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Инициативата е на Консултативния съвет за младежка политика към кмета на Перник Вяра Церовска

Св. прпмчца
Евдокия

Арт и Ко - 0898/47 12 53 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
Еда - 0888/68 95 35 Елион - 076/ 60 19 23
Престиж - 076/60 00 01 Орел - 0898/94 56 94
Жоки - 0888/54 88 67 Ива - 076/60 13 38
Симеон Д             -  076/60 26 26  Мербеа                      - 0895/437 147

И мацките,
и мечките ...

Едно огромно гайле падна от
плещите на човечеството. Светът ликува,
киноманите са във възторг, а мечките око-
нчателно се събудиха от зимния си сън и
ревнаха гороломно.

Леонардо ди Каприо спечели първия си ис-
торически „Оскар” и хвърли в луд възторг
всичко живо по земята. То бяха надежди, то
бяха предположения, то се правиха сметки
как фамозният артист ще вземе най-посл
тая пуста статуетка, дето като за инат
Академията отказваше да му връчи толко-
ва години наред. Обаче изгря слънце и на не-
говата улица. Лео е щастлив, а безбройни-
те му почитателки – мацките, са на седмо-
то небе. Да не говорим за мечките, заради
една от които излезе като победител на
червения килим.

Сега вече прогресивната общественост
може да се концентрира около други възло-
ви проблеми на човечеството. Например
опазване популацията на мечките, както и
морала на мацките. И ако носителят на
„Оскар” се включи активно в тия две кампа-
нии – обречен е на успех. Само да избягва да
ходи на публични мечта с „Оскар”-а в ръка,
щото ще му го докопат. Както го докопа
мечката във филма. И както ще го сторят
мацките с мечешка захапка...

Валентин ВАРАДИНОВ

Три дръвчета пред общи-
ната, мемориала и Младеж-
кия дом   в  Перник са пре-
върнати в огромни марте-
ници. Вместо с цвят, клони-
те  им  са окичени с черве-
но-бели връвчици изработе-
ни от деца, които участва-
т в конкурса „Пижо и Пен-
да“. Инициативата е на
Консултативния съвет за
младежка политика към
кмета на община Перник
Вяра Церовска. Идеята е
украсените дръвчета да
създадат мартенско нас-
троение сред жителите и
гостите на града.

Община Перник подпо-
мага за осми пореден път
Националния конкурс за
мартеници“Пижо и Пен-
да“, организиран от Сдру-

80 - 160

Информационен всекидневник

Туристическа агенция

жение „Дай,бабо,огънче“
съвместно с читалището
в с. Мещица. В конкурса до
този момент са  включени
1326 мартеници изпратени
от 110 институции,детски
градини и читалища.  Мар-
теници са изпратени дори
от четири български учи-
лища в Испания. Организа-
торите твърдят,че има
деца,които редовно уча-
стват в конкурса от него-
вото създаване преди осем
като Калина Кръстева от
Димитровград. Категории-
те са различни от най-дъл-
га мартеница, до най-ав-
тентична и оригинал-
на.Надпреварата е  в три
възрастови групи до  7 го-
дини, от 7 до 10 и от 10 до
14 години. Изложба-базар  с

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място, без  обзавеждане 
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Българска
асоциация на
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медии

Поредният пиян
шофьор с обвинение

Любомира ПЕЛОВА
Поредният пиян шофьор ще отго-

варя пред Темида за нарушение на
нормативната уредба. Перничанинът
ще бъде изправе пред съда за шофи-
ране в пияно състояние.

Нарушението е установено на 21-ви
февруари. Тогава на централната ули-
ца „Кракра” в областния град бил
спрян за проверка лек автомобил
«Тойота Авенсис”. Возилото е управл-
явал 22-годишният В.В. При изпроб-
ването му с техническо средство за
алкохол били отчетени 1,78 промила.

Сега той е привлечен като обвиняем
и работата по случая продължава.
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Предлага:
- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
 076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
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ÍßÌÀ ÄÐÀÌÀ Â ÎÒÌÅÍÅÍÈß
ÈÇÁÎÐ ÍÀ ÀÄÐÈÀÍ ÑÊÐÈÌÎÂ

ÏÎËÈÖÀÈ ÍÀ ÏÐÎÒÅÑÒ ÇÀ
ÎÐßÇÀÍÈ ÇÀÏËÀÒÈ

ÒÐÈ ÌÅÄÀËÀ ÇÀ ÄÆÓÄÈÑÒÈÒÅ
ÍÀ ÑÓ “ÎËÈÌÏÈÅÖ”

Променлива
облачност

изпратените до сега най-
интересни  мартеници ще
бъде открита от 11.00 във
фоайето на младежкия
дом, половин час по- рано
там ще започне тради-
ционното „Мартуване-
2016“. Всеки  може да си за-
купи мартеница от базара,
като средствата ще оти-
дат в наградния фонд на
конкурса.

Закичването  с мартени-
ци  на 1 март е хилядолет-
на българска традиция.
Бяло-червения конец е ниш-
ката, която свързва бълга-
рите по  целия свят с  вяра-
та  - да сме здрави,силни и
щастливи.  С идването на
Баба Марта се свързва и
края на зимата и  идване-
то на пролетта!

„Намерение за цени на топлинната енергия на „Топлофикация –
Перник” АД, предлагани от 01.07.2016 г.

На основание чл. 26, ал 2 и чл. 29 от Наредбата за регулиране на
цените на топлинната ренергия, както следва:

1. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител
водна пара – 29,39 лв./ МВтч.

2. Еднокомпонентна цена на топлинната енергия с топлоносител
гореща вода – 61,50 лв./ МВтч.

Забележка: В цените не е включен ДДС.
Намерението за определяне на нови цени на топлинната енергия се

налагат във връзка с разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2а от НРЦТЕ за
изменение на цените за регулаторен ценови период  01.07.2016 г. –
30.06.2017 г.

Цените ще влязат в сила след спазване процедурата по чл. 26 от
Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и след ут-
върждаването им от КЕВР.

От ръководството”
С уважение,

инж. Стефан Йорданов
Изпълнителен директор

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303
кв. “Мошино”

Телефон: 076/ 588 009; Факс: 076/ 588 008 
www.toplo-pernik.com; e-mail: office@toplo-pernik.com
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Ìàéñòîðè íà ïðîëåòíèÿ ñèìâîë ïîêàçàõà óìåíèÿ
Христина Викторова и Милена Кирилова грабнаха приза „Царица на мартеницата”

УВЕДОМЛЕНИЕ
Поради завиряване на язовир

“Студена” с обем над 21 млн.
куб.м от 02.03.2016 година, ще
бъде изпускано водно количес-
тво 3 кум.м/сек. за период,
съответващ на достигане на
завирен обем - 21 млн. куб. м.

ИНЖ. ИВАН ВИТАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА

“ВиК” ООД-ПЕРНИК

Виктория СТАНКОВА
Христина Викторо-

ва от Радомир и Миле-
на Кирилова от Пер-
ник са тазгодишните
„Царици на мартени-
цата” в конкурса по
случай 1-ви март, ор-
ганизира от ОП „Па-
зари”. Призовете бяха
връчени от управи-
теля на предприятие-
то Димитър Дойчи-
нов.

Христина Викторо-
ва за втора година пе-
чели отличието. Тази
година тя грабна жу-
рито с композицията
„Пижо и Пенда на хи-
жа „Славей”. Милена
Кирилова пък е впе-
чатлила оценяващите
с експонати, които
носят името „Гнездо-
то на мартениците”.

Кметският екип даде начало на
кампанията за плащане на данъците

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на община Перник Вяра Церовска

даде началото на кампанията за плащане на
местните данъци и такси.

В 9 часа днес градоначалникът плати  своите
задължения  в Дирекция “Местни приходи и
такси“ на ул.Райко Даскалов №4. Данъците и
таксите за движима и недвижима собственост
в първия ден на кампанията платиха и замес-
тник-кметовете Владислав Караилиев, Денис-
лав Захариев и Йордан Павлов.

Както отласиха от общинската администра-
ция, от началото на март до април служителите
на отдел“Местни приходи и такси“ ще посеща-
ват кметствата и ще обслужват на място насе-
лението и това ще става по график. Днес, вед-
нага след като плати задълженията си, замес-
тник-кметът Денислав Захариев ще посети
приемната в село Кладница.

Благотворителна вечер в
памет на Катя Паскалева

Виктория СТАНКОВА
Благотворителна вечер в памет на Катя

Паскалева организираха нейни съученици в
Перник. Проявата се състоя в Конферентната
зала на Двореца на културата, а идеята бе да
се наберат средства за направата на барелеф
на голямата актриса, чието детство и учени-
чески години са преминали в миньорския
град. Сформираният инициативен комитет
посвещава инициативата на 70-годишнината
на единствената българска актриса, печелила
отличие за принос в развитието на световното
кино.

Във вечерта звучаха изпълнения на възпи-
таниците на Обединената школа по изкуства
към Двореца на културата, възрожденски
песни в изпълнение на Теменужка Тюфекчие-
ва - съученичка на голямата актриса и класи-
ческо произведение, изпълнено от пианистка-
та Капка Найденова.

Организаторите се надяват, че политичес-
кият елит на Перник, пернишкият бизнес и ин-
телигенцията ще отдадат заслуженото на го-
лемия талант на Катя Паскалева и ще отклик-
нат на идеята в гимназията, където е учила тя
да бъде направен поне барелеф на актрисата.

Помощ от 28 милиона лева за 2016 година  
за хуманно отношение към птиците

Силвия ГРИГОРОВА
Държавната помощ за реализиране на доб-

роволно поети ангажименти за хуманно отно-
шение към птиците е със срок на прилагане до
края на 2017 г. Тази помощ покрива направени
разходи или пропуснати приходи, свързани с
ангажиментите за хуманно отношение към
птиците, поети за най-малко 5 години.

За 2016 г. Управителният съвет на Държавен
фонд „Земеделие“ прие финансов ресурс по
тази държавна помощ в размер на 28 000 000
лв. Изплащането на средствата по помощта
ще се извърши на един транш.

Държавната помощ се предоставя на земе-
делски стопани – птицевъди, които доброволно
поемат прилагането на ангажиментите за ху-
манно отношение към птиците. Мерките изи-
скват контрол върху фуражите, оптимално хра-
нене на птиците чрез заместване на животин-
ски протеини от бозайници и рибно брашно с
растителни протеинови заместители и незаме-
ними аминокиселини, използването на вода с
качества като питейната и др.

За бройлери и патици средства ще се пре-
доставят само за един оборот годишно. През
2016 г. е предвидено плащане за кокошки-но-
сачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и пати-
ци, като максималният интензитет на помощта
е на годишна база. Новосъздадено предприя-
тие може да се финансира от датата на първото
зареждане на птици.

 Заинтересованите земеделски стопани мо-
гат да подават документи по схемата от 14 до
31 март 2016 г. в областната  дирекция на
ДФ”Земеделие” в Перник или по постоянен
адрес на физическо лице или едноличния тър-
говец и седалище на юридическото лице. Сро-
кът за сключване на договори или анекси, как-
то и изплащането на помощта е до 10 май 2016
година.

 

Ученическа викторина, посветена
на Освобождението, в Радомир

Любомира ПЕЛОВА
Ученици от радо-

мирските училища ще
вземат участие в Об-
щинска ученическа
викторина, посвете-
на на Освобождение-
то. Тя се организира
от Общински детски
комплекс Радомир и
ще се проведе на 2

ица 1

ПОКАНА
На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.34 от Устава на

сдружението, Управителният съвет на Сдружение с нес-
топанска цел в обществена полза „Местна инициативна
група Брезник-Трън” със седалище: гр.Брезник 2360,
пл.”9-ти септември” №2, свиква Редовно отчетно годиш-
но Общо събрание, което ще се проведе на 31.03.2016г.
от 17.00часа в гр.Брезник, пл.”9-ти септември” №2, при
следния дневен ред:

1. Доклад за дейността на СНЦ «МИГ Брезник-Трън »
през 2015 г.;

2. Годишен финансов отчет на СНЦ «МИГ Брезник-
Трън »  за 2015 г.;

3. Отчет на Председателя на Управителния съвет за
дейността му през 2015 г.;

4. Информация  за дейността на СНЦ «Миг Брезник-
Трън» през 2015г.;

5. Приемане на нови членове и прекратяване на
членството на стари членове от Общото събрание и Уп-
равителния съвет

6. Други
 Каним членовете на „МИГ Брезник-Трън” да присъс-

тват на Общото събрание лично или чрез упълномощен
представител.

Сдружение “Местна инициативна
група Брезник-Трън”

гр. Брезник 2360, община Брезник,
област Перник, пл. “9-ти Септември” № 2

Пререгистрацията на земеделските
стопани приключи на 29 февруари

Силвия ГРИГОРОВА
Пререгистрацията на земеделските стопани за 2015/

2016 стопанска година приключи. Това информираха от
Областна дирекция „Земеделие” в Перник. От там поя-
сниха, че срокът за пререгистрацията е бил удължен до
29 февруари, вместо до 28 февруари, тъй като годината е
високосна. Пререгистрацията на земеделските стопани
стартира на 01.10.2015г. Регистрираните земеделски сто-
пани или упълномощени от тях лица трябваше да пред-
ставят ежегодно в посочения срок- от 1 октомври до 29
февруари, актуална информация за дейността си чрез
попълване на анкетна карта и анкетни формуляри. Въз
основа на представената информация Областна дирек-
ция „Земеделие” заверява регистрационната карта на
земеделския стопанин в срок до 29 февруари на следва-
щата стопанска година.

Във връзка с прилагането на Наредба №3 от 1999г. за
създаване и поддържане на регистър на земеделските
стопани и началото на новата 2015/2016 стопанска годи-
на, от Областна дирекция „Земеделие” в Перник уведом-
яват земеделските производители от областта, че регис-
трация на нови земеделски стопани се извършва през
цялата година.

От Областната дирекция напомнят, че стопаните, които
не са се пререгистрирали, съгласно Наредба №3, няма
да имат правото да се възползват от финансиране по ев-
ропейските програми

Техни подгласници
станаха възпитаници-
те от Центъра за со-
циална рехабилитация
интеграция в Перник.
Те грабнаха награда в
категория „Моята
цветна мечта”.

Останалите мар-
тенски творби , кои-
то бяха наградени, са
на Анелия Александро-
ва от Кюстендил, в ка-
тегория „Кюстендил-
ско настроение”, Таня
Благоева от Перник
с мартеницата „Заек
–маратонец” и Ива-
нка Василева също
от Перник, в катего-
рия „Отивам на
бал”.

Красивите изобре-
тения бяха оценява-
ни от жури с предсе-
дател Антоанета

Симова и членове –
Василка Николова,
Анелия Славчева и
Мариана Тасева. Тех-
ни консултанти
бяха Огнян Аспров и
Георги Радославов.

„Конкурсът се
провежда за чет-
върта поредна годи-
на. И с всяка следва-
ща мартениците са
все по-хубави и ори-
гинални. Авторите
на експонатите по-
казват българския
дух и хилядолетната
традиция преодоляла
времето. Те са израз
на спонтанно твор-
чество на жените”,
сподели управителят
Димитър Дойчинов и
пожела много здраве
и още творчески ус-
пехи на участниците.

март от 14,30 часа в
Младежкия дом.

Ученици от  всички
радомирски училища
ще вземат участие в
Общинска ученическа
викторина, посветена
на 138-годишнината
от Освобождението
на България. Виктори-
ната има за цел да обо-

гати познанията на
учениците за значими
събития от нацио-
налната ни история и
да повдигне патрио-
тичният им дух.  В
нея ще вземат уча-
стие ученици от 4 до
11 клас, като всяко
училище ще участва с
по двама състезате-
ли в съответната
възрастова група.

Състезателите ще
бъдат разделени в
два отбори на място
чрез жребий, а компе-
тентно и независимо
жури ще изразява
становището си за
отговорите на уча-
стниците и ще оце-
нява колко точки по-
лучава отбора за да-
ден отговор. Отбо-
рът победител ще по-
лучи златни медали, а
отборът на второ
място – сребърни.

Ученици на шествие за Трети март
Виктория СТАНКОВА

Ученици от ПМГ “Христо Смирненски” ще организират шествие
на 3-ти март в Перник. Целта на шествието е да се почетат всички,
жертвали се за България и да се каже “НЕ” на опита за промяна
на историята ни. Шествието ще тръгне в 10:30 от паркинга на
Кауфланд, ще мине през площада, от където ще се насочи към па-
метниците на Васил Левски и Христо Ботев, за да поднесат цветя.
Пътят ще продължи към крепостта, като преди това се мине през
улица “Търговска”, твърдят организаторите. Според тях вече има
потвърдено участието на около 300 човека, които ще се включат в
своеобразното отбелязване на националния празник. 

Ученици от ПМГ “Христо Смирненски” ще организират шествие
на 3-ти март в Перник. Целта на шествието е да се почетат всички,
жертвали се за България и да се  каже “НЕ” на опита за промяна
на историята ни. Шествието ще тръгне в 10:30 от паркинга на
Кауфланд, ще мине през площада, от където ще се насочи към па-
метниците на Васил Левски и Христо Ботев, за да поднесат цветя.
Пътят ще продължи към крепостта, като преди това ще се мине
през улица “Търговска”, твърдят организаторите. Според тях вече
има потвърдено участието на около 300 човека, които ще се вклю-
чат в своеобразното отбелязване на националния празник.
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Çàñåäàâà Ðåãèîíàëíèÿò ñúâåò çà ðàçâèòèå
В работата му взе участие областният управител на Перник д-р Александър Александров

Няма драма в отменения
избор на Адриан Скримов

Любомира ПЕЛОВА
Изборът на Адриан Скримов за председа-

тел на Младежкото обединение на БСП в
Перник е бил отменен от Контролната коми-
сия на БСП. Това е станало по жалба, внесе-
на от 37 членове на пернишкото Младежко
обединение. С решение на Контролната ко-
мисия освен изборът на Адриан Скримов,
са отменени и всички решения на събрание-
то. Събрание обаче ще има и няма  да се до-
пусне Младежкото обединение в Перник да
бъде разбито - категорични са младите со-
циалисти от града. Предстои такова да бъде
насрочено и то да бъде проведено така, че
да не може да бъде атакувано.

Няма драма в случилото се, заяви лиде-
рът на общинската структура на БСП Ненко
Темелков. За „Съперник” той поясни, че до
подаването на жалбата и отмяната на избо-
ра се е стигнало, заради нарушение на едно
основно правило – за да е легитимен фору-
мът, респективно и взетите решения, както и
проведения изборн, в него трябва да уча-
стват 50 плюс един от членовете на органи-
зацията. В случая обаче именно този импе-
ратив не е бил спазен и се е стигнало до
жалбата. Сега трябва да се насрочи ново
събрание, което да бъде проведено при
спазване на партийните правила.

Според Ненко Темелков няма проблем
Адриан  Скримов да бъде избран отново за
лидер на младите социалисти. Ще бъде из-
ненада обратното – ако не го изберат, защо-
то Адриан е харесван от връстниците си, до-
казал е себе си и като възможности, и като
активист на партията, заяви Ненко Темелко-
ви допълни, че не случайно Скримов е рабо-
тил и в централата на БСП на «Позитано»
20, където също винаги са давали восак
оценка за младия социалист.

Просто трябва да се работи по правила. В
случая именно те са нарушени, а в нито ед-
на партия подобно поведение – „събрахме
се, избрахме се”, не може да се толерира.

АБВ е партията, гарантираща
стабилността на кабинета

Любомира ПЕЛОВА
АБВ е партия, която гарантира стабил-

ността на кабинета и способността на ка-
бинета да прави политика. Това заяви за-
местник-председателят на ПП АБВ Ру-
мен Петков. В коментар за събитията
около останалите партии в управляващо-
то мнозинство, той каза, че проблемите в
една от формациите са очевидни. „В еди-
н от форматите, който подкрепя прави-
телството, т.нар. Реформаторски блок,
има тежки проблеми. Има разминавания,
които граничат с драматизма. Едни вът-
решни упреци, квалификации, които не
правят чест въобще на политиката. Ос-
тавям настрани довчерашни партньори и
съратници и т.н.. Така че този въпрос -
какво става, не е към нас“. Петков е на
мнение, че колкото по-бързо се изчистят
въпросите в Реформаторския блок, тол-
кова по-добре за държавата. „Общество-
то трябва да знае какво излъчва Народ-
ното събрание и каква е перспективата
пред него. С постоянни скандали, в кои-
то затънахме, нямаме никаква полза ка-
то държава и като общество“.

Румен Петков коментира и създаване-
то на комисия, която да проучи влияние
на Русия и Турция във вътрешната ни по-
литика. Според него поименното назова-
ване на конкретни държави, стратегичес-
ки за България партньори, се отразява
негативно на двустранните ни отноше-
ния. Такава комисия е вредна, каза зам.-
председателят на АБВ и добави, че има
достатъчно други ведомства, които мо-
гат да се занимават с подобно разслед-
ване.

В заключение Румен Петков коментира
и ситуацията със сигурността. Според
него тя е тревожна, затова държава
трябва да се намеси с всичките си ре-
сурси, за да разреши проблема.

т.н. Чрез нея ще бъде
наличен анализ на
нуждите на сектор
транспорт, включ-
ващ всички видове
транспорт – автомо-
билен, железопътен,
вътрешноводен, мор-
ски, въздушен и ин-
термодален.  Ще бъде
създадена стратеги-
ческа база от техни-
чески данни и изгот-
вен транспортен мо-
дел, които са съобра-
зени с национални це-
ли и приоритети.

Друга точка от
дневния ред бе пред-
ставянето на инфор-
мация за възможнос-
тите за финансиране
на инфраструктурни
проекти на общините
в периода 2014-2020 г.
от фонд ФЛАГ.

Мисията на Фонда,
създаден през 2007 г., е
да подкрепи усилията
на българските общи-
ни, на сдружения или
асоциации на общини
(включително асоциа-
ции по ВиК), на дружес-
тва с общинско или

Любомира ПЕЛОВА
Проведе се редовно

заседание на Региона-
лен съвет за разви-
тие на Югозападен
район, член на който е
областният управи-
тел д-р Александър
Александров. Членове
на съвета от област
Перник са и кметове-
те на общините Пер-
ник и Радомир - Вяра
Церовска и Пламен
Алексиев.

На първото заседа-
ние, председателс-
твано от областния

управител на област
Кюстендил, присъс-
тващите докладваха
за изпълнението на
взетите решения от
предходното заседа-
ние.

Д-р Александров и
Бисер Михайлов -об-
ластен управител на
област Благоевград,
бяха определени за
представители на
РСР на ЮЗР в Управл-
яващия комитет по
проект „Разработва-
не на интегрирана
транспортна страте-

гия в периода до 2030
г.” към Министерс-
тво на транспорта,
и н ф о р м а ц и о н н и т е
технологии и съобще-
нията.

Основната цел на
стратегията е ус-
тойчиво развитие на
транспортния сек-
тор на България. Тя
ще бъде база за плани-
ране на транспортни
проекти, предвидени
за финансиране от Ко-
хезионния фонд и Ев-
ропейския фонд за ре-
гионално развитие
(ЕФРР); транспортни
проекти, предвидени
за финансиране от
Механизма за свързва-
не на Европа; тран-
спортни проекти,
предвидени за финан-
сиране от Държавния
бюджет; транспор-
тни проекти, предви-
дени за финансиране
от други международ-
ни финансиращи ин-
ституции, публично-
частни партньорс-
тва, частно финанси-
рани инициативи и

със смесено държавно-
общинско участие, в
процеса на подготов-
ката и успешното из-
пълнение на проекти
по Оперативните
програми (ОП) / Прог-
рама за развитие на
селските райони
(ПРСР) / Програми за
Трансгранично сът-
рудничество (ТГС),
които са насочени към
модернизиране и раз-
ширяване на общинска-
та инфраструктура и
към създаване на ус-
тойчиви и модерни
местни общности.

Представители на
Министерството на
околната среда и води-
те и Министерство-
то на здравеопазване-
то докладваха за на-
личните ресурси и въз-
можности за пълно-
ценното използване на
минералните води в
Югозападния район, с
цел подпомагането и
развитието на туриз-
ма в общините, разпо-
лагащи с този приро-
ден ресурс.

Силвия ГРИГОРОВА
Община Перник даде старт на реализирането на

проект от важно социално значение.  Той е озаглавен
„Създаване на нов Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общонстта или в до-
машна среда в Община Перник”.

Проектът е на стойност 499 963.84 лв. и е за срок от 24
месеца.

На представянето му присъстваха зам. кметът на Об-
щина Перник Йордан Павлов, председателят на Общин-
ския съвет Иво Савов, директорът на Дирекция Бюро по
труда Росен Симеонов, Директорът на Регионалната ди-
рекция за социално подпомагане Ивайла Касърова, 
шефове и представители на институции, предоставящи
социални услуги и др.

 Йордан Павлов запозна накратко присъстващите с
целите, които си поставя екипа с реализирането на
проекта и основните дейности, които са залегнали в не-
го, целевите групи и очакваните резултати. Той инфор-
мира, че на 18.12.2015г Община Перник е подписала до-
говор за безвъзмездна финансова помощ със социал-
ното министерство. Основните цели на проекта са на
първо място подобряване на качеството на живот на
възрастните и лицата с увреждания. На второ място ще
се улесни достъпът до социални услуги, включително и
здравни, както за хора с увреждания, така и на самотно
живеещите на възраст над 65 години. На трето място с
този проект се цели преодоляване на последиците от со-
циалната изолация  и бедността на хората с увреждания
и възрастните

Ръководителят на проекта Анита  Сарафска, която е
главен експерт „Социални дейности” в Община Перник, 
даде подробна информация за проекта и дейностите за-
ложени в него. Тя поясни, че проектът се осъществява
по оперативна програма, а  процедурата, по която се
реализира се казва „Независим живот”. Проектът пред-
вижда създаването на нов Център за почасово предос-
тавяне на услуги за социално включване в общонстта
или в домашна среда в община Перник. Целевите групи
са хора с увреждания и хора над 65 години, които са в
невъзможност да се самообслужват, които живеят на 
територията на община Перник. В Центъра ще се предос-
тавят комплексни и иновативни по своя характер услуги,
както и такива за социално включване и здравеопазва-
не, които са съобразени с потребностите и предпочита-
нията на конкретните потребители. „Центърът ще разви-
ва своята дейност в сграда, която е общинска собстве-
ност, ремонтирана и обзаведена  за нуждите на проекта.
За предоставяне на услугите ще бъде закупен и специа-
лизиран автомобил. Чрез процедура в Центъра ще бъдат
наети 5 лица, които ще осъществяват цялостното му ад-
министративно и техническо функциониране. Това са ръ-

Общината стартира проект за почасово предоставяне на социални услуги

ководител на Центъра, двама социални работници, пси-
холог и шофьор, който ще поддържа и сградния фонд. За
предоставянето на услугите ще бъдат наети 30 лица. От
тях 8 социални асистенти, 10 лични асистенти, 10 домаш-
ни помощници и 2 здравни асистенти. В основните дей-
ности,  включени в проектното предложение е залегнало
на първо място сформиране на екип за организация и уп-
равление на проекта. Тази дейност е продължение от
първия до последния месец. Социалните услуги ще се
предоставят 18 месеца”, поясни Анита Сарафска. Тя до-
пълни още, че очаквания ефект от реализирането на този
проект е подобряване на достъпа на хората с уврежда-
ния и възрастните лица над 65 години, с невъзможност
за самообслужване до комплексни , устойчиви и високо-
качествени услуги за социално включване и здравео-
пазване.  Целта е чрез предоставянето на тези услуги да
се подобри качеството на живот на хората с увреждания-
та и възрастните, които не могат да се самообслужват
чрез създаване на условия и подкрепа за ефективно уп-
ражняване на правото им за независим живот и социал-
но включване, при зачитане на правата им, съобразени с
техните възможности. Същевременно, проектът цели да
осигури връщане на реалния пазар на  труда на лицата,
които полагат грижи за близките си хора с увреждания.
Чрез реализацията на този проект ще се осигури заетост
на  безработни лица в трудоспособна възраст, а от друга
страна ще се даде възможност на възрастните и хората с
увреждания да изберат желания и необходим асистент и
ще им вдъхне увереност, че могат да преодолеят своята
безпомощност, отчаяние и изолация. Проектът ще над-
гради предоставяните по оперативните схеми алтернати-
ви, които Община Перник е предоставяла.
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Ïîëèöàè íà ïðîòåñò çàðàäè îðÿçâàíåòî íà çàïëàòèòå èì
Пожарникарите от синдикат „Огнеборец” също са готови за протести

ния съвет на синди-
ката, посочи, че няма
обяснение как минис-
терството смята,
чрез децентрализа-
цията на пожарната,
да подобри нейната
ефективност.

От синдикалната
федерация на служи-
телите на МВР об-
ясниха, че те не ис-
кат за момента ос-
тавката на вътреш-
ния министър Рум-
яна Бъчварова, но об-
ясниха, че това е ра-
бота на началника й.

От синдикалната
федерация обясниха,
че решението за пре-
дупредителните про-
тести ще бъдат взе-
ти от съответните
звена на синдикална-
та федерация в цяла-
та страна. Те обаче
имат възможност
във всеки един мо-
мент да проведат
п р е д у п р е д и т е л н и
протестни дей-
ствия, стига да са го-
тови за това.

Синдикатът “Огне-
борец” от 23 февруа-
ри също е в протес-
тна готовност и про-
цедура за допитване
до структурите в
страната за организи-

Любомира ПЕЛОВА
Съветът по прилагане на Актуализираната стратегия за

съдебна реформа обсъди промените в Закона за съдебна-
та власт, съобщиха от пресцентъра на Министерството на
правосъдието.

Разделяне на Висшия съдебен съвета на две колеги
след влизане в сила на промените в Закона за съдебната
власт (ЗСВ). Въвеждане на пряк избор на съдии, прокуро-
ри и следователи, за членове на съвета от магистратската
квота. Всички решения на Пленума и двете колегиите, да
се мотивират, включително и отхвърлените предложения.
Постоянно действащи комисии от членове на ВСС и ма-
гистрати, откъснати от работния процес, да оценяват съ-
диите и прокурорите, с цел по-голяма обективност и пови-
шаване качеството на работа . Пълна гаранция, че избра-
ните от парламента членове на Висшия съдебен съвет не
могат да блокират решенията на избраните от съдиите,
прокурорите и следователите членове във връзка с назна-
чаване, повишаване, налагане на дисциплинарни наказа-
ния, преместване или освобождаване на магистрати. Отпа-
дане на възможността членовете на ВСС да получават до-
пълнително възнаграждение за участие в комисии.

Това са само част от решенията, които бяха взети от Съ-
вета по прилагане на Актуализираната стратегия за съдеб-
на реформа по време на двудневно извънредно заседа-
ние по обсъждане на проекта за промени в ЗСВ в Минис-
терството на правосъдието. Съветът прие да се въведе
постоянно действащи атестационни комисии към съдий-
ската и прокурорската колегия, който да се сформирани от
членове на ВСС и действащи магистрати. Като последните
ще бъдат избирани от Пленумите на Върховния касацио-
нен съд и Върховния административен съд и съответно от
Върховна касационна прокуратура, Върховна администра-
тивна прокуратура и Националната следствена служба.

Проектът дава свобода на всяка колегия сама да опре-
дели броя на членовете й и организацията на работата им.
„До април работната група, заседаваща по останалите
промени в ЗСВ, ще разпише подробностите по атестиране-
то. Ще се мисли и за създаване на атестационни комисии
на апелативно ниво, които да подпомагат централните“,
каза правосъдният министър Екатерина Захариева. По ду-
мите й в преходните и заключителните разпоредби изрич-
но ще се регламентира, че започналите атестации и кон-
курси ще продължат по стария ред, но решенията ще се
приемат от колегиите, както предвижда Конституцията.

Правилата за прекия избор на членове на ВСС от магис-

Любомира ПЕЛОВА
Полицаите започ-

ват протести заради
промените в Закона за
МВР, предложени от
кабинета. Пожарника-
рите от синдикат “О-
гнеборец” също са го-
тови за протести.

От синдикалната
федерация на служи-
телите на министерс-
твото обясниха, че
още от днес в цялата
страна може да започ-
нат предупредителни
действия на служите-
лите на министерс-
твото. Между първо
и второ четене на за-
кона ще бъде органи-
зиран голям национа-

ране на протестни
действия. Това каза
на пресконференция
вицепрезидентът на
синдиката Венцислав
Станков.

Според него пред-
стоящите промени в
Закона за МВР не га-
рантират подобрява-
не на дейността на
министерството .
Синдикатът не прие-
ма и преобразуването
на главната дирекция
“Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението” /ПБЗН/ в
агенция ПБЗН. Спо-
ред синдикалистите
в проекта не е моти-
вирана нуждата за
това и промяната
няма да постигне ре-
зултат за подобрява-
не на дейността на
дирекцията. От “Ог-
неборец” не са съг-
ласни и в главните и
в областните дирек-
ции да се формират
щатове за допълни-
телно назначаване на
администрация. Вен-
цислав Станков зая-
ви, че синдикатът ще
изиска законопроек-
тът да бъде обсъден
от Съвета за трис-
транно сътрудничес-
тво.

лен протест в София.
От синдикалната фе-
дерация на служите-
лите в МВР обясниха,
че на 8-и януари тази
година ръководство-
то на МВР им е пре-
доставило друг
проект за изменение
в закона за МВР, в
който имало същес-
твени разлики с
приетия по-късно от
МС.

Синдикатите са
недоволни и от лип-
сата на диалог по
приетия от МС и
предложен на парла-
мента проект за из-
менение в закона за
МВР. Според Вален-

тин Попов, предсе-
дател на синдиката,
този проект е бил
обсъден със синдика-
тите един ден, пре-
ди той да бъде
приет от прави-
телството.

Полицаите про-
тестират също и
срещу планираното
намаляване на обе-
зщетенията при
пенсиониране от 20
на 12 заплати, намал-
яването на отпуски-
те и създаването на
агенция “Пожарна
безопасност и защи-
та на населението”.

Илия Кузманов,
член на Управител-

Пет български вина получиха
„Златен ритон“ на ВИНАРИЯ 2016 

Виктория СТАНКОВА  
Над 200 проби на български и чуж-

дестранни вина се състезаваха за
престижното отличие „Златен ритон“
тази година. При изключително ос-
порвана надпревара премина конкур-
сът в категорията „Сортови и купаж-
ни вина от стари реколти”, където
бяха представени вина с изключи-
телно високо качество. 17 получиха
оценки над 90 и си оспорваха приза
„Златен Ритон” на финалите, което е
прецедент в историята на конкурса.
Златен ритон в тази категория за „-
Каберне Совиньон Еленово“ получи -
„Едоардо Миролио“. За най-добро
бяло вино от стара реколта бе обяве-
но „Santa Maria Chardonnay
Barrique“ на „Санта Мариа Уайн Гру-
п“ ООД, за която това е първи „Зла-
тен ритон“.

В категория „Бели вина от нова ре-
колта“ с винен „Оскар“ бе отличе-
но „Rigit Elm Chardonnay“ на „Винар-
ски съюз“ АД. „Златен ритон“ бе при-
съден на „La Poesie Rose“ на винар-
ска изба „Синтика“, а в категория
„Червени вина от нова реколта“ прес-
тижният приз бе връчен на „Мерло
2015“ на „Вила Ямбол“ ЕАД.

Според Правилника на Конкурса
награди получават до 30% от вина-
та. „ За да отдадем дължимото обаче
на всички вина, които бяха оценени
за златен медал, независимо дали за
получили медали, или не, те се пред-
ставят в Зоната за свободни дегуста-
ции в Града на виното в 11-та палата
на панаирния комплекс “ ,  каза пред-
седателят на Националната лозаро-
винарска камара Радослав Радев. За
20-та поредна година на бала на ви-
нарската общност в България „ Нощ-
та на Златния ритон “ се връчиха най-
престижните отличия за вина на Меж-
дународния конкурс за вина и спир-
тни напитки, организирани от Нацио-
налната лозаро-винарска камара - „ -
Златен ритон “ .  Наградата е учреде-
на през 1996 г. от Сдружението на
производителите и търговците на ви-
на и спиртни напитки по идея на тога-
вашния председател Богдан Ман-
джуков, а статуетката е дело на
скулптора Свилен Костадинов. Иде-
ята се осъществява с изключително-
то съдействие на тогавашния изпъл-
нителен директор на Международен
панаир – Пловдив. Тази година прес-
тижният приз „Златен ритон“ е с нова
визия. По повод 20-годишният юби-
лей на наградата Националната лоза-
ро-винарска камара обяви конкурс
за нова творба под ръководството на
проф. Богомил Николов от Национал-
ната художествена академия в Со-
фия. Проектът на младия скулптор
Петя Кирилова Попова спечели кон-
курса. Голямата награда в категория
гроздови ракии бе присъдена на
„Кайлъшка гроздова ракия“ на „Вин-
пром Пещера“ АД. По традиция На-
ционалната лозаро-винарска камара
връчи и награда „Изба на годината“.
Конкурсът се организира съвместно
с Камарата на архитектите в Бълга-
рия и е част от съпътстващата прог-
рама на Международното изложение
за лозарство и винарство „Винария”.
Престижното отличие „Изба на годи-
ната 2016“ бе присъдено на „Меди
Валей“, която се намира в живописна
местност до с. Смочево по пътя за
Рилския манастир. Наградата бе по-
лучена от технолога и управител на
винарската изба Стойчо Стоев.Спе-
циална награда за архитектура,
производство и околна среда журито
присъди на винарско имение „Анже-
лус Естейт“, разположено в непос-
редствена близост до язовир Жреб-
чево. За представяне и атрактивност
бе отличена винарска изба „Бойар“ -
Поморие.   

тратската квота да се определят от Пленума по предло-
жения на колегията на съдиите, за кандидатите от кво-
тата на съдиите и от колегията на прокурорите за кан-
дидатите от квотата на прокурорите и следователите.

Във връзка с начина на провеждане на избора на
кандидати от магистратската квота, членовете и гости-
те на Съвета решиха като алтернатива на гласуването
с хартиени бюлетини, освен електронното гласуване,
да се въведе и машинно гласуване.

На обстоен дебат бяха подложени текстовете за на-
чина, по който ще се избират кандидатите за членове
от магистратската квота. На финала Съветът прие ре-
шенията на Общите събрания на съдиите, прокурорите
и следователите да се провежда в две последователни
съботи, като в първата ще се избира избирателна коми-
сия и ще се изслушва кандидатите, а през втората ще
се провежда самият вот. За валидни ще се считат Об-
щите събрания, които имат кворум половината от чле-
новете вписаните в списъците (което е пълният състав
на съответната гилдия), а за избрани да се считат кан-
дидатите, получили подкрепа с гласовете на повече от
половината действителни бюлетини.

След изразено мнение на председателят на Съюза
на съдиите в България Атанас Атанасов за намаляване
на минимално изискуемия брой гласове за вземане на
решения от колегиите във ВСС, Съветът прие решения-
та в съдийската колегия да се вземат с мнозинство не
по-малко от 8 гласа, а решенията в прокурорската с не
по-малко от 6.

Съветът гласува да се запише изрично, че членовете
на ВСС не получават допълнително възнаграждение
за участието си в комисии към съвета.

Заложеният в проекта индивидуален план за профе-
сионално развитие на магистратите също предизвика
продължително обсъждане. Съветът обсъди с предста-
вителите на парламентарно представените партии и
преминаването на имуществото на съдебната власт от
Министерството на правосъдието към ВСС, което е
предвидено с последните конституционни промени. За-
конопроектът предвижда към Пленума на ВСС да се
създадат постоянни комисии по „Бюджет и финанси” и
„Комисия по управление на собствеността”, които
преимуществено да се занимаят с това , както и с бъ-
дещите съответни дейности.

До 2-ри март проектът на ЗИД на ЗСВ с нанесените
поправки ще бъде внесен в МС.

Дебат по промените в Закона за съдебната власт
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113
0898/620 696; 0878/620 925

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60
площад  "Кракра  Пернишки”  Бл .14 -Б ,  офис  9 ,  партер /до  сл .  София /

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" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.
1. Гарнсониера, Тв. ливади, ет. 1, за ремонт - 18 000 лв.

2. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.

3. Апартамент, кв. Хр. Ботев, след ремонт, ет. 1 - 20 000 лв.

4. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне

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

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

7. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.

8. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро

9. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.

10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.

11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.

12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.

13. Таванска стая, ул. Търговска, светла - 10 000 лв.

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

15. Парцел, над Общината, 305 кв.м, равен - 60 лв./кв.м

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

17. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

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

19. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м

20. Павилион, 10.5 кв.м, до Руското училище, разработен - по договаряне

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Ид.ц, напълно обзаведен - 200 лв.

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

“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

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 9 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.8, ТЕР., РЕМОНТ - 39 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 64 500 ЛВ.
5. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000 ЛВ
6. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР - 15 800 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, 2ТЕР, ДОБЪР - 50 000 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000 ЛВ
10. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ..
11. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000 ЛВ.
13. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000 ЕВРО
14. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С.КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55КВ.М, ДВОР 330КВ.М- 35 000 ЛВ
2. КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000 ЛВ
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М - 65 000 ЛВ
4. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М - 45 000 ЕВРО
5. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000 ЛВ.
6. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ
7. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900 ЛВ
8. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 25 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 28 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ., ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА - 95 000 ЕВРО
13. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
14. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 18 000 ЛВ.
15. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
16. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25Е/КВ.М
17. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
18. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
19. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
20. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
21. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М
22. ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА”
ЗП:50КВ.М, ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000 ЛВ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01;  088/7215 084;  089/5215 084

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, ТЕЦ, тер., ЕПК - 34 000 лв.

3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро

4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.

5. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро

6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ремонтиран, двор - 35 000 лв.

7. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.

8. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.

9. Тристаен, ул. Кракра, 82 кв.м, ет. 2 - 29 800 евро

10. Тристаен, Мошионо , ет.2,/8/ - 45 000 лв.

11. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро

12. Тристаен, Изток, ет. 7, преустроен,85 кв.м - 52 000 лв.

13  Тристаен, Изток, 98кв.м, ет.3/3/, без ТЕЦ, - 42 000 лв.

14. Тристаен, Изток, тх. ет 4/6/, 2 тер., без ТЕЦ - 54 000 лв.

15. Хоризонтален близнак, със сам. вх., таван, мазе, РЗП: 230 кв.м- 59 000 лв.

16. Масивна къща Винпром, сут., 2 ет., и таван - 35 000 лв.

17.  Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна

с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 18 000 евро

18. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.

19. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.

20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро

21. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 43 000 евро

22. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.

23. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м

24. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м

25. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.

26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро

27. УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.

28. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.

29. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка

30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,

Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.

2. Помещение, Център, 24 кв.м. - 240 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4, за

ремонт - 37 000 лв.

0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе, кв. Изток,
топ-място, без
обзавеждане

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Гарсониера Изток 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
2. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
3. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
4. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
5. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 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 Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
9. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
10. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
12. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 58 000 евро
13. Къща, с. Ноевци, център, 2 ет., РЗП: 152 кв.м,
дв. 645 кв.м, изцяло ремонтирана, готова за нанасяне - 60 000 лв.
14. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
15. Къща с. Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП 154 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
16. Къща с. Люлин, 2 етажа, РЗП 150 кв.м, двор 364 кв.м, тухла плоча, лок. отопление- 31 000 евро
17. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 481кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
18. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
19. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
20. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
21. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.

НАЕМИ:
1.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 500 лв.

КЪЩИ:
1. ПРОУЧВАНЕ, ДВА ЕТАЖА,
РЗП-110 М2,
ДВОР-320 М2,АКТ-15 -28 888 ЕВРО
2. ВАРОШ,СУТЕРЕН И ДВА ЕТАЖА,
РЗП-120М2,ДВОР-350М2-31 900 ЕВРО
3. РАЛИЦА,МАСИВНА,
РЗП-250М2, ДВА ГАРАЖА,
ДВОР-250М2 -38 999 ЕВРО
4. РАЛИЦА, ЕТАЖ ОТ КЪЩА
 -75 М2, ЕТ.1, ПЪЛНО
ОБЗАВЕЖДАНЕ -17 999 ЕВРО
5. С. СОПИЦА, НА ГЛ. ПЪТ,
ДВА ЕТАЖА, ТОК И ВОДА,
ДВОР-1 110 М2 -7 777 ЕВРО
6. С. ЖИТУША-ЦЕНТЪР,СУТЕРЕН
С ГАРАЖ И ДВА ЕТАЖА,
ГРУБ СТР. -10 500 ЕВРО
7. С. САДОВИК, РЗП-130,
ДВОР-1 250 М2, ВиК,
БУНАР, НОВА -10 500 ЕВРО
8. С. ДОЛНИ РАКОВЕЦ,
СУТЕРЕН И ЕТАЖ, ГРУБ
СТРОЕЖ, ДВОР-1 200 М2-14 900 ЕВРО

ПАРЦЕЛИ:
1. БЛИЗО ДО КАУФЛАНД-
372 М2, ГОЛЯМО ЛИЦЕ,
ЗА БИЗНЕС -13 999 ЕВРО
2. ТЕВА, УПИ-3ДКА, ПОД БЛОКОВЕТЕ,
ГОЛЯМО ЛИЦЕ -17 ЕВРО/М2
3. ИЗТОК-С/У БИЛЛА, 290М2,
ЛИЦЕ НА БУЛЕВАРДА -35 900 ЕВРО
4. РАДОМИР,УПИ-2 ДКА,
ДО ЖП ГАРА,ТИР ДОСТЪП-17 900 ЕВРО
5. РАДОМИР,УПИ - 4,5 ДКА,
ИНДУСТР.ЗОНА, ЪГЛОВ -41 900 ЕВРО
6. С. МЪРЧАЕВО-ДО ПЪТЯ ЗА
РУДАРЦИ, 1+1 ДКА
-ПО ИЗБОР -33 ЕВРО/М2
7. С. РУДАРЦИ-ДО СП.ЕХО,УПИ-
800М2,РАВЕН,ЮЖЕН -18 888 ЕВРО
8. С.ИЗВОР,УПИ-672М2,
ПАНОРАМЕН -4 500 ЕВРО



Имоти6 1 март 2016 г. Съперник

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/

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”
Ул. Найчо Цанов № 34, ет.4,
тел. 088/8548 867; 088/8227 490 www.joki.imot.bg

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, Център, ул., “Кракра”, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ - 30 000 лв.

3. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.

4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, без тер. - 42 000 лв.

5. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер, за ремонт - 45 000 лв.

6. Двустаен, кв. Тева, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв.

7. Двустаен, кв. Тева, ет. 6 непрех., ПВЦ, преустр., подобрения- 32 000 лв.

8. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 40 000 евро

9. Тристаен, площада, ет. 4, 90 кв.м, ПВЦ изолация - 43 000 евро

10. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро

11. Къща, кв. Драгановец, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 274 кв.м - 45 000 евро

12. Къща, кв. Клепало, тх. пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро

13. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.

14. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 115 000 лв.

15. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.

16. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 18 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, необзаведен, лукс - 350 лв.

офис:13

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

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

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

088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
2. Двустаен, Топ център, ет. 2, тх., пл, ТЕЦ, много добър - 52 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Тристаен, Изток, ет. 2, с много подобрения, 2 тер. - 45 000 лв.
5. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
6. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
7. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
8. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
9. 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 30 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 30 000 лв.
4. Апартаменти,във всички райони на Перник 
5. Къщи, в Перник и региона.  
6. Парцели за жилищно строителство. 

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; 0888/29 29 62

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 500 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.

Съдействие за жилищни кредити

10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.
11.Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК - 21 000 лв./ч.л./
12. Гарсониера, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 2, отл.- 25 000 лв./коментар/
13. Двустаен, Център, ет. 3, без ТЕЦ , 2 тер. - 35 000 лв.
14. Двустайни, ул. Струма, ет. 2, ет. 5 - 43 000 лв.,39 000 лв.
15. Двустаен, Тв. ливади, тх. , пл., ет. 2, много добър - 32 000 лв.
16. Двустаен, Проучване, 2 тер., ет. 7(8), раб.асансьор- 29 700 лв.
17. Двустайни, Мошино, ет. 4, ет. 1 - 29 700 лв.,27 000 лв.
18. Двустайни, Мошино, ет. 3, ет. 6,
преустроен в Тристаен, ремотиран - 37 000 лв.
19. Двустайни, Изток, ет. 4, ет. 6, ремонтиран - 38 000 лв.,16 500 евро
20. Двустайни, Тева, ет. 5, ет. 6, тер, раб.асансьор, ет. 3 - 28 800 лв.
21. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 4, 3 тер - 30 800 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 6, непреход., ТЕЦ - 36 000 лв.
23. Тристаен, Р.Ц, ул. Кракра, ет. 5,ПВЦ,105 кв.м. - 45 000лв.
24. Тристаен, Тв. ливади, партер, за търг.цел - 27 000 евро
25. Тристаен, Пашов, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ - 24 000 лв.
26. Тристаен, ул. Струма, ет. 6 - 48 500 лв.
27. Тристаен, Изток, 94 кв.м., ет. 6, ТЕЦ - 35 000 лв.
28. Тристаен, ул. От. Паисии, ет. 7, 3 тер - 38 000 лв.
29. Къща, с. Дивотино, Център, дв. 1 200 кв.м. - 30 000 лв.
30. Къща, Клепало, мазе и етаж, дв. 300 кв.м. - 35 000 лв.
31. Къща, с. Зидарци, 1 ет., дв. 600 кв.м, асфалт - 13 000 лв.
32. УПИ, кв. Даскалово, 530 кв.м., ток, вода, равен - 24 000 лв.
33. УПИ, гр. Брезник, 1 дка., ток, вода - 21 000 лв.
34. Къща, Долни Раковец, 2 ет., 2 дка. - 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, след остовен ремонт - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Луксозен Двустаен, преустр. в Тристаен,
Супер Център - 400 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
7. Гарсониера, Тева - 150 лв.
8. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
9. Офис, Център - 120 лв.

КУПУВА И НАЕМА АПАРТАМЕНТИ,И КЪЩИ В
ПЕРНИК,КВАРТАЛИТЕ И БЛИЗКИТЕ СЕЛА.

ЗДРАВА КЪЩА, ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., СУТЕРЕН И
ЕТАЖ, ЗП: 92 КВ.М., ДВОР 300 КВ.М., С ЛОКАЛНО

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

1. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 евро

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро

3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м

5. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро

6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Топ-център, ЕПК, ет. 4, 45 кв.м - 45 000 лв.

2. Гарсониера, кв. Монте Карло, ет. 2, ТЕЦ, тер.,преустр, ПВЦ - 43 900 лв.

3. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, 60 кв.м, ТЕЦ - 32 000 лв.

4. Гарсониера, Център, ет. 5, 46 кв.м, юг, ТЕЦ - 28 400 лв.

5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 8, тер., ПВЦ - 19 200 лв.

6. Гарсониера, Мошино, тх., 52 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, тер - 27 900 лв.

7. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 

8. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.

9. Двустаен, Център, тх., 68 кв.м, ет. 1, ремонт, 2 тер. - 52 900 лв.

10. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро

11. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет:3, 70 кв.м, тер. - 39 700 лв.

12. Двустаен, Мошино, тх., ет. 6, ТЕЦ, 60 кв.м, 2 тер. - 33 700 лв.

13. Двустаен, Изток, 69 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., ет. 8, асансьор - 26 500 лв.

14. Двустаен, Изток, тх., 60 кв.м, ет. 4, тер. - 32 500 лв.

15. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане

16. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро

17. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро

18. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, 105 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.

19. Тристаен, Център, тх, ет. 2, 95 кв.м, таван - 83 000 лв.

20. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.

21. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро

22. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.

23. Тристаен, Мошино 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 8, ремонт, ПВЦ - 40 000 лв.

24. Тристаен, Мошино, тх, ет. 4, 82 кв.м - 45 000 лв.

25. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 39 400 лв.

26. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 2, 2 тер. - 40 000 лв.

27. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., ет. 6 - 39 900 лв.

28. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ет. 1,ТЕЦ, 2 тер. - 41 900 лв.

29. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 евро

30. Къща, с. Ярджиловци, тх., пл., 72 кв.м, дв. 550 кв.м, на асфалт - 45 000 лв.

31. Къща, Кралев дол, 2 ет., РЗП: 90 кв.м, парцел 500 кв.м - 20 000 евро

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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 - 53 000 лв.
4. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 74 кв.м, сутерен и ет.- 37 000 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 - 86 000 евро
7. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
10. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
11. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
13. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
14. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
15. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. УПИ, