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УСЛОВИЯ

Убедете се в разликата!
тел. 076/60 11 00

застраховка „ГО”
ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008
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ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.82 лв.

Четвъртък,  26 я н у а р и  2 0 1 7  г . ,  б р .  1 8 / 6 120/  г о д .  X X I VЦена: 0,60 лева

Телефонните измами са вече ежедневие в Перник

Св. Григорий
Богослов, архиеп.

Константинополски

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

Шарено,
шарено

Президентът Радев избри рибата съ служеб-
ното правителство. Имаше догадки, че ще е
шарено, ама толкова шарено да е не сме оча-
квали. Дотолкова се шаренее, че човек губи
представа за цветовата му гама.

Половината министри са световно неизвес-
тни, а другата половина с поувяхнала слава от
едното време. И всичко в един кюп, на който се
възлагат надежди да тежи като камък в тур-
шия.

Нобелова награда заслужава оня математик,
който изчисли към коя партия принадлежат
особите с министерски кресла. Задачата става
от висшата математика и с оглед на факта, че
някои нямат никаква партия, а други – по
няколко. И така – ако има съвременна проек-
ция на Отечествения фронт, тя е в служебното
правителство. Ще бъде идеално, ако това пра-
вителство служи достатъчно дълго, че да за-
помним не само имената на министрите, но и
ресорите им.

Ще бъде трудно на Радев да обясни кой по
какви критерии е министър, ама нали затова си
има опозиция. Хубавото на тая опозиция е, че
от едната седмица й остана само един ден и то
без пленарно присъствие, та официално тия
въпроси няма как да бъдат зададени. А и нали
в Отечествения фронт шаренията е такава, че
всички сме си наши...

         Валентин ВАРАДИНОВ

-100 / -20

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
Поредната теле-

фонна измама в Пер-
ник е факт. Жители-
те на областния град
и региона са притес-
нени, че поредните
престъпления вече са
ежедневие в буквал-
ния смисъл на дума-
та. За поредната ста-
рица, изхвърлила око-
ло 3000 лева през те-
расата си, съобщиха
вчера от полицията.

Престъплението,
на което станала
жертва 81-годишна
жена е извършено
във вторник, около
осем часа вечерта, ко-
гато на домашния те-

Променлива
облачност

лефон на старицата
се обадил мъж, пред-
ставил се за полицей-
ски служител. Мни-
мият служител на ре-
да заявил, че се про-
вежда операция по за-
лавянето на теле-
фонни измамници и
помолил възрастна-
та да съдейства, ако
й се обадят. Не след
дълго се обадил друг
мъж, който започнал
да я заплашва и да ис-
ка пари от нея. Така
изплашената до
смърт пенсионерка,
която живеела сама,
събрала около 3000
лева и ги изхвърлила
през терасата. По-

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

Незаконна сеч
на дърва в Трън

Любомира ПЕЛОВА
Трънски полицаи установиха незаконна

сеч на дърва.
Във вторник в местното районно управ-

ление на МВР бил получен сигнал за отсе-
чени дървета в землището на общината.
Органите на реда проверили къща и двор-
но място в квартал „Мурговица“, където
намерили и иззели 138 метровки отсечен
бор без контролна марка и редовно писме-
но позволително.

Работата по случая продължава съвмес-
тно с Горското стопанство в крайграничния
град.

СТР.3

СТР.3

СТР. 11

ÇÀÏÎ×ÍÀ ÑÚÁÈÐÀÍÅÒÎ ÍÀ
ÍÎÂÈÒÅ ÌÅÑÍÈ ÍÀËÎÇÈ

ÑÐÅÄÍÎØÊÎËÖÈ ÃÎÑÒÓÂÀÕÀ
ÍÀ ÎÁËÀÑÒÍÈß ÓÏÐÀÂÈÒÅË

“ÌÈÍÜÎÐ” ÁÈ “×ÅÐÍÎ ÌÎÐÅ”
ÍÀ ÂÎËÅÉÁÎË

късно разбрала, че е
измамена и се обадила
в полицията.

От Областната ди-
рекция на МВР в Пер-
ник за преден път на-
помнят на граждани-
те да не се довер-
яват на непознати и
под никакъв предлог
да не дават пари. Пре-
ди да направят какво-
то и да било, да се
обадят на свои близ-
ки, роднини или на
тел. 112. Само чрез
единния европейски
номер за спешни по-
виквания може да се
направи справка или

На страница 3

Ударно чистят  центъра за „Сурва”
Любомира ПЕЛОВА

През последните
няколко дни в центъра
на Перник се наблюда-
ва особено оживление
– тук са съсредоточе-
ни техника и работни-
ци на общинското
предриятие „Флор”,

които усилено
чистят улиците и
тротоарите, както и
местата за паркиране
в навечерието на
Международния фес-
тивал на маскарадни-
те игри Сурва 2017, за
да премине той при

сравнително добри ус-
ловия, въпреки снега,
леда и минусовите
температури.

Както „Съперник”
вече писа, общинската
управа тази година ре-
ши в центъра на града
да има и допълнител-
ни платени паркинги
за хилядите гости и
участници във феста.

Голямото чистене в
централната градска
част е съвсем резон-
но, тъй като именно
тук е най-голямото
струпване и на сурва-
карските групи, и на
наблюдаващите дефи-
летата им зрители.
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Любомира ПЕЛОВА
В Перник започна

кампанията за съби-
рането на местните
данъци и такси за
2017-та година. Нача-
лото е обявено по-ра-
но, за да се избегнат

струпванията на хо-
ра, които бързат да
погасят целия налог с
отстъпка. Всеки пер-
ничанин, който от
днес реши да плати
данъка върху недви-
жими имоти и пре-

Плащаме с 5 процента по-малко, ако се издължим сега

XХVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ
НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ

"СУРВА" ПЕРНИК 2017

П Р О Г Р А М А
27 януари

09,00 - 16,00 ч. - Конферентна зала,
Дворец на културата "Маскарадът в се-
лото и в града" - научна конференция

10,00 - 17,00 ч. - Обединен детски ком-
плекс "Децата на Сурва" - творческа за-
бавачница

10,30 - 18,00 ч. - Общински младежки
дом "Мечкарница" - работилница за
маски (продължава и през  трите дни)

11,00 ч. - пред Общинския младежки
дом "Рецептите на Сурва" - кулинарни
демонстрации и дегустации на тради-
ционни зимни ястия

13,30 ч. - Галерия "Любен Гайдаров"
"Сурва арт" - обща художествена из-
ложба

14,00 ч. - пл. "Кракра" "Сурвакариа-
да" - младежко маскарадно дефиле

17,45 ч. - Централна градска част Фа-
келно сурвакарско дефиле

18,00 ч. - пред Двореца на културата
"Огънят на Сурва "- концерт спектакъл
и официално откриване на ХХVI МФМИ
"Сурва" - Перник`2017

19,30 ч. - Сурвакарско село "Прияте-
ли без граници" - концертна програма
на чуждестранните групи

28 януари
10,00 - 17,00 ч. - централна градска

част Състезателни фестивални дефиле-
та

11,00 - 14,00 ч. - пред Двореца на кул-
турата Втора сцена за гостуващите
чуждестранни групи

11,00 - 16,00 ч. - пред Общинския мла-
дежки дом "Детски панаир" - творчески
ателиета за маски, марионетки и кола-
жи

18,00 ч. - Сурвакарско село "Хайде на
хорото" - фолклорна програма

29 януари
10,00 - 17,00 ч. - Централна градска

част Състезателни фестивални дефиле-
та

11,00 ч. - Естрада, Градски парк Кули-
нарно шоу с Иван Звездев

11,00 - 16,00 ч. - пред Общинския мла-
дежки дом "Детски панаир" - творчески
ателиета за маски, марионетки и кола-
жи

11,00 - 17,00 ч. - пред Двореца на кул-
турата Втора неформална сцена за бъл-
гарските групи

18,00 ч. - пл. "Кракра" "До нови сре-
щи, Сурва " - официално закриване на
фестивала

30 януари
10,00 ч. - Конферентна зала, Дворец

на културата - Пресконференция на жу-
рито и обявяване на резултатите от
класирането на маскарадните групи,
участници в ХХV² МФМИ "Сурва" - Пер-
ник` 2017

возни средства, как-
то и таксата за би-
тови отпадъци, ще
ползва отстъпката в
размер на 5 % от дъл-
жимата сума. Задъл-
женията към общин-
ската хазна може да
се внасят в брой на
касите на дирекция
„Местни данъци и
такси“, чрез пощен-
ски запис или с пари-
чен превод.

Местната данъчна
администрация е взе-
ла това решение, за
да се избегнат струп-
ванията на граждани,
които бързат да
платят с отстъпка.
Намалението с 5 % е
чувствително, кога- Дават нов смартфон за

най-доброто селфи на Сурва
Светла ЙОРДАНОВА

Конкурс за най-добро селфи от Сурва
обявява Община Перник. И тази година
перничани и гостите на града могат да се
включат в конкурса, изпращайки свои
снимки, направени по време на фестива-
ла. Наградата тази година е чисто нов
смартфон!

