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Св. мчци Маркиан и
Мартирий

Интелект  - 076/ 67 09 00  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    Тера Булгари         - 0884 32 47 03

Два бюджета -
една цел!

В дъждовните дни като манна небес-
на от небето паднаха цели два бюдже-
та. И ако за управляващите това е за-
дължение, за опозицията е новаторска
идея, нещо като ненадейно хоби с еле-
менти на самодейност. Много-малко -
това е положението. По-добре два, от-
колкото един. Да има за всекиго по не-
що.

За управляващите - рог на изобилие-
то.  Това военни, това полицаи, това
учители, това администрация - милио-
ни се сипят върху заплатите им. Чува-
ли с пари в камионетки ще хвърчат по
четирите краища на България. Сякаш
финансовото министерство ще от-
варя печатница за пари.

За опозицията - нова Нинова, нов бю-
джет. Като извадиха алтернативния
си бюджет, левите направиха разног-
лед народа. Нищо чудно даже самите
икономисти да почнат да се объркват
кой е истинският и кой претендира за
такъв.

Ако навремето конгресите на КПСС и
БКП бяха обединени под лозунга "Два
конгреса - една цел!", защо това днес да
не важи и за двата бюджета. Какво от
това, че единият е верен, а другият
сбъркан. Нека сбърканият народ сам
намери верния път.

Валентин ВАРАДИНОВ

30 / 100

ТОП-ОФЕРТА

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

0896 788 784; 0887 884 095

Българска
асоциация на
регионалните
медии

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

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Облачно, слаб
дъжд

Стефани, с теб се гордее цяла България, заяви кметът на Перник Вяра Церовска
Любомира ПЕЛОВА
Презничен беше вче-

рашният ден за най-
голямото пернишко
село - Драгичево. Де-
сетки деца се събраха,
за да поздравят своя-
та приятелка - евро-
пейската шампионка
по сумо Стефани Ве-
селинова. По стра
български обичай тя
бе посрещната в свое-
то родно място с
хляб и сол.

Младата спортис-
тка завоюва отличие-
то на престижното

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

Младеж в ареста, откраднал
огледало от лек автомобил

Любомира ПЕЛОВА
20-годишен е задържан за кражба

на странично огледало от лек автомо-
бил.

Преди ден в пернишкото Първо ра-
йонно управление на полицията е бил
подаден сигнал, че е откраднато стра-
ничното огледало на лек автомобил
"Ланчия Либра", собственост на 71-
годишен мъж от областния град. Слу-
жителите на реда реагирали незабав-
но и блокирали районна на местоп-
роизшествието. Така бил задържан
извършителят, 20-годишният Р.М. от
гр. Перник.

Започнато е бързо производство и ра-
ботата продължава.

състезание в Полша в
категория 50 кг. Тя бе-
ше лично приветства-
на от кмета на Общи-
на Перник Вяра Церов-
ска и кметът на село-
то Виктор Викторов.

"Скъпа Стефани, с
теб се гордеят не са-
мо твоите родители ,
не само хората от
Драгичево и от нашия
град, с теб се гордее
цяла България. Ти си
един чудесен пример
за тези малки деца.

Проверяват фирмите за
готовността за зимата

Любомира ПЕЛОВА
Кметът Вяра Церовска издаде заповед във връзка с подготовката

на Община Перник за работа при зимни условия. В нея се посочва, че на
26 октомври комисия, в която участват представители на общинска-
та администрация , полицията и пожарната, ще инспектират фирми-
те, отговарящи за
зимното поддържа-
не и снегопочиства-
не.

Специалистите ще
опишат проверена-
та техника, количес-
твата налични ине-
ртни материали и
сол.

Контролът по из-
пълнението на запо-
ведта е възложен на
зам.-кмета  Йордан
Павлов.
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"Ôåðìàòà" íàðóøèëà Çàêîíà çà âîäèòå
Телевизионният формат задължен да възстанови терените край “Студена”

Любомира ПЕЛОВА
От  Басейнова ди-

рекция Западнобело-
морски район са изпра-
тили  Разпореждане
от 16.10.2017г  до
ВИК ООД-Перник за
дейности на формата
на територията на
санитарно-охранител-
ната зона на язовир
"Студена", които про-
тиворечат на забра-
нителните и ограни-
чителните режими на
Заповед №РД-630/
10.08.2012 на МОСВ за
санитарно-охранител-
ната зона по силата
на Закона за водите.
Определя се в рамки-
те на 14 дни от полу-
чаване на разпорежда-
нето ВИК ООД-Пер-
ник да приведе тере-

ните в първоначалния
им вид,  пишат от
ekoarhiv.bg.

Още при старта на
"Фермата" перничани
негодуваха остро от
факта, че предаване-
то се снима до брега
на язовира, който е
единственият източ-
ник на питейна вода
за областния град и
съседните населени
места. Сигнализирана
бе  общината, облас-
тната управа и
РИОСВ.

Във втората поло-
вина на септември
т.г. областният упра-
вител на Перник Ире-
на Соколова инициира
проверки по повод
споделяния в социални-
те мрежи, че ТВ фор-

матът "Фермата"
застрашава аквато-
рията на язовир "Сту-
дена".  Проведена бе и
специална среща, на
която директорите
на Регионалната ин-
спекция по околната
среда и водите - Пер-
ник и "Водоснабдяване
и канализация" ООД -
Перник внесоха свои-
те доклади за резул-
татите от извърше-
ните огледи и провер-
ки. В тях се посочва-
ше, че определеният с
договор за снимачни-
те дейности терен се
намира в Пояс "II" на
разстояние 2500 м от
водовземната кула, на
левия бряг на вливния
ръкав на река Струма.
Няма никакъв достъп
на животни в близост
до водата. "Фермата"
се снима по-далеч от
язовира, не както зри-
телите смятат до са-
мия язовир. "Снимач-
ният екип е задължен
да опазва ползваната
територия от за-
мърсявания и пожари
и да я предаде в из-
ряден вид." - докладва
Иван Витанов, дирек-
тор на ВиК Перник.
"Не се установиха на-

Касата да провери и плати
надлимитната дейност

Силвия ГРИГОРОВА
НЗОК да направи анализ на неразплате-

ните към изпълнителите на медицинска по-
мощ надлимитни суми за периода от 2015
г. до момента и да организира заплащане-
то им - за това настоява Българският ле-
карски съюз в становище, изпратено до
управителя на здравната каса проф. Камен
Плочев, подписано от д-р Венцислав Гро-
зев.

В него от съсловната организация заяв-
яват, че до голяма степен заплахата за
закриване на държавни и общински бол-
ници е провокирана от неизпълнението на
ангажиментите на здравната каса. В тази
връзка БЛС е категоричен, че заплащането
на дължимите суми е нормативно дължимо
и може да бъде организирано, като за цел-
та от там предлагат няколко варианта. На
първо място се припомня, че според Зако-
на за бюджета на Националната здравноо-
сигурителна каса за 2017 г. "преизпълне-
нието на приходите от здравноосигурител-
ни вноски и неданъчни приходи може да
се ползва като източник за допълнителни
здравноосигурителни плащания над ут-
върдените разходи и предоставени тран-
сфери по бюджета на НЗОК по решение на
Надзорния съвет на НЗОК". Вариант е и
процедура по актуализация на Закона за
бюджета на Националната здравноосигу-
рителна каса за 2017 г.

От БЛС припомнят и размера на нераз-
платените средства от страна на касата
към болниците. За 2015 година сумата е в
размер на 51 187 хил. лв. "Същата е равна
на размера на извършената и отчетена
болнична медицинска помощ през 2015 г.,
която декларирате в Отчета за изпълнение
на бюджета на НЗОК за 2015 г., че остава
неразплатена, тъй като се явява над пър-
воначалните прогнозни стойности", посоч-
ват в писмото си до управителя на НЗОК
от съсловната организация. Отделно, не-
разплатени остават още 18 770 711 лева в
болничната медицинска помощ и 406 770
лева за медицински изделия, като от БЛС
припомнят, че за тяхното разплащане бе-
ше взето решение от Надзорния съвет на
фонда през януари 2017 г. От април тази
година до момента неразплатени остават и
39 989 562 лева в болничната медицинска
помощ и 1 918 321 лева за медицински из-
делия. "Тази сума е изчислена на основата
на вътрешната счетоводно-оперативна ин-
формация на НЗОК, която ни е предоставе-
на официално, и представлява неразплате-
ната стойност за извършена дейност, пора-
ди надвишаване на първично заложените
параметри на прогнозната финансова рам-
ка", поясняват от БЛС. Аргументите за на-
личие на дълг на НЗОК са изградени от ед-
на страна на основата на констатираната
от НЗОК неразплатена сума към изпълни-
телите на болнична помощ, посочена в От-
чета за изпълнение на бюджета на НЗОК
за 2015 г., изготвен от представляващия
институцията орган, а от друга - на офи-
циално предоставените от НЗОК данни за
2016 г. и третото тримесечие на 2017 г., до-
пълват от съсловната организация.

От БЛС са категорични, че когато е нали-
це консумирана от здравноосигуреното
лице медицинска грижа, включена в га-
рантирания от бюджета на НЗОК пакет, то
тя следва да е за сметка на бюджета на ин-
ституцията и посочват, че не е законосъоб-
разно оказаното лечение да остане за
сметка на изпълнителя на болнична меди-
цинска помощ. Неизпълнението на ангажи-
мента на НЗОК да заплати в пълен обем
оказаната медицинска дейност е неизпъл-
нение на договорено задължение, отбеля-
зват още от лекарския съюз.

