 412 кв.м - 10 000 евро
23. УПИ, Дивотино, центъра, 900 кв.м; 800 кв.м - 20 лв./кв.м

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офиси, СЦ, ет. 3, ет. 2 - 90 лв.; 120 лв.
2. Гарсониери, Център, ет. 2, ет. 4, напълно обзаведени - 200 лв.; 300 лв.
3. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.
4. Луксозен, Двустаен, ИЦ, ет. 3, напълно обзаведен - 300 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ЕПК - 200 лв.

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на
улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Давам под
наем:

Помещение на 2
етажа, топ- място,
кв. Изток, подходящо
за търговска
дейност, куриерски
услиги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия

икономически техникум)

v автомивка външно и

вътрешно

v пране на килими

v денонощно охраняем

паркинг

тел.0893/37 20 40

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

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”

*
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА, - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 11 500 лв; 13 650 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

1.Двустаен, Тева, ет. 3,
преустроен в тристаен, след

ремонт, юг - 32 000 лв.

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 67 09 00

Купува :
1. Веднага къща в близките села, за
целогодишно живеене - до 40 000 лв.
2. Тристаен в Тева може и първи етаж

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 60 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

1. Къща, център, 70 кв.м, дв. 212 кв.м, гараж
- 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над Автогарата, 90 кв.м,

гараж, вътрешен санитарен възел - 40 000 лв.
3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 8, панел, ТЕЦ, ПВЦ - 28 000 лв.

2. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ - 29 300 лв.

3. Изток, ет. 7, панел, ПВЦ, ТЕЦ - 31 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35000 лв.

2. Изток, ул. Ю. Гагарин,

ет. 7, панел, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

3. Изток, ет. 8, панел, ТЕЦ,

ПВЦ, тер. подобрения - 36 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

тер, след ремонт - 42 500 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., РЗП: 140 ПВЦ,

гараж, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., РЗП: 200 кв.м,

ПВЦ, гараж, дв. 850 кв.м - 60 000 евро

3. Църква, тх. пл, на 2 ет.,

РЗП: 144 кв.м, дв 630 кв.м ъглов - 80 000 лв.

4. Църква, ЗП: 63 кв.м, дв. 760 кв.м, до у-ще- 67 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:

1. УПИ, кв. Мошино, 660 кв.м,

канализация - 28 000 лв.

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/

Продавам къща,

кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м., на 2 ет.,

ново стройтелство, в

съседство с парково

пространство

- тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

1. Гарсониера, Център - до 44 000 лв.

2. Двустаен Център - до 55 000 лв.

3. Двустаен, Изток - до 38 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

на улица, 17 000 лв.
тел. 0888/700 258; 0888/932 391

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А

(до винпром) 076/60 85 85

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-

охранителни, пожароизвестителни

и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

Ресторант
кв. Княжево

НАБИРА
СЕРВИТЬОРИ,
СЕРВИТЬОРКИ
- тел. 0888 704 160

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; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.



Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и
реномиран комплекс от затворен тип
Делта Хил . Местоположението е
уникално, представлява чудесно съ-
четание от панорамни гледки, свеж
въздух, спокойствие и същевремен-
но удобен достъп до столицата пос-
редством автомагистрала Люлин
тел.0882 817 442

Продавам  УПИ, Рударци 840 кв.м,
над плажа, панорамна гледка, ток,
вода, на улица, до гора, с постройка
на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро -
тел. 0896 788 784; 0887 884 095

Продавам къща в Перник, Клепало
с площ от 180 м2, партерен етаж, 41
000 лв. Изложение: юг/запад.Частич-
но обзаведена,обширна панорамна
гледка към града и околните планини.
-тел. 0897951954

Продавам  гараж в кв. Дараците -
тел. 0898 611 444

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв.
Хр. Смирненски -  тел. 0988 953
050; 0888 137 885

Продавам лек автомобил Опел
Вектра, перфектно състояние - тел.
0988 953 050; 0888 137 885

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

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеж-
дане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел:098 613 4789

Продавам Тристаен апартамент,
Перник, Център Светло и просторно
жилище с панорама две спални,
дневна с трапезария на две нива,
кът за мека мебел и място за тра-
пезната част, кухненски бокс - тел
0888 11 22 00

Отдавам апартамент под наем.
Перник, ул. "Струма" № 6, тухла,
среден, южен, две южни облицо-
вани тераси. баня с тоалетна, вто-
ра баня .230 лв/ месец Тел. 0888
692 426
Давам под наем, обзаведени

стаи всяка със собствен санитарен
възел - 0888/952 264
Давам магазин под наем, нами-

ращ се в центъра на гр. Перник /
двора на гимназията/. В момента е
работеща книжарница, но може
да бъде офис или друг вид бизнес.
Тел. 0898520537
Давам под наем помещение

180м2 за промишлени цели, кв.
Калкас 3лв./м2 Тел 0888424840

Търси да назначи барманка за
нощна смяна, може и пенсионерка
- тел. 0896 820 636

Търсим продавач-косултант за нон-
стоп, кв. Църква, добро заплащане.
тел. 0899 920 171, Павлов
Вестник „Съперник” търси

РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с опит –
тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

работа

наем

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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автомобили

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

Интересно и забавно

разни

Продавам използван маслен
радиатор Tesy Promotec CB 3014 -
3000 W, за  58-63 m3 обем - 70 лв.
Тел.: 0899838800

Търся момиче за работа с ком-
пютърна грамотност владеща
Corel Draw 9 тел. 0898 611444

Фирма набира охранители, за обект в
кв. Изток - тел. 0887 507 247

ДКЦ I Перник ЕООД
отдава под наем

помещения на адрес:

Сградата е реновирана,
разполага с парно отопление.

гр. Перник, кв. “Изток” ул. “Рига”
№ 3 (бивша III-та поликлиника)

подходящи за лекарски кабинети,
офиси, аптеки.

Тел. за връзки: 0899948040

О Б Я В А
Община Перник, Област Перник на основание чл.128, ал.2 от

ЗУТ  СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че е изработен
проект за изменение на подробен устройствен план-план за
застрояване /ПУП-ПЗ/ на поземлен имот /ПИ/ 051046 по КВС на с.
Дивотино, местност "Прогон", община Перник, като:

С план за застрояване поземлен имот /ПИ/ 051046 се отрежда
"За съоръжение на техническата инфраструктура" и се определя
зона за застрояване с показатели за устройствена зона-
Предимно производствена /Пп/.

В едномесечен срок от обнародването му в "Държавен
вестник"-брой 1 от 03.01.2017г. на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ
заинтересованите могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация.

Проекта се намира в сградата на общинската администрация
гр.Перник, пл."Св. Иван Рилски" №1А, етаж 12, стая 6,
сл.тел.№076/684-260.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

Пръстите на ръцете ви издават много за вас
Има общо между хората, които си приличат по цвета на косата, цвета на очите и

дори формата на пръстите. Вярвате или не, тя може да разкрие някои черти от ха-
рактера ви. Ето какво казва тя:

КРЪГЛА ФОРМА
Хората с кръгла форма на пръстите са много добродушни и отстъпчиви. Това

често им изиграва лоша шега, защото другите имат навика да се възползват от
добротата им. Те са много влюбчиви и цял живот търсят перфектната половинка, с
която да си живеят мирно и щастливо. Не са отмъстителни, вярват безрезервно на
другите и са чудесни приятели, които ти остават верни за цял живот.

ЗАОСТРЕНА ФОРМА
Чепати характери и инати до дъното на душата си. Това  не се случайни хора.

Всички те си приличат по някои черти, които са трудни за възприемане. Обичат да
става тяхното и дума не дават да се каже, че планът им не струва. Като оставим
това на страна, те са много амбициозни и нахъсани. Достигат високи върхове в
кариерата си, именно защото не се спират пред нищо.

КВАДРАТНА ФОРМА
Затворени и не много общителни хора, които цял живот живеят за работата си. Не

им върви с финансите, но са много трудолюбиви. Техният труд е от най-неблагодар-
ните, но самите те не се сърдят на света, а посрещат всяка трудност с още повече
сила. Държат много на семейството си и дават всичко за него. Имат голям късмет в
любовта и рано срещат половинката, която ще ги подрепя до края на живота им.

НЕПРАВИЛНА ФОРМА
Тези хора са пълна мистерия. Трудно можеш да се добереш до тях, не дават сър-

цето си току-така и се влюбват след много усилия от другата страна. Те имат няколко
верни приятели, които са им напълно достатъчни за цял живот. Не обичат шумните
места, биха предпочели да прекарат вечерта си у дома на чаша вино и хубава книга.
Добри партньори са, защото държат на искрени чувства и мразят лъжите.

Франция спира продажбата на витамин D
Франция ще спре продажбите на определена марка витамин D, след като прие-

мът на такъв от новородено бебе доведе до неговата смърт, заявиха здравните
власти.

Решението е взето като предпазна мярка от френската агенция ANSM, която
осъществява надзор върху безопасността на лекарствата и здравните продукти,
каза министърът на здравеопазването Марисол Турен.

Тази стъпка беше пред-
приета, след като новоро-
дено бебе почина на 21
декември, след като е би-
ло третирано с Uvesterol
D, който се предписва при
дефицит на витамин D
сред малките деца.

Преди забраната ANSM
е отправяла предупреж-
дения за това как добав-
ката се прилага, след като
е имало случаи на забол-
яване, особено сред недо-
носените бебета и новоро-
дените под един месец.
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О Б Я В А
Община Перник, Област Перник на основание чл.124б, ал.2 от

Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на
ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че със ЗАПОВЕД №2793 от 14.12.2016
г. на Кмета на Община Перник е одобрено техническо задание и
разрешено да се изработи проект за подробен устройствен план–

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 1 от Закона за
собствеността и ползуването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и
чл. 82 от Наредбата за общинската собственост, приета с Решение
№ 60 от 26.04.2013г. на Общински съвет – Радомир и Заповед №
3/04.01.2017г.

ОБЩИНА РАДОМИР

О Б Я В Я В А
I. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по

–нататък само “търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ,
СТОПАНИСВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ,
както следва:

1. Имот № 051024 в землището на с. Червена могила, м.
„Пладнището”, с площ   30,239 дка, VI – категория, пасище, мера -
при първоначална годишна наемна цена – 362,87 лв.

2. Имот № 000068 в землището на с. Червена могила, м.
„Миленкови ливади”, с площ   31,942 дка, X – категория, ливада -
при първоначална годишна наемна цена – 255,54 лв.

3. Имот № 000004 в землището на с. Червена могила, м. „Висо”,
с площ  21,659 дка, VI – категория, пасище, мера - при първоначална
годишна наемна цена – 259,91 лв.

4. Имот № 027011 в землището на с. Червена могила, м. „Огоя”,
с площ   7,313 дка, III – категория, нива - при първоначална годишна
наемна цена – 131,63 лв.

5. Имот № 028027 в землището на с. Червена могила, м. „Огоя”,
с площ   12,765 дка, III – категория, нива - при първоначална годишна
наемна цена – 229,77 лв.

6. Имот № 052084 в землището на с. Друган, Община Радомир,
м. „Локвата”, с НТП – нива и площ 2,699 дка, V – категория - при
първоначална годишна наемна цена – 37,79 лв.

7. Имот № 255004 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Дебела могила”, с НТП – изоставена нива и площ 10,698
дка, V – категория - при първоначална годишна наемна цена – 149,77
лв.

8.  Имот № 255007 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Дебела могила”, с НТП – изоставена нива и площ 6,201
дка, V – категория - при първоначална годишна наемна цена – 86,81
лв.

9.  Имот № 255012 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Дебела могила”, с НТП – изоставена нива и площ 3,041
дка, V – категория - при първоначална годишна наемна цена – 42,57
лв.

10.  Имот № 187017 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Метлите”, с НТП – изоставена нива и площ 8,304 дка, IХ
– категория - при първоначална годишна наемна цена – 66,43 лв.

11. Имот № 000308 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Извора”, с НТП – пасище, мера и площ 3.572 дка, X –
категория - при първоначална годишна наемна цена – 28.58 лв.

12.  Имот № 192025 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Герена”, с НТП – зеленч. култура и площ 4,686 дка, III –
категория - при първоначална годишна наемна цена – 84,35 лв.

13.  Имот № 192062 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Герена”, с НТП – зеленч. култура и площ 3,787 дка, III –
категория - при първоначална годишна наемна цена – 68,17 лв.

14.  Имот № 192070 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Герена”, с НТП – зеленч. култура и площ 4,758 дка, III –
категория - при първоначална годишна наемна цена – 85,64 лв.

15.  Имот № 192071 в землището на с. Стефаново, Община
Радомир, м. „Герена”, с НТП – зеленч. култура и площ 1,163 дка, III –
категория - при първоначална годишна наемна цена – 20,93 лв.

16.  Имот № 039006 в землището на с. Долна Диканя, Община
Радомир, м. „Матица”, с НТП – ливада и площ 12,619 дка, VIII –
категория - при първоначална годишна наемна цена – 126,19 лв.

17.  Имот № 043001 в землището на с. Долна Диканя, Община
Радомир, м. „Реджовица “, с НТП – ливада и площ 36,564 дка, VIII –
категория - при първоначална годишна наемна цена – 365,64 лв.

18.  Имот № 043002 в землището на с. Долна Диканя, Община
Радомир, м. „Реджовица “, с НТП – пасище, мера и площ 59,740 дка,
VIII – категория - при първоначална годишна наемна цена – 597,40
лв.

19.  Имот № 043003 в землището на с. Долна Диканя, Община
Радомир, м. „Реджовица “, с НТП – пасище, мера и площ 24,030 дка,
VIII – категория - при първоначална годишна наемна цена – 240,30
лв.

20.  Имот № 046003 в землището на с. Долна Диканя, Община
Радомир, м. „Реджовица”, с НТП – ливада и площ 80,808 дка, VIII –
категория - при първоначална годишна наемна цена – 808,08 лв.

21.  Имот № 002054 в землището на с. Старо село, м. „Равнище”,
с площ   2,649 дка, X – категория, нива - при първоначална годишна
наемна цена – 21,19 лв.

22.  Имот № 003093 в землището на с. Старо село, м. „Родината”,
с площ   3,800 дка, Х – категория, нива - при първоначална годишна
наемна цена – 30,40 лв.

23.  Имот № 003094 в землището на с. Старо село, м. „Родината”,
с площ   4,993 дка, X – категория, нива - при първоначална годишна
наемна цена – 39,94 лв.

24.  Имот № 005001 в землището на с. Старо село, м. „Белешков
път”, с площ  14,935 дка, X – категория, нива - при първоначална
годишна наемна цена – 119,48 лв.

25.  Имот № 028003 в землището на с. Старо село, м. „Кемеро”, с
площ 10,047 дка, X – категория, нива - при първоначална годишна
наемна цена – 80,38 лв.

26.  Имот № 063034 в землището на с. Старо село, м. „Над друмо”,
с площ 2,001 дка, V – категория, нива - при първоначална годишна
наемна цена – 28,01 лв.

27.  Имот № 023002  в землището на с. Червена могила, м.
„Червена могила”, с площ 2,701 дка, VI – категория, нива - при
първоначална годишна наемна цена – 32,41 лв.

28.  Имот № 000039  в землището на с. Червена могила, м.
„Миленкови кошари”, с площ 28,936 дка, Х – категория, ливада -
при първоначална годишна наемна цена – 231,49 лв.

29.  Имот № 000043 в землището на с. Червена могила, м. „Голо
бърдо”, с площ 54,641 дка, Х – категория, пасище, мера - при
първоначална годишна наемна цена – 437,13 лв.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните имоти – земи по чл.
19 от ЗСПЗЗ, да се проведе на 19.01.2017г. от 09.30 часа  в  сградата
на Община Радомир. При непровеждане на търга, поради
неявяване на нито един кандидат отговарящ на условията от
тръжната документация, повторен търг да се провежда всеки
втори четвъртък от месеца от 10.00 часа в сградата на Община
Радомир до отдаване под наем на имотите.

III. Срок за сключване на договора и начин на плащане –
Кметът на Общината сключва договор за наем със спечелилия
участник в двуседмичен срок след влизане в сила на заповедта по
чл. 114, ал. 1 от Наредбата за общинската собственост. Спечелилият
търга заплаща достигнатата  цена  в едномесечен срок от влизане
в сила  на заповедта за спечелен търг, след което в двуседмичен
срок се сключва договор за отдаване под наем на земеделски земи.

IV. Търгът да се проведе при следните условия:
 1. Тръжната документация, съдържаща информация за

условията за провеждане на търга и изискванията към кандидатите
се закупува срещу сумата от 20 лв /двадесет лева/ и се внесе по
сметката на Община Радомир № BG77IABG74788400467000, BIC:
IABGBGSF, код 447000 при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК до 16.00
часа на 18.01.2017г.

В случай на провеждане на повторен търг тръжна
документация се закупува до 16.00 часа на деня предхождащ този,
в който ще се проведе търга, като сумата се внесе по сметката на
Община Радомир.

2. Заявлението на кандидата за участие в търга /по образец
от тръжната документация/ да бъде регистрирано до 16.00 часа на
последния работен ден, преди деня на провеждане на търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление за
участие.

3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер
на 10 % /десет на сто/ от началната наемна цена по сметката на
Община Радомир № BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF, при
БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК. Депозитната вноска се внася за
всеки един от обектите по сметката на Община Радомир до 16.00
часа на 18.01.2017г.

В случай на провеждане на повторен търг депозитната
вноска  се внася до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който
ще се проведе търга.

Информация за провеждането на търга може да бъде
получена в отдел “ОСОС и гори” към Община Радомир, всеки
работен ден в рамките на установеното работно време; тел. за
контакт: 0777/82 435.

план за регулация /ПУП-ПР/ на част от кв.263 и кв.130 по
регулационен план и кадастрална карта на гр.Перник, кв.Изток, с
който да се определи сервитут на проектен газопровод от УПИ ²Х,
кв.130 до УПИ II-514.9574, кв.263 и се промени регулацията на улица
с осови точки 5020-5019-5018-5017.

Заповед №2793 от 14.12.2016 г. и приложенията към нея се намират
в сградата на общинска администрация, гр.Перник,
пл.„Св.Ив.Рилски” № 1А, етаж 12, стая 5.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ Заповедта на Кмета на
община Перник по чл.124а, ал.2 от ЗУТ  не подлежи на
оспорване.

ОБЩИНСКА  АДМИНИСТРАЦИЯ
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Днес е важно да отделите време за здравослов-
ното си състояние. Възползвайте се от даденос-
тите и насочете вниманието си към полезни и
градивни занимания. Препоръчително е по-добре
да контролирате енергията си и да не се поддава-
те на изкушения. Диетите са много ефективни

за изчистване от токсини и постигане на желаната фигура.

Днес не закъснявайте да изпълните обещания-
та, които сте поели към интимната половинка.
Стремете се да преценявате обективно нещата,
от които сте заобиколени, защото само по този
начин ще успеете да постигнете всичко. Живей-
те спокойно и с позитивна нагласа към случващо-

то се покрай вас.

Днес пред много от вас ще се открият отлични
възможности да разширят семейното имущес-
тво. Напълно възможно е част от вас да се зае-
мат с тези свои инициативи, от които може да
постигнат по-бързи резултати от материален
характер. Отделете време и за забавления. Само

оценката ще ви помогне да откриете грешките си.

Днес е важно да превъзмогнете песимизма си! В
случай че имате съмнения относно щастието си,
то при всяко положение е важно да направите
цялостна равносметка и да откриете къде точно
бъркате. Любовни признания ще ви потопят в по-
романтична атмосфера, стига да сте с подход-

яща нагласа за тях. Щадете здравето и силите си.

Днес не си позволявайте да предприемате рис-
ковани ходове, с които ще поставите под въпрос
деловата и материалната си сигурност. В ситуа-
циите, които са от голямо значение за вас, се
стремете да бъдете наясно с всичко. Действай-
те с огромна съобразителност, ако колега или

влиятелна особа ви отправят предизвикателства.

Днес не допускайте дребните разминавания с
интимната половинка. Стремете се да разреша-
вате противоречията. Започнатото днес ще бъ-
де за добро и с положителни развития за бъдеще-
то ви. Възстановяване на енергийния ви потен-
циал. Диетите са препоръчителни и полезни. Въз-

можно е да ви подтикнат да направите грешен ход.

Днес, ако не получите поддръжката на семей-
ството си, не се колебайте да я потърсите. За-
гърбете делничното и се отдайте на пълноценен
отдих. Срещите с приятели ще имат въздей-
ствие за укрепване на позитивната ви нагласа.
Може днес да сте без енергия и желание за нищо,

което е знак да се погрижите за по-надеждна защита.

Днес е изключително важно да отделите време
за укрепващи процедури. Не се отказвайте от
възможността да подобрите близостта си с
партньора в любовта. Романтични вълнения ще
срещнат други от вас с очарователна личност, с
която имат или предстои да изживеят силна

връзка. Във всички случаи използвайте енергията си разумно.

Днес реализираните сделки ще ви дадат основа-
ние да се справите с трудностите от делови и от
материален характер, които имахте напоследък.
Опитайте да организирате осъществяването на
проектите си, като разчитате обективно на зна-
нията и уменията си. В случай че близък ви потър-

си за съвет и подкрепа, обезателно се притечете на помощ!

Днес докажете, че на вас може да се гласува до-
верие. Стремете се да бъдете последователни в
действията си, защото само по този начин ще из-
бегнете възможността да възникнат неочаквани
затруднения. Добре е да сте внимателни, когато
обосновавате идеите си – планирайте и обмисле-

те внимателно, преди да ги предложите за общо разискване.

Днес в любовта се опитайте да бъдете макси-
мално прями и открити. В случай че близък човек
ви отправи предизвикателство, то на всяка цена
се старайте да не поемате каквито и да било
рискове. Предстоящата промяна ще свали напре-
жението и за щастие ще има с кого да я сподели-

те. Денят е подходящ за подмладяващи процедури.

Днес може да съсредоточите усилията си, за
да постигнете конкретни успехи от личен харак-
тер. Постарайте се да съставите достатъчно
добър план. При много от вас ще се наблюдава
изостряне на възприятията, което си има и поло-
жителни страни, но не е желателно да се стига

до физическа преумора. Вероятни са проблеми с приятелите.

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратче-
та. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е да
се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до
9 не трябва да се повтарят.
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Чакат се  и няколко нови попълнения
Пернишките „чу-

кове” със сигурност
ще имат нов центра-
лен нападател през
пролетния полусе-
зон на първенството
на Югозападната
„В” ФГ. Ръководс-
твото е прецени-
ло,че Христо Петров,
който игра на върха
на атаката през есе-
нта не е отговорил
на очакванията е е
решило да се разде-
ли с него. Петров
пристигна в Перрик
от „Сливнишки  ге-

„Ìèíüîð” ñå ðàçäåëÿ ñ Õðèñòî Ïåòðîâ Най-малко ходим
на мачове от Европа

Първият противник на ВК „Миньор”
търси съперник за контрола

Старши-треньорът на лидера в класира-
нето на Суперлигата Монтана Даниел Пеев
иска отборът му да изиграе поне една кон-
тролна среща преди подновяването на
шампионата. В първите два кръга монтан-
ският тим гостува на Миньор (16) и Черно
море (20), а на 24 януари, от 18 часа прие-
ма в зала „Младост” ЦСКА. „Червените”
са единственият отбор успял да победи
Монтана през есенния дял от първенство-
то.През есента, на 19-ти октомври в мон-
танската зала „Младост” миньорци отстъ-
пиха с 0:3 гейма (11:25,20:25,21:25)Монтан-
чани започнаха подготовка без разпреде-
лителя Любомир Агонцев, който в края на
декември претърпя операция на лявото
коляно. Националът Иван Латунов и възпи-
таникът на ДЮШ на клуба Леон Тончев се
включиха в тренировките наравно със
своите съотборници. Двамата са напълно
възстановени от контузиите измъчвали ги
през първия дял от първенството.

Най-тъпите оправдания за загуба във футбола
“Нямахме късмет”, “Би-

ха ни със случаен гол”,
“Играхме добре, не зас-
лужавахме да губим”,
“Паднахме, но продължа-
ваме напред”...Чували ли
сте как треньори и футбо-
листи се оправдават по
този начин? Има го в
чужбина, има го още по-
вече в България, където
футболното население от-
давна плямпа лишени от
всякакъв смисъл клише-
та. Целта е да се внуши
на запалянковците, че от-
борът им е бил добре под-
готвен за мача, но - ти да
видиш! - нещо взело, че
се объркало. Що за глу-
пост например е “нямах-
ме късмет”?

Футболът не е лотария,
а игра със своя вътреш-
на механика. Работата на
треньора е да подготви и
конструира играта за уи-
кенда. За това му плащат
- да прецени как да из-
нася топката по най-си-
гурния начин, как да иг-
рае на къси и дълги раз-
стояния, и въобще какви

рой”, но се предста-
ви доста под оча-
кванията през пър-
вата част от шам-
пионата. Вече е
ясно,че в Перник се
завръща халфът
Илиян Илиев, което
ще разнообрази
доста действията на
през пролетта.

Очакват се и още
няколко нови попъл-
нения, които да по-
могнат на отбора в
борбата за челното
класиране. Перниш-
ките футболисти

Да се продава ли Кафу?
Тоталната лудница

около звездите на Лу-
догорец продължава с
пълна сила и през 2017
година. Евертън дава
10 млн. за Кафу, лично
босът на Лацио иска
да фи-нализира тран-
сфера на бразилеца, а
Лестър и Съндърланд
също са на опашката
за подписа му... Напос-
ледък се разрази и
голяма шумотевица
около Сент Етиен и
Вандерсон, а почти
веднъж на месец
някой чужд клуб се се-
ща я за Кешерю, я за
Натанаел, я за Миси-

джан.Имайки предвид
голямата цел на Лудо-
горец - титла и още ед-
но участие в груповата
фаза на Шампионска-
та лига, за „орлите” е
важно да запазят своя
състав. Още повече, че
предстоят и срещи със
силния, но преодолим
фК Копенхаген в Лига
Европа. Така че за мо-
мента най-логично из-
глежда шампионите
да се разделят само с
един играч и е по-доб-
ре това да бъде Джо-
натан Кафу. Бразиле-
цът показа огромна
класа, почти невижда-

на за чужденец в „А”
група и определено
може да му се вземат
рекордни пари, почти
колкото от едно влиза-
не в Шампионската ли-
га. Не е изключено и
друго - при липса на
трансфер сега, самият
играч може да загуби
мотивация и да тръгне
по пътя на Роман
Безяк. Освен това за
Георги Дерменджиев
ще е по-добре отсега
да гради отбор без Ка-
фу, за да се намери
добър заместник и той
да бъде наложен в
състава за началото на

евротурнирите другия
сезон. Няма спор, че
Лудогорец ще даде
всичко, за да отстрани
фК Копенхаген и да
стигне колкото се мо-
же по-напред в Лига
Европа, но за всички е
ясно, че целта е нов
пробив в ШЛ и всичко
се върти около точно
това.

Колкото до Вандер-
сон, е ясно, че и на не-
го му е време да играе
в голямо първенство,
защото е на почти на
29 години. Но пък това
е играчът, който реша-
ва повечето дербита на

„орлите” в „А” група
Който излиза с еднак-
ва мотива ция както
срещу ПСЖ, така сре-
щу Пирин. Докато Ка-
фу опре делено изби-
раше мачовете, в кои-
то да покаже огромния
си по тенциал. Стигаме
обаче и до друг мо-
мент. Става въпрос за
близо 20-те млн. евро,
които Лудогорец може
да прибере от продаж-
ба на Кафу и Вандер-
сон. Ако тези пари бъ-
дат предложени на
разградчани, то неща-
та може да се по-
менят...

Българската Първа професионална лига
е на 34-то място по посещаемост сред ев-
ропейските шампионати. Това твърди в
свое изследване испанският сайт „Депор-
тес и финансас“.Проучването е направено
на базата на това колко от цялостния капа-
цитет на стадионите в съответните страни
е запълнен. В това отношение България е
на 34-то място с 19,4%. Ситуацията на род-
ната лига е още по-тревожна, защото в
проучването са включени само 36 пър-
венства, а зад нас са единствено Литва и
Латвия. На първо място е Висшата с 95,7%
запълнен капацитет. Следват германската
Бундеслига с 90,4% и холанската Ереди-
визие с 86,3%.

Безумие! Искат да анулират
световните рекорди в атлетиката

ИААФ е готова да обсъди предложе-
нието за анулиране на световните рекор-
ди, което даде шефът на Международна-
та асоциаация на спортните медии
(AIPS) - Джанни Мерло.

Той призова с открито писмо президен-
та на ИААФ Себастиан Коу, в което се
казва, че е по-добре световната атлети-
ка да отвори нова страница и да започне
на чисто, като изтрие всички рекорди до-
сега.Да припомним, че подобно безумие
се случи и преки 20 г., когато шефът на
немската атлетика Хелмут Дигел предло-
жи същото. Тогава не последва нищо,
само шум.  „Ние приветстваме диску-
сията, но сме длъжни да сме много вни-
мателни. Нашите приоритети винаги са
били атлетите да са чисти от допинг. Осо-
бено тези, които поставят световни ре-
корди, да имат законно основание.Ако
списъкът със световни рекорди бъде
анулиран, то чистите атлети рискуват да
загубят своето място в историята, а съ-
що и да се сблъскат със съмненията, че
техните рекорди са били поставени не-
честно”, завяват от прес-службата на
ИААФ.

Пред около месец ИААФ обяви пуска-
нето на портал, където спортистите да
могат да се топят, или казано по друг на-
чин – да пращат информация, ако знаят
за допингирани състезатели.

приключиха есента
с актив от 34 точ-
ки,на пет от водача
„Сливнишки герой”,
на когото ще госту-
ват през пролетта и
на четири от другия
отбор от областта,
който се състезава 
в третия футболен
ешелон „Струмска
слава”. Подготовка-
та на отбора ще бъ-
де подновена на 17-
ти януари стига ме-
теорологичните ус-
ловия да позволяват
това.

действия да предприеме,
които ще завършат с
вкарването на гол. Но по-
неже Левски, ЦСКА-Со-
фия и останалите ни отбо-
ри в Първа лига отдавна
нямат нито един читав на-
падател, оправданието
“нямахме късмет” им ид-
ва дюшеш. Влиза в рабо-
та, когато Бабатунде,
Нар, Кулма, Венци Хрис-
тов и останалите пишман-
футболисти от атаката се
препъват в топката, вмес-
то да вкарат гол . В края
на ноември Валери Божи-
нов се издъни на мача
Партизан - Войводина,
когато първо отигра не-
сериозно едно хубаво
положение, а след това
уцели греда. След дву-
боя нашият се вайкаше,
че при гредата не му про-
работил късметът.Бив-
шият треньор на ЦСКА-
София Еди Йорданеску
също плака след един
мач, че ударили две гре-
ди. Но това не е никакъв
късмет! Това е зададена
посока на удара, завър-

шил в рамката, а не в
мрежата.. Когато Черно
море загуби от Левски,
треньорът на варненци
Георги Иванов-Гонзо
развесели всички с от-
критието, че са паднали с
“два случайни гола”. Ка-
то бивш нападател и гол-
майстор точно Гонзо би
трябвало да е наясно, че
всеки гол е резултат от
поредица от целенасоче-
ни действия. Но какво да
очакваме от човек като
него, който след един
мач на Левски се оплак-
ваше от “голяма липса
на малшанс”?!. Ами злоу-
потребите със статистика-
та? Преди години тога-
вашният бос на Левски
Тодор Батков изръси чу-
довищна глупост след
загубата от Дебрецен с
0:2 в Будапеща. Адвока-
тът се изтъпанчи пред
журналистите и извади
статистическия лист, в
който сините имаха 62%
владение на топката.
После отсече: “Това и
Барселона не може да го

направи!” Само че, за
сведение на Батков, фут-
болът не е цифри, а игра
на голове. Кел файда, че
си ритал повече топката,
без да вкараш? Но тези
проценти влязоха в рабо-
та на юриста, който ина-
че трябваше да обяснява
защо нямат читав напа-
дател. Както и какво тър-
си в Левски слаб треньор
като Ратко Достанич. Зле
подготвените отбори на-
пълниха футбола ни с
още идиотщини като “за-
губихме, но продължава-
ме напред”. Къде могат
да продължат, извън иг-
рата ли? Истината е, че те
са се изгубили някъде по
пътя. Не са се възползва-
ли от шансовете, които
предлага футболът за
съставяне на истински
проект за игра. “Продъл-
жаваме напред” звучи
като другия тъпизъм “Д-
нес не успяхме, но има
още мачове”.

Със сигурност сте чу-
вали и “Играхме добре,
не заслужавахме да за-

губим”. Изтърси го нап-
ример румънецът Козмин
Моци след загубата на
Лудогорец от Арсенал с
2:3 в София. Това всъщ-
ност е някакво нескопо-
сано внушение, че побе-
деният отбор не е заслу-
жавал такава съдба, по-
неже се напънал и дал
всичко от себе си. Но ка-
къв друг начин има да
спечелиш, освен с игра?.
Еди Йорданеску, който
разполагаше с пълен на-
бор от оправдания за от-
блъскващата игра на
ЦСКА-София, заяви след
загубата от Лудогорец с
1:2 следното: “Нямахме
много положения, но и
съперникът ни вкара с
първия си удар. Втория
гол ни го вкараха от ста-
тично положение...” С
какво статичните изпъл-
нения се различават от
всичко останало във фут-
бола? Йорданеску сигур-
но знае, но не казва. Ид-
ва ред и на съдийството
тук ,каквото и да споме-
нем, все ще е малко
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СЪС СИГУРНОСТ ТЕ-
ЛЕФОННИТЕ ИЗМАМНИ-
ЦИ СА ИЗПУКАЛИ ЗАРА-
БОТЕНОТО покрай праз-

ниците и към вчерашна дата са доста-
тъчно прегладнели, щом започнаха
да въртят старата плоча на нов глас.
Полицията отчете своеобразен ре-
корд на опити за измами в Перник,
което идва да подскаже, че тоя ден
градът е бил обект на специално вни-
мание и масирано ало-присъствие. В
интерес на истината са отчетени само
10 официални опити за мошеничес-
тво, обаче по сведение на читатели
става дума за десетки пъти повече.
Да им се чуди човек на изобретател-
ността – тоя път мошениците се пред-
ставяли за служители на Криминална
полиция и както подобава на печени
ченгета, искали статистически данни
за последния опит за телефонна из-
мама на избраната жертва. Хубавото
на цялата история е, че засега никой
не се е закачил на куката, което е ма-
лък светъл лъч в тъмнината на хор-
ската глупост. По други сведения на
очевидци, опитът да бъдат изпързал-
яни със закъсал роднина им се случ-
ва поне трети път, което може да зна-
чи, че поне три айдушки бригади се
подвизават в Перник и региона. И по-
неже предстоят нови празнични тра-
пези през тоя месец, можем да оча-
кваме телефонни обаждания от Иван,
Йордан, Антон или Атанас с предло-
жение да им платим почерпките с
няколко хилядарки.

ОТ ТИЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА
ЛОШО ВРЕМЕ НА ЧОВЕК МУ ИДЕ
ДА ЕМИГРИРА за три дена, където и
да е, само не на Балканския полуос-
тров. Всяко пускане на телевизора ти
смразява кръвчицата с апокалиптич-
ни предсказания за сибирски студ,
преспи до кръста и пълен блокаж на
държавата. А предупрежденията да
не се пътува в почивните дни навяват
мисли за военно положение. Радич-
ков беше казал навремето, че януари
е най-българският месец и време за
мъже. Справим ли се с него, значи
сме истински патриоти, които си оби-
чат не само държавата, но и климата.
А комай нашата държава започна
предварително да вдига белия байрак
над още ненатрупалите бели преспи.

Любомира ПЕЛОВА
Продължават опи-

тите за измами в
Перник и региона. Са-
мо в първия работен
ден са направени над
10 проби от измамни-
ците. Схемите са най-
различни, а ето и ед-
на от последните -
обажда се следовател
или началник на Кри-
минална полиция на
домашния телефон
на гражданите. Мни-

Още един дрогиран
зад волана
Любомира ПЕЛОВА

За съжаление зачесяват случаите, в
които служителите на реда хващат не
само пияни, но и дрогирани водачи на
моторни преувозни средства. Поред-
ният шофьор на автомобил да кара под
въздействие на наркотични вещества, е
пипнат миналата нощ, около един час
след полунощ на кръстовището на ули-
ците „Ленински проспект” и „Благой
Гебрев” в кметство „Изток”. Там бил
проверен „Мицубиши Паджеро“, уп-
равляван от 19-годишния жител на об-
ластния град Е.Р. При изпробването му
с техническо средство било установе-
но, че шофира под въздействие на нар-
котични вещества. Взета му е кръвна
проба за химичен анализ и е задържан
за 24 часа с полицейска мярка.

Започнато е досъдебно производс-
тво.

Повече полиция по селата
Любомира ПЕЛОВА

Ще сложим по полицай в село или поли-
цай на две села, обяви премиерът в остав-
ка Бойко Борисов по време на правителс-
твеното заседание вчера, съобщиха от
пресцентъра на МС.

Министър-председателят е уточнил, че
след като пристигнат новите автомобили на
МВР, по-старите ще бъдат закарани в села-
та.

“Възложил съм на министрите на вътреш-
ните работи и на финансите да намерят за-
коновата форма за разполагане на автомо-
били по селата, които да служат на поли-
цаите за опазването на обществения ред.
Ще бъдат използвани старите автомобили
на МВР, които вече се подменят. Тези авто-
мобили ще вършат прекрасна работа по
селските райони и се надявам вече след-
ващите дни хората да ги видят там поли-
цаите“, заяви още Борисов.

Битовата престъпност в малките населе-
ни места продължава да е огромен проб-
лем. Почти всеки ден възрастни хора става
жертва на крадци, които в някои случаи ги
пребиват.

Справянето с този въпрос беше едно от
исканията на Патриотичния фронт да под-
крепи нов кабинет в рамките на този парла-
мент.

Наказаха шофьор, спрял
върху пешеходна пътека

Любомира ПЕЛОВА
След читателски

сигнал е санкциони-
ран шофьорът, спрял
на пешеходна пътека
в Перник. Става дума
за случай от 30-ти де-
кември, когато на
местен информацио-
нен сайт е публику-
вана снимка на

спрял върху пешеходна пътека в центъра на
областния град лек автомобил „Алфа Ромео“
с пернишка регистрация. Служители на сек-
тор „Пътна полиция“ при ОДМВР – Перник се
самосезирали и издирили нарушителя. Ока-
зало се, че става дума за 23-годишната Д.О.,
на която е бил съставен фиш. Законът пред-
вижда глоба в размер на 50 лева.

Ръководството на Областната дирекция на
МВР благодари на бдителната гражданка и
уверява жителите на Перник и региона, че
ще бъдат безкомпромисни към всички нару-
шители. Всеки един сигнал в средствата за
масова информация се проверява и се пред-
приемат съответните законови мерки.

Ало-измамници пробваха късмета си вчера и на телефона на „Съперник”
отново като прес-
тъпници и започват
за заплашват с убий-
ство, побой и други
издевателства и ис-
кат пари. По-късно
отново влиза в роля
мнимият полицай или
следовател, който да-
ва препоръка, да бъде
събрана определена
сума пари, възможно
най-много и да бъдат
предадени, за залав-
яне на изнудвачите.
Обикновено указания-
та са парите да бъ-
дат хвърлени през те-
расата или оставени
до кошче за боклук
или под камък.

От полицията от-
ново напомнят на
гражданите да не се
доверяват на непоз-
нати и под никакъв
предлог да не дават
пари. Нито една дър-
жавна институция не
взима пари на ръка за
каквато и да било ус-
луга. Преди да пред-
приемат някакви дей-
ствия, гражданите да
се обадят на близки и
познати и на тел. 112.

Над 340 нарушения на пътя
в региона само за седмица
Любомира ПЕЛОВА

В последната седми-
ца на 2016-та година
в Пернишка област са
засечени 341 наруше-
ния на пътя, сочи ана-
лизът на данните,
предоставени от
Главна дирекция „ на-
цонална полиция”. 300
от тях са установени
в присъствието на
контролен орган. Из-
дадените фишове са
186, а съставените
актове за установени
административни на-
рушения са 114. Изда-
дени са и 41 електрон-
ни фиша. Установени-
те неправоспособни
водачи през този пе-
риод са 9,  10 са шо-
фьорите, позволяли
си да управляват ав-
томобил след употре-
ба на алкохол. При че-
тирима от тях про-
милите са били над
1,2. При останалите
концентрацията на
алкхол в кръвта е била
по-вниска.

В последната седми-
ца на декември 2016-
та година в малките
населени места на ре-
гиона са засечени 85
нарушения, извърше-
ни по пътищата в
малките населени мес-
та. Катастрофите са

въпросния период са
две, при които има
двама ранени.

За страната пък за
същия период  са ус-
тановени 9 773 нару-
шения на пътя. Спо-
ред данните, предос-
тавени от ГД „Нацио-
нална полиция“, 4754
от констатираните
нарушения са засече-
ни в присъствието на
контролен орган. Из-
дадени са 4722 фиша
и са съставени общо
3172 акта. Издадени-
те електронни фишо-
ве са 7201. Броят на
установените непра-
воспособни водачи е
337. 207 души са уп-
равлявали моторно
превозно средство
след употреба на ал-

кохол, от тях 92 с кон-
центрация на алкохол
в кръвта над 1,2 про-
мила. За периода са
настъпили 89 пътно-
транспортни произ-
шествия, при които
са загинали 6 души,
109 са пострадали.

МВР ще продължи
да следи отблизо дан-
ните за тенденциите
на пътя и редовно да
анализира дали има
необходимост от до-
пълнителни промени
в подхода по отноше-
ние на проверките и
нарушителите на
пътя. Стремежът на
ръководството на
МВР е подобряване бе-
зопасността на пътя
и намаляване на жер-
твите и ранените.

мите началници каз-
ват на хората, че те-
лефонният им номер
е в списък с пред-
стоящи измами и че е
възможно да им се
обадят и да искат го-
леми суми пари. Пре-
дупреждават ги, ако
това се случи, да не
затварят слушалки-
те, а да наберат но-
мер 0900166, с което
ще подадат автома-
тично сигнал в поли-
цията.

Подобен случай
стана вчера и в ре-
дакцията на „Съпер-
ник”. Мнимият кри-
миналист с подчерта-
но мек говор обаче
явно смяташе, че
звъни на частен но-
мер и когато бе пока-
нен да дойде лично в
офиса на изданието,
за да се срещне очи в
очи с журналиста, по-
бърза да затвори те-
лефона.

Иначе след мнимия
разговор със служи-
теля от „Криминална
полиция” ало- измам-
ниците се обаждат