Какво трябва да направите?
• Направете уникално селфи на фести-

вална тематика (селфито трябва да е нап-
равено по време на ХХV² МФМИ Сурва)

• Изпратете го на официалната Facebook
страница на фестивала (www.fb.com/
survafest - харесайте страницата)

• Най-добрите селфита ще бъдат публи-
кувани на официалната страница на Сур-
ва във Facebook (www.fb.com/survafest)

• На база харесвания ще бъде опреде-
лено селфито, което печели голямата наг-
рада от конкурса – смартфон, ще има и
поощрителни награди

• В конкурса могат да участват всички
желаещи

• Край на конкурса и обявяване на пече-
лившите: 20:00ч. на 29 януари 2017г.

Нови кофи за смет искат
хората от Църква и Мошино

Любомира ПЕЛОВА
В част от жилищните райони на Перник

има проблем със съдовете за смет.
Проблемът бе поставен на последното
заседание на минипарламента съветни-
кът от групата на левицата Валентин
Петков. Към него се обърнали за съдей-
ствие собственици на апартаменти в т.н.
еднофамилни жилища в квартал Църква.
Там кофите тип „Мева” не били подмен-
яни с години. За аналогична ситуация
сигнализирали и част от обитателите на
къщи в Мошино. Имало сигнали и за не-
редовно извозване на битовите отпадъ-
ци, въпреки изработените от общинската
администрация графици.

Хората си плащат данъците и искат
срещу тях качествена услуга, заяви Ва-
лентин Петков и поиска конкретен отго-
вор кога ще бъдат осигурени новите съ-
дове за смет за въпросните жилищни
райони. Още повече, че за 2017 година
размерът на местния залог е фиксиран
на 215 промила. В новия бюджет на об-
щината пък са предвидени 157 500 лева
за закупуване на нови съдове за боклу-
ка на домакинствата и изграждането на
бетонови площадки за т.н. зелени отпа-
дъци.

Общо 3 милиона лева са заложени за
сметосъбиране и сметоизвозване.

Детската маскарадна щафета
финализира в ДГ „Пролетен свят”
Светла ЙОРДАНОВА

Кметът на Перник
Вяра Церовска прие
официално сурвакар-
ския лик, преминал
през 15-те детски
градини в тради-
ционната Детска
маскарадна щафета.
Празничната проя-
ва, посветена на
Международния фес-
тивал „Сурва“,
включваше навсякъ-
де причудливи из-
ложби и въздейства-
щи игри на маскира-
ни малчугани.

Щафетата завър-
ши в детска градина
№3 „Пролетен
цвят“, където деца-
та и техните учите-
ли бяха подготвили
страхотен спекта-
къл.

На него присъства
и заместник- кме-
тът по образование
и култура Севделина
Ковачева, кметът
на кв. „Изток“ Емил
Костадинов и ек-
сперти от отдел
„Образование и кул-
тура” в община Пер-
ник, директори на
детски заведения
от цялата община.

Малките сурвака-
ри благословиха за
здраве и берекет и
със страховити мас-
ки гониха злото от
детската градина.
Талантливите деца
очароваха публика-
та с хубави песни и
танци, които изпъл-
ниха.

Те показаха на гос-
тите, че традиция-
та на Сурва е жива,
че тя ревниво се
съхранява и се пре-
дава на поколенията
в нашия град.

Кметът на Перник

Вяра Церовска поз-
драви малчуганите
и техните препода-
ватели за прекрасна-
та организация.

„Благодаря ви, ми-
ли деца, за това нас-
троение и радост,
което дадохте на
всички нас. Благо-
даря ви за този
труд, който вие сте
положили, за да ожи-
веят толкова много
герои и сурвакари .
На вас преподавате-
ли благодаря за
в с е о т д а й н о с т т а ,
добротата, пози-
тивното отноше-
ние, търпение и оби-
ч, с което ги дарява-

те ”, сподели Вяра
Церовска и пожела
на всички хубав
празник.

След това по тра-
диция директорът
на ДГ „Пролетен
цвят“ Десислава
Петрова предаде на
градоначалника мас-
ката и сподели, че с
пресъздаването на
обичая е изгонено
злото и е направен
път на доброто.

В края на тържес-
твото всички дирек-
тори на градини
бяха удостоени с
диплом за участие в
маскарадната щафе-
та.

то се касае за фирми
или граждани, които
имат повече от един
недвижим имот. След
1 март за улеснение
на хората ще има из-
несени приемни и в
двата големи кварта-
ла на областния град
- Изток и Църква, а в
селата ще бъдат из-
пратени мобилни еки-
пи на местната да-
нъчна администра-
ция. Дотогава жите-
лите на тези населе-
ни места могат да
платят в данъчната
дирекция в Перник.

През 2016-та съби-

раемостта е била
добра, казва нейният
шеф Ивета Боянова.
Съвестните данъкоп-
латци са 60 %, но
през тази година ад-
министрацията си
пожелава още повече
хора да осъзнаят важ-
ността на това свое
задължение. Вече има
перничани, които са
платили данъците си
за 2017-та, уточни
Боянова и отново на-
помни, че надвнесени-
те през 2016-та суми
ще бъдат приспадна-
ти от налозите за
тази година.
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Любомира ПЕЛОВА
В пернишката Об-

ластна администра-
ция се проведе Ден на
отворените врати с
ученици от Профе-

сионална гимназия по
техника и строителс-
тво “Арх. Йордан Ми-
ланов”.  При послед-
ното си посещение в
гимназията облас-

Ден на отворените врати бе за възпитаниците на Строителната гимназия

Пернишки фотограф с изложба в НДК

Светла ЙОРДАНОВА
 За втора поредна

година НДК стана до-
макин на първата съ-
пътстваща проява за
Международния фес-
тивал на маскарадни-
те игри “Сурва”. В На-
ционалния дворец на
културата беше от-
крита  фото изложба
от снимки на фотог-
рафа от Перник Андон
Тацев. Поне 35 години
авторът се занимава
активно с фотогра-
фия. Всеки път, кога-
то в Перник е имало
фестивал съм снимал
и това е най-естес-
твено, защото не би
могло фотограф да
пропусне такова съби-
тие, коментира лако-
нично авторът. Той
предпочете да остави
да говорят пред пуб-
ликата показаните 36
цветни фотоса, пре-
създаващи фестивал-
ната атмосфера през
неговия обектив.

Снимките на Андон

Тацев пресъздават
Сурва в много цвето-
ве и много хубав дух,
каза на откриването
на изложбата кметът
на Перник Вяра Церов-
ска.

Перник е Сурва, Сур-
ва е ликуването на
перничани, каза тя и
покани на гости в Пер-
ник във фестивални-
те дни. Тя благодари
на уважилите съби-
тието домакини, в ли-
цето на директора на
НДК Мирослав Бор-
шош и члена на борда
на директорите Люд-
мил Веселинов, който

тният управител д-р
Александър Алексан-
дров покани среднош-
колците да посетят
областната управа,
тъй като срещата с

него предизвика ин-
терес в младежите и
те изявиха желание
да се запознаят от-
близо с работата на
областния управител
и ръководената от
него администрация.

Той посрещна свои-
те гости в кабинета
си и заедно дискути-
раха различни и инте-
ресни за тях теми.
Учениците от 8, 9, 10
и 12 клас споделиха и
впечатленията си за
решаването най-важ-
ните за развитието
на област Перник
въпроси.

Те имаха възможнос-
тта да получат от-
говори на темите,
които ги вълнуваха, и
от заместник облас-
тния управител инж.
Валентин Димитров,
главния секретар
Цветана Пиралкова,
директорите на ди-

Нова наредба облекчава
процедурите за общините

Любомира ПЕЛОВА
Министерският съвет прие Наредба за

разделно събиране на биоотпадъци и трети-
ране на биоразградимите отпадъци, с която
се съкращават процедурите за общините,
съществували досега в две други наредби.
В нормативния документ са регламентира-
ни задълженията на общините за прилага-
не на системи за разделно събиране и ре-
циклиране на биоотпадъците като част от
потока битови отпадъци.

Предвижда се Изпълнителната агенция
по околна среда (ИАОС) да обобщава дан-
ните и да изчислява степента на постигане
на целите от общините за повторна употре-
ба и рециклиране на битовите отпадъци,
както и за намаляване на количествата на
депонираните биоразградими отпадъци. От
местните власти няма да се изисква пред-
ставяне на доклади, като те ще имат въз-
можност да дават становища и да правят
предложения за изменение или допълне-
ние на информацията.

Въз основа на информацията от ИАОС и

становищата на общините, министърът на
околната среда и водите или оправомоще-
но от него длъжностно лице ще издава мо-
тивирана заповед, с която се определят об-
щините, изпълнили целите си, както и общи-
ните, които не са успели да ги постигнат за
предходната календарна година. Заповед-
та ще се издава до 20 ноември всяка годи-
на и ще се публикува в интернет страница-
та на МОСВ.

С новия нормативен документ се прео-
доляват и констатирани проблеми, свърза-
ни с недостатъчност на информацията за
всички общини в страната и невъзможност
за спазване на срокове.

Наредбата отразява изискванията на
Рамкова директива 2008/98/ЕС за отпадъ-
ците и Закона за управление на отпадъци-
те.

Без защитени видове
в маските на “Сурва”

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с провеждането на 26-тото издание

на Международен фестивал на маскарадните иг-
ри „Сурва”–Перник 2017г, Регионалната инспек-
ция по околната среда и водите в Перник на-
помня на участниците да не използват защитени
животински видове при изработването на карна-
валните костюми и маски.

От РИОСВ поясняват, че защитени видове жи-
вотни са обявените дивите животински и расти-
телни видове, посочени в приложение № 3 на За-
кона за биологичното разнообразие. Разпоред-
бите на същия закон категорично забраняват:
препариране, притежаване, излагане на публич-
ни места, пренасяне, превозване, изнасяне зад
граница, търговия и предлагане за продажба или
размяна на препарирани екземпляри, които по-
падат в графата защитени видове.

Използването на защитени видове -предимно
птици или части от тях, при изработването на ли-
кове, маски и костюми е нарушение съгласно
закона. Нарушителите, физически лица, се на-
казват с глоба от 100 до 5000 лв., а на юриди-
ческите лица се налага имуществена санкция от
500 до 10 000 лв.

Съгласно регламента на фестивала, на базата
на изискванията на закона, журито ще дисква-
лифицира всички участници, които евентуално
са допуснали такова нарушение.

От РИОСВ апелират към участниците във фес-
тивала:”С усилията на всички, които участват в
подготовката и провеждането на маскарадните
игри, могат да бъдат спасени стотици птици и да
бъдат прекратени практики несъвместими с евро-
пейските норми и с опазване на дивата приро-
да”.

представи изложбата.
На откриването на
фото изложбата при-
състваха и зам.-кмето-
вете на Перник Севде-
лина Ковачева, Владис-
лав Караилиев, Денис-
лав Захариев, секре-
тарят на общината
Радослава Манова, слу-
жители в отдела за
култура в общинска-
та администрация,
музея, градската гале-
рия, близки на автора.

В дните на фестива-
ла фото изложбата на
Андон Тацев ще бъде
показана в галерия “К-
ракра” в Перник.

рекции и част от ек-
спертния екип на Об-
ластна администра-
ция Перник.

По време на визита-
та възпитаниците на
елитната гимназия
бяха придружавани
от директора на учи-
лището Цветелина
Миленова. Зрелос-
тничката Петя Сер-
гиева документира
срещата в снимки.
Областният управи-
тел приветства ней-
ната идея за фотог-
рафска изложба „Дру-
гата страна на извес-
тните личности на
град Перник”. Скоро
експозицията, която
ще съдържа и снимки
от посещението на
областния управител
в ПГТС “Арх. Йордан
Миланов”, ще бъде
представена в Нацио-
налния дворец на кул-
турата.

да се подаде сигнал за извършено или
извършващо се престъпление. Измамници-
те прилагат най-различни схеми, като об-
щото е, че при всички се искат пари. Мла-
дите да говорят непрекъснато с възрастни-
те и да уточнят начин на постоянна комуни-
кация.

Заради ежедневните случаи на измами,
извършени по една и съща схема, в града
започна да се шушука, че явно престъпни-
ците са местни и се надяват, че в крайна
сметка полицията ще си свърши работата и
наглеците ще бъдат изправени пред зако-
на.

Баба изхвърли три
хилядарки през балкона

от страница 1
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Те изместиха шивачките от първото място

43-тият български парламент
отива вече в историята

Любомира ПЕЛОВА
Със свой указ новият български прези-

дент Румен Радев разпуска 43-тото Народ-
но събрание на 27 януари 2017 г. Държав-
ният глава насрочва произвеждането на
парламентарни избори на 26 март т.г. С
друг свой указ държавният глава назнача-
ва проф.Огнян Герджиков за служебен ми-
нистър-председател на Република Бълга-
рия. Това стана ясно вечерта на 24 януари
от разпространено до медиите прессъоб-
щение от прессекретариата на държавния
глава.

Още през деня във вторник президентът
Румен Радев започна разговори с еве-
нтуалните министри в служебния кабинет.
Към 13.30 часа на „Дондуков“ 2 пристигна-
ха посланикът ни в Берлин Ради Найденов,
зам.-министърът на финансите Кирил Ана-
ниев, бившият зам.-министър на труда и со-
циалната политика Гълъб Донев, актьорът
Рашко Младенов и бившият директор на
ОДМВР-Пловдив Пламен Узунов, който е
спряган за служебен министър на вътреш-
ните работи.

Междувременно Румен Радев назначи с
укази Елена Йончева на длъжността секре-
тар за връзки с медиите и Цвета Тимева за
секретар по регионално развитие.

В понеделник с укази държавният глава
назначи Димитър Стоянов за Главен секре-
тар на Президента на Републиката, Иво
Христов за Началник на кабинета на Пре-
зидента на Републиката, Надя Младенова
за Началник на кабинета на вицепрезиден-
та на Републиката, Емилия Друмева за
Секретар по правни въпроси, Атанас Кръс-
тин за Секретар по външна политика.

С други свои укази държавният глава
назначи Илия Христозов за съветник по
икономика и инвестиции, Невянка Кънева
за съветник по правни въпроси, Николай
Копринков за съветник по вътрешна поли-
тика и гражданско общество.

Омбудсманът настоява да се
приеме законът за лихвоточките

Îõðàíèòåëèòå õèò íà òðóäîâàòà áîðñà â Ïåðíèê

Любомира ПЕЛОВА
Омбудсманът на Ре-

публика България Мая
Манолова изпрати спе-
циално писмо до предсе-
дателката на Народно-
то събрание Цецка Ца-
чева, в което настоява
до края на работата на
43-тия парламент да
бъде приет на второ
четене измененията в
Закона за уреждане пра-
вата на граждани с мно-
гогодишни жилищно-
спестовни влогове
(ЗУПГМЖСВ), съобщиха
от пресофиса на омбуд-
смана.

Общественият за-
щитник мотивира иска-
нето с многобройните
жалби на граждани с жи-
лищно-спестовни вло-
гове, направени до 1990
година, но недочакали
жилище от държавата
тогава. Става въпрос
за около 55 хиляди ду-
ши, които са заплашени
да загубят завинаги су-
мите от лихвоточки-
те, тъй като срокът за
купуване или строеж на
жилище изтече на 30
ноември 2016 г.

Друг проблем, за кой-
то гражданите сези-
рат омбудсмана, е за за-
бавата при изплащане-
то на компенсациите,
тъй като отделяните
от държавата средс-
тва във фонда са не-
достатъчни за покри-
ване на разходите по
лихвоточките. Това

поставя в опасна си-
туация купувачите на
жилища заради невъз-
можност да изплащат
ипотеките си и риска
да затъват в излишни
дългове.

В тази връзка омбуд-
сманът настоява да бъ-
де удължен срока до 30
ноември 2018 г., така
както предвижда внесе-
ния и приет единодуш-
но на първо четене ЗИД
на ЗУПГМЖСВ. Преди
седмица омбудсманът
Мая Манолова призова
с писма председателя
на парламента Цецка
Цачева, председатели-
те и съпредседателите
на всички парламентар-
ни групи в 43-тото На-
родно събрание да под-
крепят и приемат Зако-
нопроекта за изменение
и допълнение на Закона
за задълженията и до-
говорите. С него се сла-
га „таван“ на наказа-
телните лихви при
просрочие, чийто раз-
мер сега е основният
лихвен процент плюс 10
пункта, който ще ста-
не по-справедлив като
се намали на основния
лихвен процент плюс 4
пункта.

Повод за това са сто-
тиците жалби, постъ-
пили в институцията
на омбудсмана от бед-
ни, възрастни, безра-
ботни и социално уя-
звими групи граждани.
В тях хората алармира-

т за непосилния висок
размер на лихвите, кои-
то дължат при прос-
рочване на парично за-
дължение към достав-
чици на обществени ус-
луги, банки, фирми за
бързи кредити и др., на-
растващи в пъти, осо-
бено при дълъг съдебен
спор.

„Гражданите очакват
от омбудсмана като
застъпник за техните
права да съдейства
държавата да преуста-
нови всички нелоялни и
порочни практики, поз-
воляващи задължения-
та им да се увеличават
многократно поради
натрупаните допълни-
телни суми над задъл-
жението, сред които и
лихвите при просро-
чие“, пише Манолова в
писмото си.

Тя посочва още, че
гражданите често
предлагат намаляване
на непосилния за тях
лихвен процент, което
ще им позволи да из-
пълнят основното си
задължение и ще им ос-
тават средства, за да
посрещат жизнените
си потребности.

Предложенията на
омбудсмана на Републи-
ка България явно обаче
ще чакат резглеждане в
следващия парламент,
тъй като президен-
тът Радев разпусна се-
гашното Народно съб-
рание.

Бабинден в клуб „Надежда”
За пореден път  клуб „Надежда” спази

традицията да отбелязва с масово участие
и по оригинален начин народните празни-
ци. След именния ден на клуба „Вяра, На-
дежда и Любов” и след коледните и оно-
вгодишни тържества с много веселие беше
отпразнуван Бабинден.

С кратко слово представителката Таня
Лазарова припомни значението та празни-
ка, традициите, обредите и обичаите свър-
зани с него. Големият народен женски
празник е посветен на жените, които са по-
магали при раждане, а така също и на мла-
дите майки. Обредността е предизвикана
от желанието да се окаже почит уважение
към тях. Интерес предизвикват и народните
поверия за зачеване и раждане на здрави
деца, за щастие и любов.

Много сполучливо обичаите за празника
бях показани от Теменужка Йорданова в
ролята на свекърва, Люба Асенова – баба-
та-акушер и Моника Тодорова – най-млада-
та майка. Те всеотдайна се вживяха в роли-
те си и присъстващите с настроение наблю-
даваха къпането на малкото дете, полива-
нето и даряването на бабата.

Съгласно традициите в клуба беше под-
редена богата трапеза с домашно пригот-
вени баници, печени пилета, вино и други
кулинарни вкусотии. Доволни, пенсионери-
те се отдадоха на весело празнуване,
придружено с песни, танци и хора.

Прочувствени стихове за Бабинден реци-
тира Василка Карловска, а Таня Стоянчева
поручи много овации за изпълнените от нея
народни песни. С бурни аплодисменти бяха
наградени 10-те пенсионерки изиграли
въодушевено и с лекота граовското хоро.
То се водеше от Катя Христова – председа-
тел на Обл. С на СП-2004-Перник.

Празникът отново показа, че не случайно
клуб „Надежда” е все по-желано и прите-
гателен център за възрастните хора.

Стефан Стефанов
Клуб „Надежда”

Перничани изкупиха билетите
за „Осмото чудо”

на ансамбъл „Българе”

Светла ЙОРДАНОВА
Перничани изкупиха билетите за спекта-

къла на „Българе“ „Осмото чудо“ само за
два дни, след като бе отворена касата. Би-
лети не се предлагат и на черно, както това
се случи при второто представяне на хито-
вата продукция в НДК, когато цените им
скочиха двойно.

Новата постановка на емблематичния ан-
самбъл с участието на холивудската зна-
менитост Бен Крос ще се играе в Перник
на 16 февруари, четвъртък, от 19 часа на
театралната сцена в Двореца на културата.

Събитието се реализира под патронажа
на кмета д-р Вяра Церовска.

„Осмото чудо“ е уникално близо тричасо-
во пътешествие в света на неравноделните
музикални размери в българския фолклор
чрез комбинация от филм и динамичните
ни народни танци и песни, едно изключи-
телно изживяване за родолюбци и цените-
ли на фолклорното ни изкуство.

Сценарият, хореографията и режисурата
са дело на продуцента на „Българе“ Хрис-
то Ив. Димитров, който участва като солист
в две от общо седемте танцови картини.ПОЩА “СЪПЕРНИК”

Силвия ГРИГОРОВА
 През последната

седмица на януари,
свободните работни
места, предлагани на
трудовата борса в Пер-
ник отново се увеличи-
ха, макар и само с 6 и
достигнаха 121. Това е
трета поредна седмица
през първия месец на
тази година, в който
броят на свободните
работни места нарас-
тва. Добрата новина е,
че има увеличение, ма-
кар и само с 2 и на сво-
бодните места, предла-

гани на безработните
хора с висше образо-
вание. Предлаганите
им от Бюрото по труда
тази седмица работни
места са 6.

През последната
седмица на януари
2017 година на трудо-
вата борса в Перник
продължава да е ак-
туална офертата на со-
фийска фирма, която
предлага работа на 20
шивачки за ушиване
на кожени изделия в
село Мусачево.  Други
две пернишки фирми

предлагат работа- ед-
ната на 3 шивачки, а
другата на 7 шивачки.
Трета седмица софий-
ска фирма предлага
работа на 15 охраните-
ли за обекти в столица-
та Друга охранителна
фирма пък. Предлага
работа на 30 охраните-
ли. Освен тях, Бюрото
по труда предлага ра-
бота още на: 4 автомон-
тьори, 2 механици на
минни машини, 1 мияч
на превозни средства,
4 продавач –консул-
танти, 1 диагностик, 1

старши специалист с
висше строителен ин-
женер или средно-
строителен техник,  хи-
гиенист, 5 машинни
оператори за навиване
на бобина,  2 обслужва-
щи кулинарен щанд, 7
кредитни консултанти
на граждански дого-
вор, 2 детегледачки, 2
възпитатели с висше
образование, 2 об-
служващи бензинос-
танция, 1 социален ра-
ботник на 4 часа с вис-
ше образование, 2 ра-
ботници в кухня, 2 ка-
сиери, 1 учител по ан-
глийски език, 1 учител,
1 кофражист, 3 догра-
маджии,1 възпитател.
Фактът, че трета поред-
на седмица на  месец
януари предлаганите
на трудовата борса
свободни места се уве-
личават, макар и само
с 6, е красноречиво до-
казателство, че трудо-
вият пазар в региона е
непредсказуем. По
традиция, в зимния пе-
риод свободните работ-
ни места рязко намал-
яват, защото сезонните

дейности са приключи-
ли. Въпреки това и тази
седмица техният брой
отново се увеличи, кое-
то е показател затова,
че бизнесът се съжив-
ява..

През последната
седмица на януари
2017 година шивачките
са изместени от първо-
то място по търсене на
трудовата борса от ох-
ранителите. Тази сед-
мица Бюрото по труда
предлага работа на  45
човека в охранителния
бизнес. Има търсене на
квалифицирани кадри
в машиностроенето, в
сферата на услугите,
търсят се и педагози.

  И тази седмица хо-
рата със средно и по-
ниско образование
имат по-голям шанс да
си намерят работода-
тел. На тях Бюрото по
труда в Перник предла-
га 115 свободни работ-
ни места. На  озовалите
се на трудовата борса
хора с висше образо-
вание се предлагат 6
свободни места, от кои-
то 4 на педагози.



ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м,
     обзавеждане, лукс, ет. 1  - 35 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 68 кв.м., ет. 4/4/, ПВЦ, ТЕЦ,
    преустроен - 42 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ, 2 тер.,
    ПВЦ, подобрения - 73 000 лв.
4. Двустаен, при гаров район , ет. 2, тер, нов- 31 000 евро
5. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
6.Двустаен, Мошино, тх, пл,82 кв.м.,тец,тер.
    с  таван:23кв.м.,45 500лв.
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,
      Байкушева - до 65 000лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет., х 62 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
15. Луксозен, втори етаж от къща, ниската част на
      Варош, 110кв.м. - 65 000лв.
16. Сутерен и етаж, 80кв.м.,от двуетажна
      къща,Мошино,двор:280кв.м. - 65 000лв.
17. Две вили близнак, Рударци,
      дв. 760 кв.м, РЗП: 240 кв.м - 110 000 евро
18. 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
19. Магазин, Пашов, 40 кв.м,
      с оборудване, акт 16 - 32 000 евро
20.Търговски обект, Изток, магазин, партер,
      23кв.м.,Благой Гебрев,14 500 евро.
21. Търговски обект, Изток, топ-място,
      тх., ЗП: 66 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро
22. 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.

1. Гарсониера Изток, ет. 8, тераса - 30 000лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет.5, ПВЦ, метална врата,
    кв. Гърляница - 12 000 лв.
3. Двустаен, Изток, тх., среден, ет. 2 - 32 000 лв.
4. Двустаен Изток, 2тер., до спирка, ет.8 - 35 000 лв.
5. Двустаен Радомир, Арката, ет. 1 - 16 000лв.
6. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
7. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,
      на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000 лв.
8. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради,
    двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
9. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи

- по договаряне
10. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
11. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
12. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м
13. Парцел, с. Люлин, 810 кв.м, равен - 28 000 лв.

КУПУВА:
1.Веднага с готови пари, гарсониера, Изток или Център

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. 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, 26 януари 2017 г., брой 18 /6120/ 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!
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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. 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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Помещение, за бизнес,
ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.
2. Боксониера, тав. етаж, Ид. център

- 150лв.
3. Двустаен, 65кв.м., ет.2, тх, тец,
необзаведен, за офис - 250лв.

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

- по договаряне
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 - 17 000 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут.
+  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро

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

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

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.

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

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.



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.Частично об-
заведена,обширна панорамна гледка
към града и околните планини. -тел.
0897951954

Продавам Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и
реномиран комплекс от затворен тип
Делта Хил . Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въз-
дух, спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата посредс-
твом автомагистрала Люлин тел.0882
817 442

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

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

Нон-стоп, кв. Мошино, търси
продавач-консултант с работно време
2/2 дни. Тел. 0878 453318

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

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

Продавам Suzuki Grand vitara Дви-
гател 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  гараж в кв. Дараците -
тел. 0898 611 444

Продавам Тристаен апартамент, Пер-
ник, Център Светло и просторно жили-
ще с панорама две спални, дневна с
трапезария на две нива, кът за мека
мебел и място за трапезната част,
кухненски бокс - тел 0888 11 22 00

Отдавам апартамент под наем. Пер-
ник, ул. "Струма" № 6, тухла, среден,
южен, две южни облицовани тераси.
баня с тоалетна, втора 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, 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 офис под наем, ИЦ, ново
строителство, 23 м2, южно изложение,
самостоятелен санитарен възел - по
договаряне. Тел. 0988886377

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

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

разни

Препечените картофи крият повишен риск от рак
Британската Аге-

нция по храните на-
сочва вниманието
към риска от рак,
свързан с готвенето
на картофи и други
богати на скорбяла
храни на високи тем-
ператури.

По този повод сп.
"Ню сайънтист" пред-
лага отговор на някои
въпроси за потен-
циалния риск, който
крият любимите на
мнозина препечени
картофи и филийки:
Какъв е проблемът? С
една дума - акрила-
мидът.

Химикалът се из-
ползва в редица ин-
дустриални процеси,
сред които пречис-
тването на водата,
производството на
хартия, пластмаса и оцветители за храни. Акриламид се съдържа и в някои
храни.

КОИ ХРАНИ СЪДЪРЖАТ АКРИЛАМИД?
Акриламидът е продукт на т.нар. реакция на Майар, която причинява пока-

феняване на храните при готвене и им придава приятен вкус. Реагирайки по-
между си, захарите и аминокиселините произвеждат хиляди различни химика-
ли.

Особено високи нива на акриламид се откриват в съдържащите скорбяла
храни като картофи и хляб, когато се приготвят на температури над 120 градуса
Целзий. Химикалът може да е наличен и в зърнени закуски, бисквити и кафе.

ОПАСЕН ЛИ Е АКРИЛАМИДЪТ?
В тялото акриламидът се преобразува в друго съединение - глициамид, кое-

то може да се свърже с ДНК и да причини мутации. Изследвания с животни са
показали, че акриламидът е свързан с риск от всички типове рак.

Изследването на ефекта му при хора е много по-трудно, но експертите не из-
ключват възможността опасността да е същата като при животните. Колкото
повече акриламид се консумира, толкова по-висок е рискът.

КАКВО ДА ПРАВИМ?
Съветът на експертите от британската Агенция по хранителни стандарти е да

се спазва следното "златно правило" - когато се пържат и пекат, съдържащите
скорбяла храни да се приготвят до бледо златисто или златисто жълто.

Препоръката на експертите е в такъв случай любимият продукт да се консу-
мира по-рядко.

КАК ПО ДРУГ НАЧИН ДА ОГРАНИЧИМ РИСКА?
Не съхранявайте суровите картофи в хладилник. При ниски температури ен-

зим, известен като инвертаза, разгражда захарозата до глюкоза и фруктоза,
които могат да образуват акриламид по време на готвене. Замразените храни
не крият този риск, тъй като при много ниски температури захарозата не се раз-
гражда.

Експертите препоръчват също картофите да се бланшират преди пържене. По
този начин се отстранява половината количество захароза, в резултат на което
нивата на акриламида намаляват.
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ЕК описа как ще отпадне
мониторингът на България

Европейската комисия описа проце-
дурата, по която наблюдението над
България по механизма за сътрудни-
чество и проверка ще бъде отменено.

Това се случи, след като днес ЕК пуб-
ликува доклада с оценката си за ре-
формите в правосъдието и вътрешните
работи на България и Румъния. От
Брюксел поставиха списък от 17 усло-
вия, които, ако бъдат изпълнени от но-
вото правителство на България, ще до-
ведат до приключването на мониторин-
га.

Източник от ЕК поясни, че когато ко-
мисията оцени препоръките към наша-
та страна за изпълнени, институцията
ще изложи мнението си пред Съвета на
ЕС. Съветът трябва да реши механиз-

мът да бъде отменен, предаде БТА.
Когато преценим, че е настъпило времето, ще съобщим това на Съвета, посочи

източникът. Това ще бъде междуинституционална консултация.
Експертът отбеляза, че решението на Съвета не се взима с гласуване. Необходи-

мо е съгласие, но не единодушие, добави той.
Официално от ЕК заявиха, че не считат за уместно да се прави връзка между

механизма и решенията в други области, като например допустимостта за финан-
сиране по линия на европейските структурни и инвестиционни фондове или достъ-
па до Шенгенското пространство, предаде БНР.

Когато набелязаните в настоящия доклад стъпки по показателите бъдат осъщес-
твени, ще се счита, че съответният показател временно е изпълнен.

Когато бъдат осъществени стъпките по всички показатели, действието на меха-
низма ще бъде прекратено.

Отправените препоръки може следователно да се считат за достатъчни за пости-
гането на тази цел освен ако определени промени не доведат до ясен обрат в хода
на напредъка.

ЕК отбелязва, че равносметката от изминалите 10 години наблюдение показва,
че правителствата и институциите на съдебната власт у нас са положили значител-
ни усилия, но изтъкна и недостатъци.

През 2016 г. България постигна допълнителен значителен напредък при изпълне-
нието на стратегията за съдебна реформа, а същевременно националната страте-
гия за борба с корупцията все още е в ранна фаза на изпълнение.

В по-общ план през последните десет години цялостният напредък не беше тол-
кова бърз, колкото се очакваше, и продължават да съществуват редица значител-
ни предизвикателства, които трябва да бъдат преодолени, пише в доклада.

Новото правителство ще трябва да доведе реформата до сигурни необратими
резултати. Ето защо в настоящия доклад не може да се заключи, че на този етап
показателите са изпълнени в задоволителна степен.

Могат обаче да се набележат ограничен брой ключови препоръки, които да оче-
ртаят пътя към временното прекратяване на наблюдението по отделни показатели,
а след това и към приключването на процеса по механизма, допълват от Брюксел.

Европарламентът ”затвори”
агитацията на майчин език

Комисията по петиции на Европейския парламент взе решение да затвори пети-
цията за подкрепа на агитация на майчин език в България.

Това стана с голямо мнозинство на заседание на комисията, съобщи ВМРО.
Петицията беше внесена от Илхан Кючюк от ДПС. В нея се казваше, че се нару-

шават правата на мнозина избиратели. Целта й беше да се разреши предизборната
агитация на майчин език.

В петицията се твърди, че има нарушение на избирателните права в България
чрез забрана за използване на езици, различни от българския, по време на пре-
дизборни кампании.

Членовете на комисията в Европарламента днес са се обединили около тезата,
че този въпрос е от правомощията на държавите членки и не може да се решава на
ниво Брюксел.

Конституцията на Република България определя българския като официален език
и Изборният кодекс ясно постановява, че предизборната кампания се води на бъл-
гарски език. Следователно, България не нарушава нито националното, нито евро-
пейското законодателство.

В контекста на предстоящи избори в България евродепутатът Илхан Кючюк от
ДПС опита да решава на европейско ниво въпроса за забраната на предизборната
агитация на турски език. Това предизвика остър дебат сред евродепутатите по
време на заседанието на Комисията по петиции.

Съществува ясна законодателна рамка на европейско ниво, подкрепена от съ-
дебна практика на Съда на Европейския съюз и Европейския съд по правата на
човека, по силата на която използването на езици по време на предизборни кампа-
нии се урежда различно във всяка държава членка и единствено посредством
техните национални разпоредби.

Същото становище бе изразено и от първия заместник-председател на Европей-
ската комисия Франс Тимерманс в отговор на конкретно запитване по тази петиция
- правилата, по които се провеждат избори в държавите членки, не се определят на
европейско ниво и това е запазено право на държавите членки.

Срещу петицията и в защита на позицията на България се обявиха евродепутати-
те Петър Курумбашев (СиД/БСП), Ангел Джамбазки (ЕКР/ВМРО), Светослав Мали-
нов (ЕНП/ДСБ), Емил Радев (ЕНП/ГЕРБ) и Владимир Уручев (ЕНП/ГЕРБ).

Министерският съвет одобри
още 9.6 милиона лева за МиГ-29
Кабинетът в оставка одобри допълнителни разходи в размер до 9 630 000 лв. за

самолетите "МиГ-29".
Парите ще бъдат отделени от бюджета на Министерството на отбраната, в съот-

ветствие с приетия Проект за инвестиционен разход "Осигуряване на летателната
годност на самолети МиГ-29”, съобщи МС.

Проектът е за периода 2016-2017 г. За него в централния бюджет са заложени
30,52 млн. лева.

Целта е да се създадат условия за военновъздушните сили да контролират въз-
духоплаването и да гарантират въздушния суверенитет, прилагайки механизмите
на колективната отбрана на НАТО и общата политика за сигурност и отбрана на
Европейския съюз, до-
пълват от МС.

В началото на януари про-
куратурата повдигна обви-
нение срещу Николай Нен-
чев за "Миг-29". Според
прокуратурата той е укрил
два договора с „РСК МИГ“
за 3 773 000 евро.

Разследването на СГП
е установило, че на 26 ап-
рил тази година между
Министерство на отбрана-
та и АО „РСК МИГ“ са би-
ли подписани два догово-
ра за удължаване на ре-
сурса на 2 броя двигате-
ли РД-33 с по 50 часа и ре-
монт на 2 броя двигатели
РД - 33 и един брой кутия
за самолетен агрегат - 2 /
КСА -2/ за МиГ-29 на об-
ща стойност 3 773 000 ев-
ро /7 388 666/ лв.

„МИНИ-ПЕРНИК“ ЕАД – В ЛИКВИДАЦИЯ
2300 град Перник, ул.“Найчо Цанов“ № 42

тел. 076/ 60 43 49; e-mail: mini_pernik@abv.bg

О Б Я В А
Юлиян Леков и Петьо Петков – ликвидатори на „МИНИ- ПЕРНИК“

ЕАД/Л/, гр.Перник, на основание  чл.268, ал.1 от Търговския закон, във връзка
с чл.14, чл.15, ал.2 и чл.15е от Правилника за реда за упражняване правата на
държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС
№ 112 от 23.05.2003г. и съобразно Протокол № РД -21-15 от 18.02.2010г. на
Министъра на икономиката, енергетиката и туризма обявява  търг с тайно
наддаване за продажба на всички активи, собственост на дружеството при
следните условия и изисквания:

1. Начална тръжна цена: Началната тръжна цена за всяка една позиция
поотделно е посочена в приложението към тръжната документация. Стъпката на
наддаване в случаите по чл.15е, ал.4 от ПРУПДТДДУК е 5 на сто от началната
тръжна цена.

2. Вид на търга: с тайно наддаване в закрито заседание.
3. Начин на плащане на цената: Плащането да се извърши в български

лева по посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството
или в касата.

4. Дата, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се проведе
на 15.02.2017г. от 10.00 часа на адрес: гр.Перник, ул. „Найчо Цанов“ № 42.

5. Ред за получаване на тръжната документация, цената и
мястото за получаване: Тръжната документация може да се получи от
06.02.2017г. до 14.02.2017г. в деловодството на дружеството, на адрес: гр.Перник,
ул. „Найчо Цанов“ № 42, срещу представен платежен документ за внесена
невъзстановима парична сума в размер на 50 (петдесет) лева.

6. Депозит за участие: Депозитът за участие в търга е в размер на 20%
от началната тръжна цена за всяка една позиция поотделно и се внася по
посочената в тръжната документация банкова сметка на дружеството или в
касата.

7. Условия за оглед на обектите: Оглед на обектите може да се извърши
от желаещите кандидати  от 09.00до 15.00 часа от 06.02.2017г. до 14.02.2017г., но
най-късно до 13.00 часа на 14.02.2017г. – деня преди провеждане на търга в
присъствието на представител на „Мини-Перник“ ЕАД/л/, гр.Перник и след
представяне на документ за закупена тръжна документация.

8. Краен срок за приемане на заявления за участие: Заявления за
участие в търга се приемат на адрес: гр.Перник, ул. „Найчо Цанов“ № 42-
деловодство до 13.00 часа на 14.02.2017г.

9. Ден, място и час на повторно провеждане на търга: Повторен
търг ще се проведе на 22.02.2017г., 15.03.2017г., 29.03.2017г., 05.04.2017г.,
19.04.2017г.,  03.05.2017г.,  17.05.2017г.,  31.05.2017г.,  07.06.2017г. и
21.06.2017г. от 10.00 часа на същия адрес и при същите условия. Краен срок
за приемане на заявления за участие: до 13.00 часа на деня, предхождащ
датата на търга.

Списъкът на активите, предмет на търга е изложен на разположение на всички
заинтересовани кандидати в управлението на дружеството, находящо се на
адрес: гр.Перник, ул. „Найчо Цанов“ № 42 и на електронната страница на
Министерството на икономиката: www.mi.government.bg
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Днес се погрижете за емоционалната си ста-
билност. Но обстоятелствата около вас може
коренно да се променят, ако във важни моменти
не проявявате поне малко решителност. Днес ще
имате повече добри попадения в научните занима-
ния, умствените и духовни търсения. Ще ви се

отдава да прозрете истини, които до сега са ви убягвали.

Днес следвайте интуицията си. Стремете да
планирате предстоящо пътуване до най-малкия
детайл. Възможни са споразумения от финансов
и личен характер, които ще се отразят добре на
бюджета ви. Направете си подарък, нещо спе-
циално, за което не е нужно да се обяснявате на

никого. Доверете се на разделното хранене.

Днес събития на работното място ще ви носят
много повече позитиви отколкото притеснения.
Добре е да планирате как да изпълните текущи-
те си ангажименти. В отношенията с близките
ви, а и не само с тях, насърчете мира помежду ви,
проявете отстъпчивост, ако се налага и не хабе-

те излишно енергията си. Приемайте повече течности.

Днес се постарайте да организирате инициати-
вите си. Не прибързвайте с осъществяването на
планове, за които не сте имали достатъчно вре-
ме. Планирането на нови проекти ще постави на-
чало на по-добър период в живота ви. Благодарение
на тактичната си намеса ще повлияете на нечие

решение, от което всички ще останете доволни.

Днес приемайте с чувство за хумор възниква-
щите затруднения. Опитайте се да действате
адекватно. Възможно е да бъдете съзнателно
подведени от доброжелател. Бъдете прозорливи,
въздържайте се от коментари и ненужни оценки.
Не допускайте физическа преумора. Постарайте

се да бъдете доволни от това, което съдбата ви предоставя.

Днес се въздържайте да правите крайни комен-
тари, с които бихте могли да поставите под съм-
нение собствената си сигурност. Структурирай-
те по такъв начин задълженията си, че да ги из-
пълнявате без обичайте спънки и закъснения.
Умението ви да прогнозирате до най-малкия де-

тайл настоящето ще ви освободи от съмненията  ви.

Днес следвайте собствения си път. Поставете
семейството си над всичко. Обърнете повече вни-
мание на нещата, които са полезни за здравето и
професията ви. Избягвайте физическите и емо-
ционални натоварвания и спокойно се насладете
на миговете с хората, които ви радват. Излишъ-

кът от сили е добре да насочите към укрепване на здравето.

Днес много от вас ще бъдат готови на всичко,
за да постигнете целите си. С тактичност, дип-
ломация и въздържание откъм съвети и комента-
ри ще станете по-възприемчиви за околните, и
ще запазите и енергията си за по-важни неща.
Възможни са добри печалби, стига да сте актив-

ни и целеустремени, каквито всъщност сте.

Днес контролирайте разходите си, особено ако
в последно време приходите ви не само че не се
увеличават, но и са намалели поради погасяване
на стари задължения. Имайте предвид, че всяко
хазартно решение сега ще ви коства много в бъ-
деще. Съпътстващите работата и връзките ви

затруднения днес няма да се отразят на самочувствието ви.

Днес с готовност приемете подкрепата на
приятел, но при никакви обстоятелства не поз-
волявайте да ви дават съвети, освен ако изрично
не сте помолили за това. Ако се налага да водите
недотам приятен за вас разговор с близък прия-
тел, от изключителна важност е да бъдете пред-

варително подготвени.

Днес е добре да отделите достатъчно време за
себе си и за семейството си. Прекарайте време
извън дома си, като се отправите на кратко пъ-
туване или на разходка сред природата. Отнесе-
те се с разбиране към изискванията на семей-
ството и не правете нищо на инат, за да не нару-

шите баланса в отношенията помежду ви.

Днес е препоръчително да се заемете с разре-
шаването на деловите въпроси, които не търпят
никакво отлагане във времето. Постарайте се
да формулирате целите си и да се заемете с реа-
лизирането на най-неотложните, от които ще
спечелите значително в материално отношение,

и то съвсем скоро. Простете обидите към себе си.
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Перничани се доближиха на точка от зоната на плейофите
Само 80 минути

бяха нужни на Ми-
ньор (Перник), за да
запише победа №5 в
Суперлигата. Домаки-
ните от Перник се на-
ложиха с 3:0 (25:18,
25:20, 25:23) над Чер-
но море (Варна) пред
около 100 зрители в
зала „Кракра”.Момче-
тата на Стоян Гун-
чев започнаха увере-
но срещата и без ни-
какви проблеми спече-
лиха първите две час-
ти. Всъщност, ин-
трига имаше само в
последния гейм, кой-
то все пак Миньор ус-
пя да измъкне.Дома-
кините от Перник
превъзхождаха съпер-
ника си на всички еле-
менти. Те записаха по-
вече директни точки
от сервис (5-3), де-
монстрираха по-доб-
ра блокада (12-6), пос-

„Ìèíüîð” ñãàçè „×åðíî ìîðå” íà âîëåéáîë
рещането им също
беше на ниво (58%-
48%), имаха надмощие
и в атака (57%-48%).
Волейболистите на
Миньор направиха и
по-малко грешки (13-
18). Въпреки че се оп-
лакваше от контузия
в гърба, диагоналът
на Миньор Костадин
Стойков започна ка-
то титуляр в среща-
та и приключи като
най-резултатният
играч за своя отбор с
16 точки (2 аса, 2 бло-

ка, 50% ефективност
в атака). Мартин Си-
меонов добави 15
точки (1 ас, 1 блок,
52% позитивно пос-
рещане, 65% ефе-
ктивност в атака).
За Черно море Норман
Недков заби 17 точки
(1 блок, 48% ефектив-
ност в атака), а 14
точки (1 блок, 48%
позитивно посреща-
не, 62% ефективност
в атака) добави Ван-
гел Велинов.В следва-
щия кръг на 26 янау-

Именикът Григор
Димитров е на 1/2-
финал на Аустрелиън
Оупън след категори-
чен успех с 6:3, 6:2,
6:4 над белгиеца Да-
вид Гофен. Това бе де-
сети пореден успех за
първата ни ракета,
който му осигури
втори полуфинал в
кариерата на турнир
от Големия шлем след
“Уимбълдън” през
2014.Следващият съ-
перник на Димитров
в Мелбърн ще бъде
победителят от
сблъсъка между све-
товния №3 Милош
Раонич и носителя на
14 титли от Големия
шлем Рафаел Надал.

Първи сет
Срещата започна

по възможно най-доб-
рия начин за Димит-
ров. Първата ни раке-
та поведе с 3:0 в ре-

Григор стигна полуфинал в Австралия
зултата, след като
спечели два свои сер-
вис гейма и проби
веднъж белгиеца. Пос-
ледва спад в играта
на Гришо и Гофен взе
следващите три час-
ти, изравнявайки на
3:3.В седмия гейм Ди-
митров трябваше да
положи много усилия,
за да спечели сервира-
нето. Последва нов
пробив за първата ни
ракета, който беше
затвърден и сета
отиде на неговата
сметка.

Втори сет
Вторият сет за-

почна отново добре
за Димитров, който
проби още в първия
гейм. За съжаление
обаче не успя да зат-
върди за 2:0 и Гофен
изравни. Това не при-
тесни  Гришо, който
отново поведе чрез

пробив. При резул-
тат 4:2 в полза на
първата ни ракета
той спечели отново
подаване на белгиеца
и сервира за сета. В
осмия гейм Димитров
изпита трудности,
но в крайна сметка го
спечели и поведе с 2:0
сета.

Трети сет
Третият сет беше

значително по-рав-
ностоен от предход-
ните два. Димитров
и Гофен печелиха без
особени затруднение
сервис геймовете си.
В седмия обаче Гришо
съумя да пробие, кое-
то се оказа ключов
момент в мача.  Пър-
вата ни ракета си
осигури комфортна
преднина, която не
изпусна до края и спе-
чели сета, с което и
мача.

„Славата” стартира контролите с равенство
Отборът на

„Струмска слава изи-
гра първата си кон-
тролна среща като
част от подготовка-
та си за новия сезон
срещу отбора на „Ви-
тоша” (Бистрица ) .
Втородивизионният
тим на два пъти е по-
веждал в резултата,
но и двата пъти радо-

мирци са изравнявали.
Автор и на двете по-
падения е централ-
ният нападател
Стоян Георгиев. Ос-
вен това отборът на
„Струмска слава” е
улучил и греда при ед-
на от атаките си.
„Стана много хубав
мач. Пропуснахме две-
три положения, но ка-

„Левски” е най-слабият отбор
в историята на шампионската лига

В годината, когато трябва да приключи
25-ото издание на Шампионската лига,
УЕФА пусна пълно класиране на всички
отбори, които са успели да пробият до
груповата фаза на надпреварата. Статис-
ти-ката отрежда последното място на
Левски. Сините са на 135-о място. Те са-
мо веднъж участваха в същинската фаза
на   турнира. През сезон 2006/07 тимът от
“Герена” стана първият български клуб,
добрал се до това стъпало. Тогава Левски
се падна в група с актуалния еврошам-
пион Барселона, английския Челси и гер-
манския Вердер (Бремен).Възпитаниците
на Станимир Стоилов загубиха и шестте
си двубоя. Те успяха да отбелжат само
един гол - чрез юношата Мариян Огнянов,
реализирал при 1:3 от Челси на национал-
ния стадиона. В крайна сметка Левски
финишира с голова разлика 1-17. И точно
този показател му отрежда последното
място. Също без точка и голова разлика -
16 е Жилина, но словаците са поставени
на 134-о място заради трите си отбеляза-
ни попадения. Тяхната разлика е 3-19. До-
ри точка не успяха да спечелят още три
отбора - Оцелул, Кошице и Дебрецен, но
те имат голова разлика съот-ветно -8, -11,
-14.Вторият български отбор, влизал в
групите на Шампио-нската лига - Лудого-
рец, е с цели 41 места пред Левски. Раз-
градчани са 94-и с 6 точки от 12-те си ма-
ча при двете участия в турнира. Интерес-
ното е, че „орлите” имат по-лоша голова
разлика от сините -11,-29 или “-18”.Ран-
глистата се оглавява от Реал Мадрид.
Кралският клуб има и най-много спечеле-
ни трофеи - 5. Белия балет има 21 участия
в групите, 231 мача, 136 победи, 47 равни
и 48 загуби при голова разлика 483-247
(+236) и 319 точки. Втори е Барселона, а
трети -Байерн Мюнхен.

то цяло съм много до-
волен – заяви старши-
треньорът на отбо-
ра Влади Димитров.
Като за начало на под-
готовката стояхме
много добре на тере-
на. В момента отбо-
рът е в Петрич на
подготвителен лагер,
където ще изиграе
няколко контроли.

Федерациите искат Лучано
за служебен министър

Спортни федерации към Министерството
на младежта и спорта подкрепиха Васил
Иванов-Лучано за служебен министър на
младежта и спорта с писмо до новия пре-
зидент на България Румен Радев, който
трябва да определи състава на служебния
кабинет.Сред подписалите писмото в под-
крепа на Васил Иванов са националните
федерации по баскетбол, борба, волейбол,
бокс, лека атлетика,‘бадминтон, ръгби,
шахмат, шейни, водна топка, бейзбол,
голф, плувни спортове, хокей на лед, авто-
мобилен спорт, минифутбол, гребане, хан-
дбал, хокей на трева, картинг, модерен пе-
тобой, самбо и други.”Във връзка с публи-
кациите в медийното пространство относно
назначаването на служебен министър на
младежта и спорта, моля да имате пред-
вид следното: Долуподписаните председа-
тели на спортни федерации, с настоящото
писмо обявяваме своята подкрепа за гос-
подин Васил Минчев Иванов-Лучано като
най-подходящ кандидат за длъжността
служебен министър на младежта и спорта.
Господин Иванов е доказал с делата си, че
има качествата и компетентността да зае-
ме този пост. Както е известно, той е пър-
вият български министър на младежта и
спорта.Заемал е поста председател на Ко-
мисията по младежта и спорта към Парла-
мента за периода 2005-2009, както и е бил
съветник в нея за период от два мандата.
Считаме, че същият има безспорни заслу-
ги за развитието на българския спорт. Бла-
годарение на неговата дейност, национал-
ният стадион “Васил Левски” беше възста-
новен, което позволи да се организират и
провеждат на него редица спортни съби-
тия. Негова е заслугата български меда-
листи от Олимпийски игри да имат правото
да получат пожизнени премии, което оси-
гури достоен живот на редица заслужили
спортисти. Това са само част от неговите
дейности и инициативи във връзка с разви-
тието на спорта и младежките дейности.
Следва да се има предвид, че господин
Иванов всекидневно помага на българ-
ския спорт в България, както и в чужбина,
посредством неговата активност и многоб-
ройни контакти с хора, които заемат отго-
ворни длъжности в областта на спорта.

СТАТИСТИКА:
МИНЬОР – ЧЕРНО МОРЕ           3:0
Състави: Миньор: Аначков 7, Иванов

2,Симеонов 15, Чавдаров 8, Николов 6,
Стойков 16 либеро Методиев ( Бучков,
Костадинов, Николаев)

Черно море: Ст.Георгиев 2, Велинов 14,
Балабанов 8, Колев 3, Недков 17, Ем.Георгиев
либеро Канев (Атанасов 2, Добрев 2,
Милушев)

ВОЛЕЙБОЛ МЪЖЕ
Суперлига
Резултати:
14-ти кръг
Славия – Левски 1:3
Миньор – Черно море 3:0
Добруджа – Арда 3:0
Тетевен волей – Пирин 2:3
Нефтохимик . Марек 3:0
Монтана – ЦСКА 1:3
Класиране:
1.Монтана 39:10     37 т.
2.ЦСКА 37:13     34
3.Пирин 35:18     30
4.Добруджа 07 34:16     30
5.Левски София 32:25     25
6.Нефтохимик 21:19     18
7.Марек Юн.Ивкони 22:32    16
8.Тетевен волей 19:26     16
9.Миньор 21:30     15
10.Черно море 16:26     13
11.Арда‘ 10:38    7
12.Славия 9:42       2

Пепи Анестиев  - рожденник вчера

Старши-треньорът на „Миньор” Петър
Анестиев навърши 47 години вчера. От тях
32 са посветени на „Миньор”. Като състе-
зател при деца, юноши,мъже и като тре-
ньор. Пожелаваме му да е жив и здрав и
да изпълни голямата си мечта – да види
отново „Миньор” в професионалния фут-
бол. За предпочитане, под негово ръко-
водство

ри (четвърътк) Чер-
но море (Варна) гос-
тува на ЦСКА в Со-
фия, а два дни по-къс-

но, на 28 януари (съ-
бота) Миньор (Пер-
ник) е гост на Добру-
джа 07 в Добрич.



АПРОПО

12

АПРОПО

ÊÀÒ ñâàëè íàä 30 øîôüîðè íàðóøèòåëè îò êîëèòå
26 януари 2017 г.

И пияните шофьори
сякаш нямат край

Любомира ПЕЛОВА
И пияните шофьори са като телефонните

измамници – наглеците просто нямат край.
Завчера, около 22,20 часа, служители на
Първо РУ в областния град проверили лек
автомобил „Форд Фиеста“. Зад волана на
колата е бил 31-годишният жител на облас-
тния град А.М. При изпробването му с тех-
ническо средство за алкохол били отчетени
1,36 промила. Взета му е кръвна проба за
химичен анализ и е задържан за 24 часа с
полицейска заповед. По случя е започнато
и бързо производство.

Радомирец пък ще бъде съден за шофи-
ране на автомобил в нетрезво състояние.
52-годишният Л.Г. е бил пипнат в наруше-
ние на 18-ти януари в село Извор. Провер-
ката с дрегер отчела над1,2 промила, с кои-
то той шофирал колата си «Фолксваген
Голф». Според химическия анализ на кръв-
ната проба става дума за 1,49 промила. Се-
га Л.Г. е вече обвиняем с наложена мярка
за неотклонение «Подписка».

Любомира ПЕЛОВА
Само за изминалия

уикенд над 30 шофьо-
ри са били принудени
от КАТ да слязат от
колите си и да тръг-
нат пеша, след като в
сила влязоха последни-
те промени в  Закона
за движение по пъти-
щата, съобщиха от
МВР. С поправките по-
лицаите вече имат
право да демонтират
на пътя регистра-
ционните табели на
автомобили, чиито
водачи откажат алко-
холна проба. За щас-
тие сред пипнатите в
крачка перничани
няма. Поне засега. На 7
от заловените в събо-
та шофьори обаче но-
мерата са били свале-
ни в София, на един –
в Хасково, и на още
трима – във Видин, Ло-
веч и Варна. Друг во-
дач пък е бил хванат
без книжка и отново е
трябвало да прибере
автомобила си с път-
на помощ, тъй като е
бил наказан на шосе-
то.

Вече е факт и първа-
та солена глоба в раз-

Спецакция срещу разпространение на
некачествени енергийни продукти

Любомира ПЕЛОВА
Спецоперация  за противодействие на

данъчни престъпления и пресичане на раз-
пространение на некачествени енергийни
продукти бе проведена под ръководството
на Междуведомствения координационен
център за противодействие на контрабан-
дата и контрол на движението на рискови
стоки и товари на ГДБОП.  Контролни дей-
ствия по бензиностанции, собственост на
различни търговски вериги, се проведоха
на територията на шест области в страна-
та.  В тях участваха екипи на Икономичес-
ка полиция към областните дирекции на
МВР, на Главна дирекция „Пожарна безо-
пасност и защита на населението“, на На-
ционалната агенция за приходите и Дър-
жавната агенция за метрологичен и техни-
чески надзор. В хода на операцията са
проверени общо 21 бензиностанции. Най-
много нарушения са констатирани в частта
на компетенциите на Главна дирекция
„Контрол на качеството на течните горива“
към Държавната агенция за метрологичен
и технически надзор. На пет търговски
обекта е установено разпространение на
некачествено гориво за дизелови двигате-
ли, а на шест - документални нарушения.
Дирекция „Метрологичен надзор“ на Аге-
нцията е съставила и 8 протокола за за-
дължителни предписания, а за установени
нарушения по Закона за измерванията
връчи 6 акта.

Други 8 акта и 7 писмени разпореждания
са съставени във връзка с нарушения на
изискванията за пожарната безопасност
от Главна дирекция „Пожарна безопас-
ност и защита на населението“.

На два от проверените обекти приходна-
та администрация е установила недекла-
рирани съдове за съхранение на течни го-
рива. Открити са разлики и в касовата на-
личност. През периода на проведените
действия Междуведомственият координа-
ционен център на ГДБОП е осъществил
контрол и при вътреобщностно придобива-
не на стоки от рисково търговско дружес-
тво, обект на мониторинг от службите.

Вече е факт и първата солена глоба в размер на 1000 лв за влизане в забранен участък

Ограничиха планираните
прекъсвания до минимум
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ Разпределение
България ще сведе об-
явените планирани
прекъсвания за пред-
стоящата седмица до
възможния минимум.
Компанията ще удъ-
лжи периода на огра-
ничение на ремонти-
те и ще извършва
най-неотложни дей-
ности и работи с по-
кратка продължител-
ност. ЧЕЗ Разпределе-
ние не може да ограни-
чи планираните пре-
късвания, поискани
от собственици на

чужди съоръжения,
въпреки че касаят
електрозахранването
на нейни клиенти, как-
то и временните
преустановявания на
електрозахранването
с цел присъединяване
на нови потребители.

В случай на допълни-
телно влошаване на
метеорологичната
обстановка, ЧЕЗ Раз-
пределение България
ще реагира своевре-
менно и ще ограничи
изцяло планираните
прекъсвания. При дос-
тигане на обичайни за

Иззеха осем стари коли от
незаконен пункт за скрап
Любомира ПЕЛОВА

Поредният незако-
нен пункт за изкупу-
ване на отпадъци от
черни и цветни мета-
ли е открит в Перник.

Това е станало във
вторник, по време на
акцията, проведена
от служители на сек-
тор „Противодей-
ствие на икономичес-
ката престъпност“
при Областната ди-

рекция на полицията,
Второ районно уп-
равление, РИОСВ и
Общински инспекто-
рат.

Бил е поверен терен
на улица „Трайко Жив-
ков“ в квартал „Цър-
ква“, където са от-
крити 12 автомоби-
ла, излезли от упо-
треба. Колите са би-
ли от марките „Мер-
цедес“, „Опел“, „Фор-

мер на 1000 лв. Тя е
съставена от ката-
джии на водач, влязъл
в забранен участък, в
който е бил извър-
шван спешен ремонт
на водопреносната
мрежа.

От 21 януари 2017
г. влязоха в сила нови
правила за движение
по пътищата, според
които сваляне на та-
белите на превозните
средства ще се извър-
шва, когато шофьори-
те пътуват без книж-
ка, когато дрегерът
отчете повече от 0,5
промила алкохол, при
употреба на дрога и
когато са отказвали
проба с дрегер или
кръвен тест.

Движение в насрещ-
ното платно на авто-
магистралата – при
първо подобно нару-
шение водачът се на-
казва с глоба от 1000
лв. и забрана за шофи-
ране от 3 месеца. Пов-
торното нарушение
ще бъде съпроводено
с двойно и тройно по-
високи санкции. Стро-
го е забранено уча-
стието в гонки – при

първо такова наруше-
ние глобата е 3 хил. лв.
и 1 година лишаване
от правото лицето да
шофира. При повтор-
но нарушение, сан-
кциите ще бъдат
двойно и тройно по-
високи.

Най-често срещано-
то нарушение у нас е
шофиране с висока
скорост в населените
места. Ако се движите
с 40 км/ч по-бързо от
позволеното, ще ви
глобят с 600 лв. Ако
превишената скорост
е 50 км/ч – глобата ще
бъде 700 лв. и отнема-
не на книжката за 3 ме-
сеца. До сега тази гло-
ба беше само 200 лв.,
но явно не е била дос-
татъчно висока.

Пътната полиция
вече ще има право да
прекратява служебно
регистрацията на ав-
томобили без застра-
ховка „Гражданска от-
говорност“. Водач,
който бъде хванат да
управлява без задъл-
жителната полица, е
заплашен не само с гло-
ба, но и със затвор до
една година.

сезона температури
компанията ще възоб-
нови планираните
дейности в техния
пълен обем.

За да поддържа ста-
билността на мрежа-
та ЧЕЗ Разпределение
трябва да извършва
регулярни дейности
по поддръжка, подм-
яна и ремонти на съо-
ръжения. Само по то-
зи начин компанията
може да гарантира ус-
лугата, която предла-
га, както и да спазва
нормативните изи-
сквания.

д“ и „Пежо“. 46-го-
дишният собственик
на площадката Р.Н. не
представил докумен-
ти, позволяващи му
да извършва тази
дейност. Осем от на-
мерените коли ще бъ-
дат иззети.

Започнато е досъ-
дебно производство
и процесуално-следс-
твените действия
продължават.

ТОКЪТ МОЖЕ ДА
СПРЕ, НО ДЪРВАТА
НИКОГА НЯМА ДА
СВЪРШАТ. Факт – ток не

може да се краде, когато го няма, до-
като дърва се крадат и когато ги няма.
Примерът е от Трън, където тия дни пип-
нали един с крадена дървесина за ог-
рев. В смисъл, отсечена контрабандно.
Ами така е, когато складовете са праз-
ни, народът ще се спасява самосинди-
кално. Тая зима дървата вървят като то-
пъл хляб. Търговците направиха серио-
зен бизнес, а и търговията на черно
процъфтя. В интерес на истината, от
няколко дена забелязваме леко ожи-
вление на дървените стокови пазари.
Тук – таме по складовете започнаха да
се появяват нацепени трупчета, ама
бързината, с която изчезват, говори, че
зимата ще продължи да е люта като в
оня виц за индианците, които събирали
дърва. Така е – индианските рефлекси
на родните „дървосекачи” отново сра-
ботиха и засега само те са спасението
от неприлично продължаващите студо-
ве. Така че трънският „дърводобивник”
просто е част от зимния пейзаж, с кой-
то така сме свикнали, както и с факта,
че зимата ни е изненадала.

ЖАЛКО, ЧЕ НЕ МОЖЕМ ДА
КОНСЕРВИРАМЕ СНЕГА И ЛЕ-
ДА ОТ ПЪТИЩА И ПЛОЩАДИ,
че цяло лято да си нямаме проблем с
топлото уиски. Като гледаме как баге-
рите чевръсто спускат в коритото на ре-
ката тонове благодатен сняг, за момент
се размечтаваме за летните непоноси-
ми жеги, когато всяка капка вода е
благодат, а всяка бучка лед – еликсир
в чашата с питието. Ето по тоя въпрос
трябва иновативно да поработи инже-
нерната мисъл, за да не прахосваме
природните си богатства за тоя, дето
духа. Заради фестивала „Сурва” сне-
гът е обявен за враг номер едно на
местната управа, която е вдигнала на
бойна нога цялата налична строителна
техника да се бори с ледената напаст.
Намират се и мърморковци, които за-
щитават тезата, че ако градът е бил по-
чистен навреме, щяло е да се изхвърля
само сняг, а сега и сняг, и лед, което е
двойна работа за двойни пари. Жалко,
че сурвакарите не минават и по кварта-
лите, та и оттам да бяха поизринали
малко фадроминте, щото сега излиза,
че богопомазани са само жителите на
центъра...
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