В заключение от БЛС изискват от упра-
вителя на НЗОК заплащане на дължимите
суми и предупреждават, че ако това не се
случи, ще се обърнат към съда. "В тази
връзка следва да вземете предвид, че но-
сите и лична отговорност за всички вреди
и пропуснати ползи, проявили се вследс-
твие на виновно неизпълнение на конкрет-
ните ви правомощия", завършва позиция-
та на БЛС, отправена към проф. Плочев.

личие, изтичане или
разливи на отпадъчни
води, също и налични
битови отпадъци из-
вън поставените съ-
дове за сметосъбира-
не, както в граници-
те, така и извън гра-
ниците на обекта." -
са констатациите на
Пламен Ангелов - ди-
ректор на РИОСВ.
Според проверяващи-
те, в телевизионния
формат се позвали са-
мо химически тоалет-
ни, а тази, която е
селската, е само за ук-
раса.

От сайта на
РИОСВ-Перник става
ясно, че е била напра-
вена проверка  по сиг-
нал за замърсяване на
терена. От инспек-
цията информират,
че е проверено земли-
щето на село Студе-
на, в близост до село
Боснек, на територия-
та, на която е времен-
ното селище за сним-
ките на телевизион-
ната продукция "Фер-
мата". На обекта и из-
вън него не са устано-
вени битови отпадъ-
ци и разливи от отпа-
дъчни води, катего-
рични са от РИОСВ-

Намаляват болните от грип в региона
Силвия ГРИГОРОВА

Лек спад на заболели-
те от остри респира-
торни заболявания се
наблюдава през изми-
налата седмица, ин-
формираха от Регио-
налната здравна ин-
спекция. През този пе-
риод са регистрирани
общо 31 случая на бол-
ни от грип, при 35 за
предходната седмица,
като заболеваемос-
тта е била 41.43 %oo,
при средна за страна-
та 60.40%oo.

Почти наполовина е
спаднал броят на бол-
ните от заразни за-
болявания- от 7 на 4.

За сметка на това пък
са се увеличили заболе-
лите от варицела- 3
от Перник при само 1
за предходната седми-
ца.

През изминалата
седмица е установен 1
болен от аскаридоза в
Перник. Това е забол-
яване, което е от гру-
пата на паразитози-
те.

През изминалата
седмица Регионалната
здравна инспекция е
извършила 236 провер-
ки. От тях 49 са свър-
зани със спазването
на Наредбата за забра-
на на тютюнопушене-

то в заведения за об-
ществено хранене.

През този период
здравните инспекто-
ри са взели 303 проби.
От тях 251 са от раз-
лични питейни водоиз-
точници в региона с
цел да се установи да-
ли ползваната от тях
вода за питейно-бито-
ви цели отговаря на
изискванията на На-
редба №9 или не.

Взети са и 200 про-
би от атмосферния
въздух, за да се уста-
нови дали фините пра-
хови частици са в до-
пустимите норми или
не.

"Суперхрани" и променен грамаж
в новия рецептурник
за детските градини

Светла ЙОРДАНОВА
В новия рецептурник за хранене в дет-

ските градини включват и храни като ки-
ноа, авокадо, чиа, сушени боровинки, бро-
коли и брюкселско зеле. Той ще бъде одо-
брен в началото на 2018 година.

С промените ще въведат и по-голям гра-
маж на порциите за по-големите деца. В
същото време намаляват количествата на
солта и захарта. Новите рецепти, по които
ще се приготвя храната за децата в детски-
те заведения, ще изключат пържените хра-
ни и колбасите, за които и сега има забра-
на да бъдат използвани като основна хра-
на.

Въвеждането на т. нар "суперхрани" е
мода и желание да покажем нещо по-раз-
лично. Диетолозите препоръчват хората да
консумират плодове и зеленчуци, които
традиционно растат в региона. За нея сред
българските суперхрани са например тик-
вата и хлябът от лимец, както и хлябът със
семена от слънчоглед, тиква и орех.

За психолога към асоциация "Родители"
Яна Алексиева важно е качеството на хра-
ната, а не дали в менюто ще има суперхра-
ни.

Всяка нова тенденция първо е модерна
преди да стане нещо по-традиционно. Аз
не виждам проблеми, не виждам нужда да
се противопоставяме, ако в част от менюто
на децата е включено нещо от тези храни,
защото те са вкусни. Вече доста родители
много преди детската градина захранват
децата си с някои от тези продукти, вярват
в тях. Очевидно, за да се говори толкова
за тях, все пак зад тях стоят доказателства,
коментира  психологът към асоциация "Ро-
дители" Яна Алексиева.

Перник. Почистване-
то се извършва от
специализирани фирми
регулярно. Това са зак-
люченията на експер-
тите от екоинспек-
цията на мястото на
снимките. За по-ранна
проверка, която уста-
новява нарушения,
обаче, съобщи Тома
Белев от Асоциация-
та на паркове в Бълга-
рия. Инспекцията на
Басейнова дирекция
Западнобеломорски ре-
гион намира част от
дейностите, извърше-
ни от продукцията на
територията на сани-
тарно-охранителната
зона на яз. Студена,
за нередни. Според ор-
гана те противоре-
чат на забранителни-
те и ограничителни-
те режими на МОСВ
за санитарно-охрани-
телната зона по сила-
та на Закона за води-
те. На 16 октомври
Басейновата дирекция
е разпоредила на ВИК
ООД-Перник да вземе
случая "в свои ръце" и
в рамките на 14 дни
от получаване на раз-
пореждането да при-
веде терените в пър-
воначалния им вид.
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Тя е продължение на инициатива от 2015 година на губернатора Ирена Соколова

Любомира ПЕЛОВА
Книгата “България

под комунистическия
режим 1944-1989” бе-
ше представена в за-
седателната зала на
пернишката Облас-
тна администрация.
Инициативата е про-
дължение на пореди-
цата от събития,
реализирани от облас-
тния управител Ире-
на Соколова през 2015
година, сред които е и
експонирането на до-
кументалната излож-
ба „Забранената ис-
тина“.

Книгата “България
под комунистическия
режим 1944-1989” е
дело на Стоян Райчев-
ски и Фанна Коларова.
Тя е издадена на нем-
ски и български език, с

подкрепата на пред-
ставителството на
Фондация „Конрад
Аденауер“. Творбата
беше презентирана
лично от авторите
пред изпълнената за-
ла „Струма” на Облас-
тна администрация
Перник. Изданието
представлява систе-
матизиран, богато
илюстриран труд. То
показва с документи
света на терор, реп-
ресии, преследвания и
убийства, който се
крие под спокойната
повърхност на еже-
дневието през този
период.

„За пореден път
поставяме пред наша-
та общественост те-
мата за причинените
страдания по време

на комунистическия
режим. На терито-
рията на област Пер-
ник е имало три лаге-
ри за заточение  - в
Куциян, в Богданов
дол и в околностите
на Гигинския манас-
тир. Това са били мес-
та, на които, непод-
чиняващите се хора
са били физически и
психически пречупва-
ни. Нашите архиви
разполагат с богат
набор от данни, до-
казващи това. И не са-
мо документите по-
казват истината,
сред нас тук има и жи-
ви доказателства за
случилото се по оно-
ва време, в лицето на
Григор Симов и д-р
Николай Илиев“, от-
кри дискусията Соко-

лова.
Тя отбеляза още, че

представянето на ав-
торския труд на Рай-
чевски и Коларова в
навечерието на Бъл-
гарското председа-
телство на Съвета
на Европейския съюз е
още един повод за де-
батиране на дълбоки-
те преобразувания,
настъпили в страна-
та ни по дългия път
от тоталитаризъм
към демокрация.

Дисидентът Григор
Симов, който е от
трънското село Пар-
памун, сподели с при-
състващите спомени-
те си за събитията-
та от живота му
през тринадесетте
години прекарани в
затворите в ловеч,
Стара Загора и Кюс-
тендил, както и през
периода, в който е
бил интерниран Си-
листренско през 70-
те, 80-те години на
20 век.

По покана на Ирена
Соколова специални

гости на събитието
бяха ръководителят
на представителс-
твото на Фондация
„Конрад Аденауер“ в
България Торстен Гай-
слер, проф. Калин Яна-
киев, проф. Евелина
Келбечева и предста-
вителят на Минис-
терството на околна-
та среда и водите и
международен секре-
тар на ЖГЕРБ Антоа-
нета Събкова.

Торстен Гайслер из-
рази благодарността
си към областния уп-
равител за организа-
цията на събитието.
„Важно е събитията
от миналото да не бъ-
дат забравяни.

Фондацията ни с
радост подпомага из-
даването на всяка
книга на Стоян Рай-
чевски и Фанна Кола-
рова. Чрез техния
труд, истината за пе-
риода 1944-1989 ще
бъде овековечена и
ще достигне до все
повече хора», допълни
той.

Правителството се отказа от
орязването на болничните

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството се отказа от намерението

да бъдат орязани болничните. Премиерът
Бойко Борисов свика вчера на извънредна
среща министрите на здравеопазването,
финансите и МВР, за да бъдат обсъдени ва-
риантите за изход от ситуацията.

Проектобюджетът за догодина предвиж-
даше обезщетението за първите три дни от-
съствие от работа, поради заболяване, да
бъде намалено от 70 на 50% от надницата.

Целта на промените беше да се ограничи
представянето на фалшиви болнични листо-
ве. Според премиера, имало компании, кои-
то от началото на годината имали по над
100 000 болнични листа. При проверките се
е установило, че някои лични лекари са из-
давали по над 100 болнични листа от нача-
лото на тази година.

На заседанието на Министерския съвет
във вторник премиерът обяви, че властите
ще отложат въвеждането на мярката с още
няколко месеца. Ще бъде създадена спе-
циална  лекарска комисия, която да про-
верява болничните.

От началото на 2017 г. са изплатени пове-
че от 2 милиона болнични листа. Някои хора
обаче предпочитат да не отсъстват дълго от
офиса. Статистиката показва, че за първите
осем месеца на годината около 20% от бол-
ните са останали у дома само по три дни.

Трупата на Нешка отново в Перник
Светла ЙОРДАНОВА

Трупата на Нешка
Робева „Нешанъл Ар-
т“ отново ще покаже
пред перничани спек-
такъла „Спомен за
утре”. Тези, които не
са успели да видят
първото представ-
яне на трупата в
Перник, могат да го
направят на 8-ми
ноември от 19.00ч.
Билети могат да бъ-
дат закупени на каса-
та на театъра.

Спектакъла е изгра-
ден на базата на бъл-
гарски и световни хи-
тове от близкото и
по-далечно минало из-
пълнени от танцьо-

рите от трупата на
Нешка Робева и Хрис-
то Младенов.

Да чуеш на едно
място „Черен влак се
композира”, “ Зайди
зайди ясно слънце“,
„Две следи”, и
„Вървят ли двама”,
ако не е невероятно,
поне е любопитно.
Но да видиш фолклор
и туист, рок и тан-
го, заедно с виртуоз-
ните танцьори, си е
истинско преживява-
не….

Заслужава си!
„Споменът за ут-

ре“ е естествено
продължение на хи-
товия спектакъл на

Нешанъл Арт – „Сре-
ща в Споменът“.

Стил, логика и сю-
жет отстъпват
пред емоцията и хао-
са. Може би защото
спомените не се под-
дават на дресура, ук-
ротяване или дори
на елементарно под-
реждане. Защо и как
се появяват - никой
не се наема да об-
ясни. Може би защо-
то... обяснение няма.

Спомените ни?
Понякога нахални,
непредсказуеми, ужа-
сяващо разголени
или дискретни, свен-
ливи, недоизказани,
нежни... Когато ги
търсим, бягат, кога-
то бягаме - връхли-
тат неочаквано, бру-
тално... Спомените
играят с нас. Те ни
карат да се кикотим
необуздано за недоу-
мение на околните
или да прикриваме
сълзите заради
тяхното любопитс-
тво...

700 лева стартова заплата
за млад висшист иска КНСБ

Любомира ПЕЛОВА
За поне 700 лева стартова заплата за

млад висшист, който работи по специал-
ността си, необлагаем минимум и дос-
тойно заплащане на извънредния труд,
настоява КНСБ.

Това са част от исканията, които ще
бъдат обявени на протеста в петък,
съобщиха от пресцентъра на синдиката.

На 27 октомври КНСБ ще проведе на-
ционален протест “Работеща България
иска по-високи заплати!”.  Синдикал-
ният протестен митинг ще настоява
пред управляващите за догонваща по-
литика по доходите, която в ускорени
темпове да ни доближи до средноевро-
пейските нива, минимална работна зап-
лата, която осигурява социално включ-
ване и нормална издръжка на живота,
се посочва в съобщението.

От КТ “Подкрепа” засега все още не
са решили, дали ще се включат в про-
теста. Вчера техният председател Дими-
тър Манолов гласува в подкрепа на бю-
джета на НОИ, с което подкрепи прави-
телството. Въпреки неговия глас бю-
джетът не мина.

КНСБ иска поне още 100 лв. към зап-
латата на всеки български работник,
както и да не се пипа клас “прослужено
време”. Синдикатът настоява още за
цялостна реформа в Кодекса на труда,
която да въведе ред във формирането
на заплатите.

Според КНСБ е нужна данъчна систе-
ма, справедливо разпределяща тежес-
тите между труда и капитала, между
бедните и богатите. Първа стъпка трябва
да е въвеждането на необлагаем мини-
мум до размера на минималната работ-
на заплата, смятат от синдиката.

Конфедерацията настоява за незабав-
но приемане на законова норма за кри-
минализиране на все повече зачестява-
щите нарушения на правата на работни-
ците и служителите на сдружаване и ко-
лективно договаряне.

Осигуряването на необходимия фи-
нансов ресурс за издръжка и ефектив-
но функциониране на агенциите, рабо-
тещи на терен (с контролни функции,
предоставящи услуги и/или социална
закрила на гражданите), е също сред
исканията на КНСБ.

Синдикатът настоява още за засилен
контрол по прилагането на социалното и
трудовото законодателство, особено в
частта за безопасни и здравословни ус-
ловия на труд, работно време, заплати и
социално осигуряване, както и за га-
рантиран достъп на всеки български
гражданин до качествено образование
и здравеопазване, функциониращи на
социален, а не на пазарен принцип.

КНСБ настоява работодателите да
прекратят атаките срещу труда, както и
да приемат, че нарастването на работни-
те заплати е без алтернатива, резервите
за растеж на икономиката са другаде, а
не в разходите за труд.

От синдиката ще отправят послание
към бизнеса “да разбере, че държавни-
те изисквания за ред и прозрачност не
са “административна тежест”, а част от
демокрацията и законността”.
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Някои основни правила за безопасното използване на отоплителните уреди

Любомира ПЕЛОВА
Навлизаме вече в

т.н. отоплителен се-
зон, в който обикно-
вено зачестяват по-
жарите в жилищни
сгради, причинени от
неправилно ползване
на отоплителни и наг-
ревателни уреди, от
самозапалване на саж-
ди и от строителна
неизправност в ко-
минните тела на сгра-
дите.

В миналия отопли-
телен сезон в месеци-
те от 1 октомври
2016 година до 30 ап-
рил 2017-та, опера-
тивните части на Ре-
гионална дирекция
"Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението" в Перник
са гасили 441 пожара,
от които 48 са били в
жилищни сгради и са
възникнали именно по
посочените вече при-
чини. 55 са били пожа-
рите в коминните те-
ла. Затова от пожар-
ната обръщат особе-
но внимание на ото-
пляващите се на
твърдо гориво, съ-
ветвайки ги да по-
чистят комините на
жилищата си от нале-
пи и сажди. Още преди
началото на актив-
ния отоплителен се-
зон, от първите дни
на септември до мо-
мента са възникнали
вече 11 пожара име-
нно във връзка с ото-
плението, сочи ста-
тистиката.

Както всяка година
преди започване на
отоплителния сезон,
така и тази година,
РДПБЗН - Перник апе-
лира за спазване на
правилата за пожарна
безопасност, за да
няма сериозни инци-
денти.

Огнеборците на-
помнят, че не бива да
се използват нестан-
дартни и саморъчно

направени отопли-
телни уреди! Всички
отоплителни уреди
трябва да бъдат доб-
ре укрепени поради
опасността от обръ-
щане. Последното е
особено важно и за бе-
зопасността на ваши-
те близки, ако те са
т р у д н о п о д в и ж н и ,
възрастни или болни
хора! Те са най-риско-
вата социална група
при пожар, да катего-
рични огнеборците.

Те съветват още да
се упражнява постоя-
нен надзор над деца-
та. Те не бива никога
да бъдат оставяни
сами  при работещи
отоплителни уреди,
никога да бъдат зак-
лючвани в отсъс-
твието на възрастен
у дома.

Не бива да се заб-
равя още, че работе-
щите отоплителни
уреди трябва да се
наблюдават, а в бли-
зост до тях не
трябва да има оста-
вени горими предме-
ти. Не бива да се из-
ползват и за сушене
на дрехи.

Огнеборците съ-
ветват гражданите
при покупка на ото-
плителни уреди вина-
ги да изискват от
търговците да им бъ-
де предоставена
съответната ин-
струкция на българ-
ски език.

Важно е да не се пре-
товарва електричес-
ката инсталацията и
да не се подсилват
електрическите пред-
пазители.

Преди да излезете
от къщи или служеб-
ното място е добре
да се убедите още
веднъж, че сте изклю-
чили отоплителните
уреди, ако не сте на
централно парно.

Гражданите трябва
да не забравят, че

ередите под напреже-
ние или включени към
електрическата мре-
жа, при пожар  не мо-
гат да бъдат гасени
или охлаждани с вода.
Това може да стане са-
мо след изключване на
електрическия ток
от централното еле-
ктрическо табло или
от етажното, ако има
такова. В противен
случай опасността
от токов удар с фа-
тални последици е
реална.

Ако домът ви или
работното място се
отопляват от пемчки
на твърдо гориво, за-
дължително ги поста-

вете на негорима под-
ложка и стабилно ук-
репете кюнците. Про-
верявайте изправнос-
тта на комините в
сградата и не допус-
кайте използването
на комини с открити
фуги към помещения-
та и подпокривните
пространства. Почис-
твайте ги периодич-
но, в зависимост от
интензивността на
ползване, но не по-мал-
ко от един път го-
дишно, от налепи и
сажди - не използвай-
те леснозапалими
течности и материа-
ли като нафта, бен-
зин, гума, нафталин и
др. Преминаването на

комините през гори-
ми междуетажни
конструкции, както и
през таваните
трябва да е специално
защитено с негорими
материали. Комините
трябва да са измазани
отвън и отвътре-
проверявайте ги и
ако мазилката е напу-
кана или паднала, я
възстановете.

Не разпалвайте печ-
ките с леснозапалими
течности като без-
нис или нафта напри-
мер, а пепелта и сгу-
рията трябва да се
изхвърлят на пожа-
рообезопасени места.

Винаги след ползва-
не на печка на твърдо
гориво, тя трябва да
се угаси докрай. Опа-
сно е т. нар. непълно
горене или тлеене на
дървесината, при кое-
то се отделя силно
токсичният продукт
на горенето, въглеро-
ден окис. Той не се усе-
ща, но може да доведе
до задушаване.

Изклъчително важ-
но е и да се спазват
правилата за съхран-
яване на горивата. То-
ва трябва да става в
специално устроени
места, като се из-
бягва непосредстве-
ната близост с поме-
щенията за живеене.
Пристроените към
къщите навеси
трябва да са с негори-
мо покритие до плът-

ни негорими стени.
При наличие на влага
въглищата могат да
се самозапалят! Въг-
лищата складирайте
най-много до 2 метра
височина на отделни
купчини.

Отопляваните с га-
зови печки помещения
з а д ъ л ж и т е л н о
трябва да са с пос-
тоянна естествена
вентилация. Недопус-
тимо е устройването
и съхранението на га-
зови бутилки в бани и
спални, в помещения
под кота нула - мазе-
та, шахти и др., в бли-
зост до печки, радиа-
тори и каквито и да е
източници на топли

МОН: Учебниците са само 2,8 кг,
децата да не носят излишни неща

Светла ЙОРДАНОВА
В Ми-

нистерс-
твото на
образо -
ванието
са изме-
рили уче-
бниците
на петок-
ласнич-
ката Тео-
д о р а
Божкова, която подаде сигнал до ДАЗД за-
ради теглото на раницата си, и са установи-
ли, че те тежат само 2,8 кг. Така от образо-
вателното ведомство прецениха, че остана-
лото е сложено по желание на детето и на
родителите. Ние измерихме само учебници-
те, за да видим реално колко е тяхното тег-
ло. За нас е важно, когато говорим, наисти-
на да намерим причината за това. Измерва-
ме, че учебниците тежат 2,8 кг. Важно е в
тази раница извън задължителните учебни-
ци какво още може да се направи, поясни
Пенка Иванова Директор на дирекция "Уче-
бници и училищна документация".

По думите на Иванова един от вариантите
да се разреши проблема е да има шкафче-
та в училище, където да се държат учебни-
ците, както и пособията по рисуване. Майка-
та на ученичката, обаче припомни, че в по-
вечето случаи закупуването на тези шкаф-
чета се финансира от родителите, което е в
разрез с принципа на безплатното образо-
вание. По време на срещата в МОН зам.-
министър Михайлова е признала, че задачи-
те за упражнения по математика не са дос-
татъчни, което принуждава българските
учители да купуват помагала.

Освен това ще се обсъди идеята по-голе-
мите учебници да бъдат разделени на две
части. Ние получихме жалбата и веднага
взехме някакви мерки в посока на това, че
този проблем е ясен и виден и по него се
работи още от лятото. Организирани са сре-
щи с почти всички училища в София. Това е
комплексен проблем, той няма как да бъде
решен само от Държавната агенция за зак-
рила на детето (ДАЗД), включени са пред-
ставители на МОН. За ДАЗД е много важно
да бъде чут гласът на детето, заяви Дание-
ла Чирийска от ДАЗД.

ЕК: Намалете ВУЗ-овете до 10
Светла ЙОРДАНОВА

Системата от висши училища и научни
организации в България е много фрагмен-
тирана и за да се подобри качеството на
научните изследвания, е необходимо уни-
верситетите да бъдат намалени до 10, а фи-
нансирането за тях да бъде увеличено
двойно. В момента те са 52. Това е една от
главните препоръки от партньорското из-
следване за подобряване на оценката и
финансирането на научните организации и
висшите училища у нас, заключенията от
което бяха представени пред научна об-
щност от проф. Люк Соте, съветник на ев-
рокомисаря за изследвания, наука и ино-
вации Карлос Моедас и ръководител на ек-
спертната група по проучването. Оконча-
телният доклад от него се очаква да изле-
зе в края на годината. Според него страна-
та ни трябва да се справи с фрагментация-
та сега, защото останалата част от света
вече се глобализира в научната сфера. Ек-
спертът посочи, че неписаният стандарт е
на един университет да се падат 1 млн. жи-
тели, т.е. в България е най-добре висшите
училища да се сведат до 8, и то такива,
които имат за основна мисия да се разви-
ват научно. "Четири университета могат да
бъдат изследователски и четири - пред-
приемачески. Един академичен вуз, който
да набляга на следдипломните степени, би
могъл да бъде създаден от БАН, а друг -
селскостопански университет - от Селскос-
топанската академия, т.е. общо 10 за стра-
ната ви", обобщи проф. Соте, според когото
страната ни е световен шампион по брой
научни институти.

на, както и на места
с пряко слънчево
нагряване, в гаражи,
общи тавани и стъл-
бища.

С цел установяване
на течове на газ, към
пропан-бутана се до-
бавя вещество със
специфична миризма.
В случай, че я усети-
те, веднага затворе-
те вентилите и за-
почнете проветрява-
не на помещението.
Пропан-бутанът е по-
тежък от въздуха и
се наслагва в ниските
части на помещение-
то, поради което про-
ветряването трябва
да се извърши и за
най-ниските точки. В
случай на теч над до-
пустимата концен-
трация, при източник
на запалване с мини-
мална мощност може
да се възпроизведе
взрив. Ако е тъмно,
не палете лампата и
не ползвайте откри-
ти огнеизточници -
запалки, свещи и др.
По най-бързия начин
изключете електри-
чеството, съветват
експертите.

Проверката за изти-
чане на газ в никакъв
случай не бива да се
извършва чрез поднас-
яне на открит огън
към съмнителното
място. Това можете
да се направи чрез са-
пунен разтвор на
мястото на евентуал-

ното изтичане.
Профилактиката,

която трябва да бъде
извършвана, задължи-
телно е посочена в ин-
струкциите на произ-
водителя на съответ-
ния газов уред.

При възникване на
пожар, първото дей-
ствие на всеки
трябва да е подаване
на сигнал на тел. 112,
след което може да се
пристъпи към гасене
на пожара с подръчни
средства, но не с риск
за живота. Организи-
райте евакуацията на
застрашените от по-
жара хора и ценно иму-
щество, съветват
още огнеборците.



ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 4(5), ТЕЦ, 1 тер, 52 кв.м, тх., подобр. - 52 500 лв.
2. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
3. Двустаен, Ид. център, ет. 3, 72 кв.м, с обзавеждане, лукс - 63 000 лв.
4. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
5. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., тх. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с ползване на двор - 30 000 евро
9. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
11.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ - 49 000 евро
13. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  405 евро/м2

16. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
19. Къща, Радина чешма, 2 ет., РЗП 144 м2, двор 480 м2,
     лукс обзавеждане - 79 000 евро
20. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
21. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
22. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
23. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
24. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера, Изток - до 35 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен, Изток, Проучване, Дараци - до 48 000 лв.
4. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
5. Тристаен,Център - до 65 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Мошино - до 53 000 лв.

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл., ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35000 евро
4. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
5. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
6. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
7. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
8. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
9. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
10. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
11. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
12. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
13. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
14. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
15. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
16. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
17. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

18. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
19. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
20. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
21. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от къща, над Винпром, полуобзаведен  - 160 лв.

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
7. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
10. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
12. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
13. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ - 46 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТВ.ЛИВАДИ, ЕТ. 2, МН. ДОБЪР, ОБЗАВЕДЕН            - 30 000 ЕВРО
3. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР         - 45 000 ЛВ.
4. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, 2 ТЕР.         - 68 000 ЛВ.
5. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ. М, ЕТ. 4            - 64 000 ЕВРО
6. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ. М, ЕТ. 4            - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ. М, ДВОР: 741 КВ. М, САМОСТ., 2 ЕТ.   - 90 000 ЛВ.
2. С. ДИВЛЯ, 2 ЕТ., ЗП: 55 КВ. М, ДВОР: 680 КВ.М, ЗА РЕМОНТ          - 25 000 ЛВ.
3. С. Д. ДИКАНЯ, 2 ЕТ., ЗП: 68 КВ. М, ДВОР: 740 КВ. М            - 38 000 ЕВРО
4. С. КОНДОФРЕЙ, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП: 85 КВ. М, ДВОР: 700 КВ. М - 20 000 ЛВ.
5. С. НОЕВЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, ЗП: 80 КВ. М, ДВОР: 900 КВ. М          - 40 000 ЛВ.
6. С. РЕЖАНЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, РЗП: 84 КВ. М, ДВОР: 430 КВ. М     - 41 500 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 2 ЕТ., ЗП: 76 КВ. М, ДВОР: 1100 КВ. М, ОТЛИЧНА   - 39 000 ЕВРО
8. УПИ 1090 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, 557 КВ. М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ                -   8 500 ЛВ.
11. УПИ 1200 КВ. М; 876 КВ. М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ             - 30 ЛВ/КВ. М
12. УПИ 1400 КВ. М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН               - 50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150 КВ. М, 1970 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ           - 25 Е/КВ. М
14. УПИ 2148 КВ. М; 4322 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО   - 27 Е/КВ. М
15. УПИ 1146 КВ. М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР.                 - 40 Е/КВ. М
16. УПИ 1116 КВ.  М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 30 Е/КВ. М
17. УПИ 1930 КВ. М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 20 Е/КВ. М
18. УПИ 1100 КВ. М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО               - 32 Е/КВ. М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

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

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Сряда, 25 октомври 2017 г., брой 204 /6306/ 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

“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 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.

3. Гарсониера Център, ет. 4 - 38 000 лв.

4. Гарсониери, Изток, ет. 4; ет. 2                           - 28 000 лв.; 35 000 лв.

5. Гарсониера,  Тева, ет. 3 - 28 000 лв

6. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро

7. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 41 000 лв.

9. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 2, тухла, плоча, ремонтиран         - 43 000 лв.

10. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси - 41 000 лв.

11. Двустаен, Изток, ет. 5 - 42 000 лв.

12. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.

13. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.

14. Тристайни, Димова махала, ет. 1; ет. 3 - 44; 45 000 лв.

15. Спешно Тристаен, Изток, ет. 6, с подобрения, непреходен   - 53 000 лв.

16. Тристайни, Изток, ет. 6; ет. 8 - 53 000; 42 000 лв.

17. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.

18. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,

      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,

      коментар - 60 000 евро

19. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.

20. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро

21. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.

НАЕМИ:

1. Тристаен, Радомир, центъра, напълно обзаведен - 200 лв.

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, юг - 34 200 лв.
2. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
   РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
3. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

    сайдинг, двор: 325 кв.м - 53 000 евро
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж - 22 000 лв.
5. Къща, Каменина, ЗП: 70 м2,
     двор 400 м2 - 60 000 лв.
6. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
10. Стара къща, Д. Раковец и
       УПИ 2 дка - 26 000 лв.
11. Къща, с. Турковци, къща,
      сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
       УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
12. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
13. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 35 000 лв.
14. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
16. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
17. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
21. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 10 000 евро
27. Трън вилна зона, 22 дка,
      земеделска земя с къща- 13 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 600 лв.
2. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
3. Гараж на Софииско шосе,
    с канал и инструменти - 100 лв.
4. Гараж, масивен, Център, 20 кв.м - 50лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 35 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер.,
    без ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тв. ливади, 78 кв. м, ет. 2, тх., л.о.

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Мошино, ет. 9, ТЕЦ, ЕПК, тер. - 35 000 лв.
6. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8 /непоследен/

- 24 300 евро
8. Изток ет. 7, панел,
       ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
       70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
       ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 18 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 16 800 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
     по БДС, за ремонт - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ,
     добро  състояние - 32 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката,
     ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 4 - 27 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Байкушева, 50 кв.м,
    дв: 200 кв.м                              - 30 000 лв.
2. Къща над Автогарата, ЗП: 75 кв.м,
    сутерен, етаж, два гаража - 50 000 лв.
3. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,

ПРОДАВА:

1. Ателие, РЦ, тухла/плоча, 24 кв.м, подобрения - 22 000 лв.

2. Гарсониера център, ет.4, 45 кв.м., след ремонт - 55 000 лв.

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

4. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 32 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., 72 кв.м, тх/гр., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., ет.3, т/пл., ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц, т/пл., 3 тераси, ТЕЦ , непреходен - 57 000 евро

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

9. Къща Ралица, тх./гр., 2 етажа, двор 350 кв.м - 49 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв: 320 кв.м, лок.от. - 55 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ
   076/60 26 26;  076/60 46 76;  0886/796 902; 0777/80448 www.simeond.imot.bg
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/                    ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

ТТТТТелелелелелефони: ефони: ефони: ефони: ефони: 60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.: 0895 718 709

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

Продава къща, в ниската част
над Автогарата, ЗП: 120 кв.м.,
2 етажа, масивна, гараж, тх.,

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 33 000 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл.,

ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.

2. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

лок.от. - 55 000 евро

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически техникум)
√ автомивка външно и
вътрешно
√ пране на килими
√ денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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 къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -
28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

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 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

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи

3 бр. работнички
за 2-сменен режим на работа

0885 230 813 или на място:
фирма “Микропакт”,

в двора на бившия “Феромагнити”

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 евро
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.



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 Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442

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

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

Търсим продавач-косултант за нон-
стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов

Ресторант “Ролис” кв. Църква търси
сервитьор/ка с работно време 2/2 дни
Тел.: 0876 620 457

Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-
МЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88 40
95; 0888/50 32 37

Търси барманка за нощна смяна,
може и пенсионерка. Тел.: 0896 820
636

Търся жена за продажба на вестници
в кв. Изток - пенсионер.Тел.:0898 699
744

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

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

Продавам равно дворно място -1240
кв.м. с едноетажна къща /вила/ - 60
кв.м. застроена площ, масивен гараж
(24 кв.м), други допълнителни
пристройки, с кладенец, асма, овощни
дръвчета в с. Дивотино, обл. Перник.
Тел.: 0899 127119

Продавам  гараж в кв. Дараците -
Тел.: 0898 611 444

Давам двустаен апартамент под
наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200 лв.,
плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887 237
797

Давам магазин под наем, намиращ се
в центъра на гр. Перник (двора на гим-
назията). В момента е работеща кни-
жарница, но може да бъде офис или
друг вид бизнес. Тел.: 0898520537

Давам под наем луксозни помеще-
ния, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски. Тел.: 0988 953 050; 0888
137 885

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи 3 бр. работнички за
2-сменен режим на работа. 0885 230
813 или на място: фирма “Микропакт”,
в двора на бившия “Феромагнити”

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили
наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

1. ЛАЛЕ
Изпитвате голяма лю-

бов към пътуването. И
все пак, въпреки че се
стремите към промяна и
се адаптирате много
добре към нея, вие из-
питвате дълбока любов
към семейството и
приятелите си. Вие сте
чувствителни и внима-
телни натури. Обичате
изобилието и сте стре-
мите към такова в живо-
та си.

2. РОЗА
Повечето хора свър-

зват розата с любов и
ако сте привлечени от
това великолепно цве-
те, вие сте наистина
страстни и вашите ро-
мантични връзки са
склонни да бъдат дъл-
боки и продължителни.
Стремите се към високи
цели и съвършенство в
живота си, но често
очаквате същото и от
околните, което ви съз-
дава социални пробле-
ми. Важно е да се нау-
чите да приемате недостатъците на околните и да забравите малко
за бодливата си страна от характера.

3. ОРХИДЕЯ
Ако сте привлечени от орхидеи, не сте сами. Подобно на вас, тя е

елегантна и изискана и е най-силно желаната от декоративните
растения. Хората, които харесват орхидеите, са много екзотични и
мистериозни. В живота си по-скоро обичате усамотението и имате
малък кръг от много близки приятели. Вие сте умни и откровени,
казвате винаги това, което мислите, без да се страхувате от хор-
ското мнение.

4. АФРИКАНСКА ТЕМЕНУЖКА
Според една легенда бог Аполон упорито преследвал една от

нимфите на сестра си Артемида. За да я спаси от брат си, Артемида
я превръща в теменужка. Ето защо това цвете се смята за символ
на скромност, чистота, непорочност и нежност. Ако харесвате това
цвете, навярно сте късметлии в живота. Потайни сте и само най-
близките ви познават добре.

5. МАРГАРИТКА
Обичате да раздавате усмивки, любовта е водеща в живота ви, а

стремежът ви към мир и разбирателство ви кара да бъдете отстъп-
вичи личности, решаващи конфликтите с дипломация. Умеете да
се приспособявате към промените и да се нагаждате според ситуа-
цията. Не си падате особено по нощния живот, предпочитате раз-

ходките сред приро-
дата денем. Вие сте
също по детски наив-
ни, авантюристично
настроение и с бога-
то въображение.

6. НАРЦИС
В източните култу-

ри нарцисът се смята
за символ на богат-
ство и щастие. И вие
се радвате на такива,
но с цената на упори-
та работа и позитив-
но мислене. Вие сте
грижовен и любящ
човек. Също така сте
амбициозни, органи-
зирани и мултифун-
кционални натури.
Ако сте почитатели
на това цвете навяр-
но имате и артистич-
ни заложби, малко
инатливи сте и рабо-
тите много по-моби-
лизирано и ефектив-
но под напрежение.

7. СЛЪНЧОГЛЕД
Вие сте щастливи,

слънчеви, позитивни
и лесно се сприяте-

лявате.Самото ви присъствие е способно да зареди околните с
оптимичъм и добро настроение. Лесно успявате да утешите прия-
тел и винаги сте насреща, за да помогнете в нужда. Вие сте ча-
ровни, харесвани, малко горделиви, но пък имате онсование да
бъдете такива. Вие сте човек, който лесно печели и постига цели-
те си.

8. ИРИС
Хората, които са привлечени от ирисите, са артистични, имат

силно въображение и са непоправими оптимисти. Винаги спазва-
те обещанията си. Имате склонност към това лесно да се отегчава-
те.

9. МАК
Вие сте жизнерадостни, леко странни, ентусиазирана=и и често

се превръщате в душата на партито. Също така сте творчески лич-
ности, обичате да научавате нови неща и имате талант за изразя-
ване на вашата уникална личност. Вие сте като магнит за околни-
те и трудно някой може да ви забрави.

10. ЛИЛИУМ
Ако сте привлечени от това цвете, то навярно вие сте хора, ви-

соко ценени и уважавани от околните. Състрадателни, любезни и
грижовни сте. Вие имате чувство за стил, забавни сте, имате
склонността да приемате романтичните си връзки много сериоз-
но.

Интересно и забавно

Какво крият цветята?
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ЗАПОВЕД
№ 1843

гр. Перник, 24.10.2017 г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3 и ал. 7

от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 24 и гл. IX от НПУРОИ
и решения с №№ 589/ 05.09.2017 г., 590/ 05.09.2017 г., 595/ 05.09.2017
г., 612/ 05.10.2017 г. и 613/ 05.10.2017 г.  на Общински съвет– Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под

наем на обекти общинска собственост,  както следва:
1. Терен - 3,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток” ул. „Бл.

Гебрев”, до авто спирка „Албените” посока Метал, /част от кв. 96 по
плана на гр. Перник – Изток/. Част от улица – публична общинска
собственост, за разполагане на преместваемо съоръжение  за
търговска дейност - вестници. При начална тръжна цена – 5,00
лв./ кв.м./ месечно.

При разполагането на преместваемото съоръжение /ситуирането
на обекта/ да се спазят условията на Наредба № 8/1999 г. за правила
и норми за разполагане на технически проводи в населени места и
Наредба № 5/ 2009 г. за сервитут на електронни съоръжения и мрежи.

2. Терен - 3,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Изток” ул. „Бл.
Гебрев”  до бл. 22, /част от кв. 80 по плана на гр. Перник – Изток/. Част
от улица – публична общинска собственост, за разполагане на
преместваемо съоръжение, за търговска дейност - вестници.  При
начална тръжна цена – 5,00 лв./ кв.м./ месечно.

3. Терен - 5,00 кв.м., намиращ се в гр. Перник, - кв. „Изток”, ул.
„Рашо Димитров” до бл. № 91, /част от кв. 51 по плана на гр. Перник –
кв. Изток/, АОС № 10660/ 05.11.2015 г., за разполагане на
преместваемо съоръжение за търговска дейност - вестници. При
начална тръжна цена – 5,00 лв./ кв.м./ месечно.

4. Терен - 4,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, в градинката до
спортна зала „Кракра”, /част от кв. 251 по плана на гр. Перник – ЦГЧ/
, АОС № 6603/ 14.03.2011 г., за разполагане на преместваемо
съоръжение за търговска дейност - вестници. При начална тръжна
цена – 6,00 лв./ кв.м./ месечно.

5. Терен - 3,00 кв. м., /петно № 1/, намиращ се в гр. Перник, ул.
„Брезник”, /част от кв. 55 /9055/ по плана на гр. Перник – кв. „Клепало”/
, Част от улица – публична общинска собственост, за разполагане
на преместваемо съоръжение за търговска дейност – вестници. При
начална тръжна цена – 6,00 лв./ кв.м./ месечно.

6. Терен - 3,00 кв. м., /петно № 2/, намиращ се в гр. Перник, ул.
„Брезник”, /част от кв. 55 /9055/ по плана на гр. Перник – кв. „Клепало”/
, Част от улица – публична общинска собственост, за разполагане
на преместваемо съоръжение за търговска дейност - вестници. При
начална тръжна цена – 6,00 лв./ кв.м./ месечно.

7. Терен – 10,25 кв. м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Църква”, /
част от  кв. 2 по плана на гр. Перник – кв. „Църква”/, АОС № 11600/
19.09.2016 г., за разполагане на преместваемо съоръжение за
търговска дейност. При начална тръжна цена – 4,00 лв./ кв.м./
месечно.

8. Терен за разполагане на едностранно рекламно –
информационно съоръжение - /табела/ с обща площ 4,00 кв.
м. /2,50 х 1,60/, намиращ се в гр. Перник - скоростна магистрала,
част от имот 55871.510.3 по кадастралната карта на гр. Перник. Улица
– публична общинска собственост. При начална тръжна цена –
20,00 лв./ кв.м. /месечно/

9. Терен за разполагане на едностранно рекламно –
информационно съоръжение - /табела/  с обща площ 4,00 кв.
м. /2,50 х 1,60/, намиращ се в гр. Перник – скоростна магистрала,
част от имот 55871.501.258 по кадастралната карта на гр. Перник.
Улица – публична общинска собственост.   При начална тръжна
цена– 20,00 лв./ кв.м. /месечно/

10. Помещение - 18,00 кв.м., намиращо се в с. Кладница, в
сградата на  здравната служба, АОС № 11542/ 27.07.2016 г., за
стоматологичен кабинет. При начална тръжна цена –  2,50 лв./
кв.м. / месечно.

 11. Терен – 24,40 кв. м., намиращ се в гр. Перник, ЦГЧ, /УПИ - ХV
кв. 204 по плана на гр. Перник – ЦГЧ/, АОС № 6631/ 18.04.2011 г., за
разполагане на преместваемо съоръжение за търговска дейност.
При начална тръжна цена – 10,00 лв./ кв.м./ месечно. Проектът
за преместваемият обект да се съобрази със съществуващите
сгради.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец
2. Декларация по образец
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние на

фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен
идентификационен код /ЕИК/

4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална заверка
на подписа, когато се участва чрез пълномощник или заверено
копие от него

5. Документ за самоличност /заверено копие от личната карта/
6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
7. Документ за закупени книжа или заверено копие
8. Документ за внесен депозит или заверено копие
Офертите на участници, за които след служебна проверка

се установи, че имат непогасени задължения към ОП „ОССТО”,
ОП „Пазари” и Дирекция „Местни приходи и такси” при Община
Перник към датата на провеждане на търга, няма да бъдат
допуснати до по нататъшно участие и няма да бъдат отваряни
и разглеждани.

Търгът да се проведе на 10.11.2017 г. от 9,30 часа в заседателната
зала на Община Перник етаж 1.

Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите
офертни документи в запечатан, непрозрачен плик /като върху
плика се залепва заявлението за депозиране на документи/, в отдел
„Управление на човешките ресурси и деловодство”, при Община
Перник, където се завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на
подаването им, до 17,00 ч. на предходния ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления
за участие, търгът се  счита за непроведен, повторния търг да се
проведе на 17.11.2017 г. от 9,30 часа в заседателната зала на
Община Перник етаж 1. Подадените документи оферти и депозита
за участие на неявилите се участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за терените и
помещенията, условията за оглед на същите, изискуемите
документи за участие в търга, се заплаща в касата на ОП ”ОССТО” /
отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство” – партер,
гише № 9/, за сумата от 50,00 лева и се получава на етаж 9, стая 6.

Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна цена за
съответния обект, се заплаща в касата на ОП „ОССТО” /отдел
„Управление на човешките ресурси и деловодство”– партер, гише
№ 9/

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем за
срок от  5 /пет/ години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП
„Общинска собственост, спортни и туристически обекти”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и
условията за оглед на обектите.

Тръжната документация може да бъде закупена от датата на
публикуване на настоящата заповед.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица за
сведение и изпълнение.

Съгласно чл. 91, ал.4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува в
местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник, най-
малко 15 дни преди крайният срок за подаване на заявления за
участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет
Денислав Захариев.

 КМЕТ:
           /Вяра Церовска/
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Нова тийнейджърска игра: Да изчезнеш за 48 часа
Да изчезнеш за 48 часа е нова

игра, която набира все по-голяма
популярност сред тийнейджъри-
те във Великобритания и Запад-
на Европа.

Правилата са младежът да из-
чезне за две денонощия от дома
си и да не остави никакви следи,
съобщава Bulgaria ON AIR.

Бягствата вече се практикуват
не само самостоятелно, но и в
групи. Целта е освен да се всее па-
ника сред родителите, "изчезна-
лият" да бъде споменат колкото се
може повече пъти в социалните
мрежи.

"Ключова роля тук играе въз-
растта. Неслучайно подобни игри
са популярни сред подрастващи-

те. Именно на тези години освен
вниманието на родителите, младе-
жите имат нужда и търсят начини
да изразяват себе си", казва пси-
хологът Христо Монов. Той е на
мнение, че когато децата не полу-
чават търсеното внимание, в
днешното съвремие технологиите
спокойно им дават възможност за
изява.

"Трябва да сме нащрек за случ-
ващото се. Би било добре кибер-
специалистите да обърнат повече
внимание на тези така опасни иг-
ри, завладяващи виртуалното
пространство и пренасящи се в
реалността, защото както вече
разбрахме след "Син кит" те не са
никак безобидни", категоричен бе

специалистът.
В момента властите във Вели-

кобритания се опитват да обяснят,
че включването в подобна игра е
много опасно, тъй като детето, кое-
то е приело да участва, може да
попадне в опасни ситуации. За съ-
жаление обаче, тийнейджърите
намират това, че са изплашили ро-
дителите си за изключително за-
бавно.

Пред Bulgaria ON AIR Мария Пее-
ва, която е родител и изявен бло-
гър посочи, че забързаното еже-
дневие от една страна обяснява
все по-малкото време, което роди-
телите отделят на своите деца. Ка-
тегорична е обаче, че дори и 1 час
дневно, прекаран в общуване, би

бил от изключително значение за
всеки тийнейджър.

"Ако едно дете има самочувс-
твие, уверено е в себе си и не се
съмнява в своите качества, то
няма да има нужда да търси себе
си в подобни игри", допълни още
Мария Пеева.
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 Днес не се поддавайте на провокации! Въздър-
жайте се от гневни изблици пред близките или
интимната си половинка. Изключете от менюто
си месото, алкохола, цигарите, кафето, силните
медикаменти. Приемайте повече плодове, зелен-
чуци, млечни произведения и много витамини. Мис-

лете позитивно и с добро за всички.

 Днес моментът е добър да разрешите един
спор. Пътуванията ще имат позитивен ефект
върху вас. Удачно начало на нов проект или друго
занимание, за което сте подготвени. Правете оз-
дравителни процедури за изчистване от токсини,
особено, ако често страдате от простуди. Със-

редоточете се върху главното и не се занимавайте с дреболии.

 Днес отношенията ви с интимната половинка
ще бъдат наситени с положителни емоции. Мо-
ментът ще се окаже изключително важен и за
двама ви. Изпълнението на служебните ви анга-
жименти няма да отслаби желанието ви и за по-
приятни занимания. Ако посветите времето си

на дома и семейството ще останете доволни всички в къщи.

  Днес не взимайте, но и не давайте пари назаем.
Не бъдете щедри на обещания към възрастните
членове на семейството си. Конкретизирайте
плановете си и спазете сроковете на поетите
ангажименти, за да сте сигурни и спокойни през
следващите дни. Споделете мислите и чувства-

та с партньора си, заедно ще ви бъде по-лесно и приятно.

 Днес се освободете от товара на миналото.
Постарайте се да извършвате нужните промени
в ежедневието си с търпение и постоянство. Под-
държайте в добра форма духа и кондицията си.
Проявеното милосърдие и състрадателност ще
ви донесат усещане за полезност и човешка топ-

лота. Звездите ви предупреждават за разправии.

 Днес подхождайте с по-голямо разбиране към
нещата, от които сте заобиколени в професиона-
лен, материален и личен план. Опитайте да се ос-
вободите от тези ангажименти, които не се раз-
виват според очакванията ви или не ви носят при-
добивките, на които се надявате. С любов и вни-

мание по-лесно ще постигнете онова, за което копнеете.

 Днес разпределете ангажиментите си. Имай-
те предвид, че новото начало не винаги е синоним
на по-дълъг път до заветната цел. Въздържайте
се от ненужни коментари и не обсъждайте нико-
го. Консумирайте плодове, зеленчуци и млечни
продукти, които днес се усвояват напълно. Въз-

можно е нервно напрежение.

 Днес не отдавайте твърде голямо внимание на
материалната страна на живота, тъй като рис-
кувате да пропуснете много важни детайли, с
които да се чувствате хармонични и щастливи
личности. Пасивността е противопоказна, но и
не издевателствайте над себе си. Завършете

всичко започнато.

 Днес прекарвайте по-голямата част от време-
то си в единение. Ако има инициативи, които по
някакъв начин застрашават стабилността ви,
опитайте се да се откажете от тях. Стремете
се да конкретизирате какви очаквания имате от
партньора в любовта. Не съдете твърде строго

възрастните членове на семейството си.

 Днес е важно по-голямата част от вас да
прекарат на открито, а най-важното е да се
освободите от напрежението и стреса, на който
бяхте подложени в личен или в делови план.
Въведете ред в бита и се потопете в рутината
на домашните грижи. Ако сте активни ще

свършите много работа и то с лекота.

 Днес няма да се чувствате притиснати от об-
стоятелствата, защото ще сте съумели да се
справите адекватно с текущите си отговорнос-
ти. Имайте предвид, че спокойствието и добре
премерените ходове ще ви гарантират сигурнос-
тта в материално и в професионално отношение.

Погрижете се за себе си.

 Днес се опитайте да съхраните това, с което
разполагате в професионален и в материален
план. Действайте по съвест, когато интимната
половинка, приятел или роднина ви потърси за съ-
вет или подкрепа. В случай че имате твърде висо-
ки очаквания от хората в прякото си обкръжение,

то рискувате да бъдете разочаровани, даже разстроени.
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Стефани, с теб се гордее цяла България, заяви кметът на Перник Вяра Церовска

Äðàãè÷åâî ïîñðåùíà ñâîÿòà åâðîïåéñêà øàìïèîíêà

Само упорит труд
може да създаде един
такъв голям шам-
пион, какъвто си ти.

Благодаря ти за
твоята последова-
телност , за твоя
труд и на треньора,
без който този успех
би бил невъзможен.

Радвам се, че съм в
Драгичево тук има
много спортисти и
прекрасни танцьо-
ри.Всички деца са ан-
гажирани с приятни
дейности, които са
свързани и със спор-
та и с изкуството и
културата. Сигурна
съм, че оттук ще има
много големи и значи-
ми имена“, сподели
кметът и пожела още
повече успехи на Сте-
фани.

Кметът на селото
Виктор Викторов, не
скри вълнението си
от постигнатите ре-
зултати на младата
девойка.  „Щастлив
съм от постижения-
та на нашето моми-
че, гордея се с тази
завоювана титла, же-
лая още повече успехи
на прекрасната Сте-
фани и нейната тре-
ньорка Галина Вене-
ва“, каза Викторов и
се обърна към всички
деца, че могат да раз-
читат на него във
всеки един момент.

„За мен тази награ-
да е много специална,
тренирах много до ев-

ропейското, с огром-
но желание и упори-
тост , за да може еди-
н спортист да ус-
пее.“, сподели евро-
пейската шампионка
по сумо Стефани Ве-
селинова.

Нейната треньорка
Галина Венева заяви,
че тази награда озна-
чава страшно много
и каза , че е щастлива
от успеха. „Осъзна-
вах отговорността,

че моите момичета
са единствените ,
които представят
Перник и страната на
този спортен форум.
Много съм щастлива
, че спечелихме тези
медали . Другото мо-
миче - Андреа Геор-
гиева, също завоюва
два бронзови медала
при девойките до 14
и до 16 години”, пох-
вали се напълно зас-
лужено Венева.

Областно футболно първенство
Група „А”1
7-ми кръг
Резултати:
Ерма – Витоша    1:1
Чорни – Буря       1:0
Легия – Ботев     3:2
Енергетик – Бенковски    3:0
Китка – Партизан               4:1
Класиране:
1. ФК Чорни         17-2       21
2. ФК Ерма 20-4  19
3. ФК Спортист 16-4          14
4. ФК Витоша 15-5             14
5. ФК Легия 14-7                10
6. ФК Китка 12-15              8
7. ФК Буря            8-11       6
8. ФК Енергетик 10-16      6
9. ФК Партизан 5-15          0
10. ФК Ботев 9-21              0
11. ФК Бенковски 3-29     0
Група „А”2
7-ми кръг
Резултати:
Студена – Пирин                0:1
Верила – Дружба               4:1
Светля – Черногорец       2:2
Вихър – Върба    3:2
Рудничар – Левски            8:0
Класиране:
1. ФК Светля        37-4       16
2. ФК Пирин 14-3               13
3. ФК Черногорец 12-3    11
4. ФК Металург 19-10       10
5. ФК Верила       12-12     10
6. ФК Вихър         9-16       9
7. ФК Студена      12-6       9
8. ФК Левски       5-36       6
9. ФК Рудничар   10-12     4
10. ФК Върба 8-20             4
11. ФК Дружба 2-18          3

Кузманов се класира за основната схема в Колумбия
Националът на Бъл-

гария за Купа "Дейвис"
Димитър Кузманов
преодоля квалифика-
циите на турнира по
тенис на червени кор-

тове от сериите "Ча-
лънджър" в Лима (Пе-
ру) с награден фонд 50
хиляди долара и гос-
топриемство. Кузма-
нов спечели катего-

рично в решаващия
мач от пресявките
срещу аржентинеца
Хуан Игнасио Лондеро
с 6:3, 6:1 и се класира в
основната схема. Така

24-годишният плов-
дивчанин си осигури
520 долара и 3 точки
за световната ран-
глиста, в която заема
411-ото място.В пър-

вия кръг българинът
ще срещне 190-санти-
метровия Марсело
Аревало от Салвадор,
който е 213-и в класа-
цията на АТП.

Трета лига
Югозападна група
12-ти кръг
Резултати:
Септември (Симитли) - Банско (Банско)

1:0
Ботев 1937 (Ихтиман) - ОФК Елин Пелин
(Елин Пелин) 3:1
Вихрен 1925 (Сандански) - Германея
(Сапарева баня) 2:0
в Коларово:
Беласица (Петрич) - Пирин 1941 (Разлог)

1:3
Свобода 2011 (Пещера) - Чавдар
(Етрополе) 2:1
Рилски спортист 2011 (Самоков) - Хебър
1918 (Пазарджик) 2:2 (
Пирин (Гоце Делчев) - Балкан 1929
(Ботевград) 3:2
Марек 1915 (Дупница) - Сливнишки герой
(Сливница) 1:0
22 октомври 2017, неделя, 16:00 ч / XII кръг:
ЦСКА 1948 (София) - Миньор (Перник)

2:1
                           Класиране:
1. ЦСКА 1948 (София)                  12   10   2   0

31:9    32 т.
2. Вихрен 1925 (Сандански) 29:10   28
 3. Септември (Симитли) 25:9    27
 4. Хебър 1918 (Пазарджик) 20:8    25
 5. Миньор (Перник) 15:11   20
 6. Банско (Банско) 14:12   18
 7. Пирин 1941 (Разлог) 17:10   17
 8. Чавдар (Етрополе) 22:21   17
 9. Сливнишки герой (Сливница)

11:13   16
10. Рилски спортист 2011 (Самоков)

17:18   15
11. Марек 1915 (Дупница) 16:14   15
12. Свобода 2011 (Пещера) 13:21   14
13. Пирин (Гоце Делчев) 12:20   13
14. Беласица (Петрич) 12:21   13
15. Балкан 1929 (Ботевград) 23:25   13
16. Ботев 1937 (Ихтиман) 9:28    8
17. ОФК Елин Пелин (Елин Пелин)  17:32    8
18. Германея (Сапарева баня) 6:27    5

От страница 1

Въпреки, че всички
вече го очакваха да
влезе в отбора на се-
мейните мъже, во-
лейболния национал
Светослав Гоцев от-
ново е в редиците на
ергените. Централ-
ният блокировач на

Слави Гоцев заряза гаджето си
френския Тур сложи
край на връзката си
с дъщерята с волей-
болния специалист
Камило Плачи – Ро-
берта.Двамата изка-
раха кратък романс,
който приключи без
особен шум. Според

близки до двойката
причина за раздяла-
та им е изумително-
то решение на блон-
динката да започне
работа като физио-
терапевт в мъжкия
волейболен тим на
Левски.

Григор Димитров се извини на австрийците
Григор Димитров

се отказа в последния
момент от участие
на турнира от кате-
гория АТП 500 във
Виена, а веднага след
това се извини на ор-
ганизаторите и на
феновете. Решение-
то на българина е

продиктувано от
многото мачове, съб-
рали му се в последни-
те седмици. Димит-
ров призна, че е умо-
рен и се нуждае от
почивка преди пос-
ледния Мастърс в Па-
риж, както и на Мас-
търса на осемте най-

добри в Лондон.Ди-
митров е бил във Вие-
на и в личен разговор
с турнирния дирек-
тор Хервиг Щрака е
обяснил причините
за късния отказ. Той
изрази и надежда в
бъдеще да играе в ав-
стрийската столица,

където до този мо-
мент така и не е уча-
ствал."Радвах се мно-
го за първото ми уча-
стие във Виена. Но
след многото мачове
в Азия в последно
време и успешната
седмица в Стокхолм,
физически не съм в

състояние да играя
тук на най-високо ни-
во", сподели светов-
ният №8."Разбира се,
съм разочарован, че
няма да участвам във
Виена, но се надявам
скоро отново да мога
да играя тук", допъл-
ни Григор Димитров.
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Преобърналият се микробус е на благоевградска фирма

ТАЯ ГАДНА КАТАСТРО-
ФА НА БУСА ПРЕДИ ДРА-
ГИЧЕВО РАЗВАЛИ НАС-
ТРОЕНИЕТО НА ВСИЧКИ.

И ни напомни, че пътят на коприната е
кървав. По ирония на съдбата напосле-
дък националните телевизии взеха да
напомнят за пътя на коприната, по кой-
то навремето е текъл стокообмена меж-
ду Изтока и Запада. Сега подобен път
на коприната се е опънал между Пер-
ник и София. Щото пернишката коприна
се тъче в столицата и ако този път се
затвори, градът става безработно гето.
Да, ама ако някога по истинския път на
коприната са дебнели обирджии, днес
между Перник и София дебнат катас-
трофи. И разстоянието често се измина-
ва сякаш се движиш не с кола, а с ка-
мила. Коприната иска жертви и ги взи-
ма. За пореден път направи това оная
вечер. За да напомни колко кървав е
хлябът на аргатина.

РУМЪНЕЦА И ЕНЧЕВ СА В ПО-
ЧЕРПКА. ПЕРНИК НАИСТИНА Е
ЩАСТЛИВ ГРАД ЗА ДВАМАТА.
Всъщност, те това си го заявиха в прав
текст пред феновете, но по принцип та-
кива признания се правят от куртоазия.
Тоя път излязоха истина. Ако мероп-
риятието им, наречено "Перник мези",
беше закъсняло само с един ден, пе-
чалбите им щяха да са една трета по-
гърчави. Ако беше закъсняло с два де-
на - две трети и т.н. Господ великодуш-
но им отпусна най-хубавото си октом-
врийско време, за да оберат кесиите на
перничани, и после прати дъжда да из-
мие следите. Ако шоумените са вярва-
щи, веднага да тичат в най-близката
църква и да палят свещи на признател-
ност, като не пропускат и някоя по-едра
пара в касичката да пуснат. Ако не
вярват в Бога - да си намерят кръстни-
ци и да приемат веднага правата вяра,
че мангизите наистина им паднаха от
небето.

КОГАТО СЕЗОНЪТ НА ЛИСТОПА-
ДА СЪВПАДНЕ С ДЪЖДОВНИЯ СЕ-
ЗОН, СТАВА ХЛЪЗГАВО КАТО В
ТУРСКА САПУНКА. Само който не е
опитвал да върви по мокрите листа, не
знае как се ходи върху тънък лед. А
някой тия дни жалеше, че Перник си
няма обещаната ледена пързалка. Че
листата няма как да бъдат събрани, до-
като не са взели жертва, ни е ясно. Да-
но само пързалката бъде затворена по-
рано от края на сапунката.

Обявен за държавно издирване,
хванат при семейна кавга

Любомира ПЕЛОВА
Един семеен скандал излиза солен

на участник в него. Благодарение на
избухналата кавга, мъж, обявен за об-
щодържавно издирване е пипнат от
служители на пернишкото Второ ра-
йонно управление на полицията.

Случаят е станал в първия работен
ден от седмицата, когато в полицията
постъпил сигнал за спор и разправия
между двама братя в село Кладница.
Пристигналите на място униформени
потушили страстите. При извършената
от тях проверка станало ясно, че еди-
ният от мъжете, 41-годишният М.Д.,
чиято постоянна адресна регистрация
е в столицата, е обявен за издирване
от служители на реда в Стара Загора.

Пернишките служители на реда му
връчили призовка и уведомили раз-
следващите полицаи в Стара Загора.

АПИ въвежда зимното
поддържане на републиканските

пътища от 1 ноември
Силвия ГРИГОРОВА

Със заповед на председателя на Управи-
телния съвет на Агенция „Пътна инфрас-
труктура“ инж. Дончо Атанасов от 1 ноем-
ври се въвежда зимното поддържане на
републиканската пътна мрежа. Макар прог-
нозата на метеоролозите през следващите
10 дни да е за добро време се предприемат
необходимите действия за осигуряване на
безопасното пътуване на шофьорите по ви-
сокопланинските пътища и проходи като
Петрохан, Троян - Кърнаре, Шипка, Преде-
ла, участъци в област Смолян и др.

Подготовката за зимния сезон върви по
график. В момента се провеждат регионал-
ните работни съвещания, на които АПИ
заедно с областните управители, с предста-
вители на ГД „Национална полиция“, ГД
„Пожарна безопасност и защита на населе-
нието“, ИА „Автомобилна администрация“
и пътноподдържащите дружества обсъж-
дат готовността. Тази седмица започват и
проверките на фирмите. Ще се инспектира
наличната техника, суровини - сол, пясък,
луга и т. н. В поддържането на 20 000 км ре-
публикански пътища през зимните месеци
ще участват около 3000 снегопочистващи
машини - снегорини, техника за разпръс-
кване на пясък и т. н. Ще се осигурят около
100 000 тона сол, 300 000 тона пясък и др.

На директорите на 27-те областни пътни
управления е разпоредено да следят прог-
нозите по райони и със завишено внимание
да предприемат необходимите действия за
обработка на пътищата във високопланин-
ските райони и проходите, където има
предпоставки за хлъзгавост и заледявания
по усойните места.

Агенция „Пътна инфраструктура” призо-
вава шофьорите да започнат подготовката
на автомобилите си и да сменят летните гу-
ми със зимни. Да карат внимателно и със
съобразена скорост, да спазват правилата
за движение, необходимата дистанция и
да не предприемат резки маневри.

Любомира ПЕЛОВА
Микробусът, кой-

то се преобърна на
пътя София - Перник
в пнонеделник вечер-
та, бил на благоев-
градска строителна
фирма. При тежката
катастрофа постра-
даха седем души,

няколко часа след
ПТП-то един от тях
е починал в болница
„Токуда”, където е
бил транспортиран
за лечение. Трима от
ранените са били
настанени в “Пиро-
гов”. Един от пос-
традалите е с опа-
сност за живота,
заяви директорът
на болницата проф.
Асен Балтов. И на
тримата пациенти
предстоят опера-
ции.

Другите пострада-
ли са настанени във
ВМА и “Токуда”, къ-
дето освен почина-
лия е бил приет още
един пациент.

Сигналът за прео-
бърнал се микробус с
пътници с благоев-

градска регистрация
е бил подаден малко
след 18 часа.

Около два часа дви-
жението в участъка
от  столичния квар-
тал Владая до кръс-
товище при перниш-
кото село Драгичево
беше спряно и в две-
те посоки. Автомо-
билите се пренасоч-
ваха по обходен мар-
шрут. Малко след
20,30 часа полиция-
та пусна трафика и
в двете посоки по
главния път.

Предполага се теж-
кият инцидент е
причинен от несъоб-
разена с пътната об-
становка скорост, в
резултат на която
микробусът се е
преобърнал.

Трима отиват на съд за
извършени престъпления

Любомира ПЕЛОВА
Трима застават пред

съда за различни извър-
шени от тях престъп-
ления.

35-годишният перни-
чанин С.С. ще отговаря
пред правосъдието за
шофиране на автомо-
бил без книжка. Деяние-
то е станало през месец
април тази година, кога-
то пътни полицаи го
проверили, докато шо-
фирал лек автомобил
«Опел 0Вектра». Ката-
джиите установили, че
С.С. кара в едногодиш-

ният срок на отнето-
то му по администра-
тивен ред свидетелс-
тво за правоуправле-
ние. Взета му е мярка за
неотклонение „подпис-
ка“. Пред Темида ще се
изправи и 49-годиш-
ният жител на облас-
тния град В.Л. Той е хва-
нат да шофира с 2, 65
промила алкохол в кръв-
та. Мъжът бил засечен
на 4-ти септември та-
зи година, докато се
движел с «Фолксваген
„Пасат» по пернишката
улица „Юрий Гагарин“ .

Неприятности със
закона ще има и възрас-
тен мъж. 77-годиш-
ният Й.А. от Перник си
позволил да управлява
автомобил без регис-
трационни номера. На-
рушението на норма-
тивната уредба е уста-
новено преди около ме-
сец в Брезник.

Сега тримата перни-
чани са привлечени ка-
то обвиняеми и рабо-
тата по случаите про-
дължава съвместно със
съответните прокура-
тури.

Колко души имат Facebook профил?
Любомира ПЕЛОВА

Последните данни на
Internet World Stats раз-
криват броя на бълга-
рите, имащи достъп до
интернет и профил
във Facebook.

За никого не е тайна,
че у нас Facebook е по-
популярна социална
мрежа от Twitter. Исти-

ната обаче е, че 3,3 ми-
лиона българи имат
профил в сайта на Марк
Зукърбърг - това са
46,8% от жителите на
България.

Що се отнася до дос-
тъпа до интернет, то
59,8% от населението
на България или 4 213
065 човека имат връзка

с глобалната мрежа.
Тези данни поставят

България в дъното на
класацията по достъп
до интернет в ЕС. Сред-
но 85% от гражданите
на ЕС са свързани с гло-
балната мрежа, като на
върха е Дания - 95% от
населението на страна-
та има интернет.
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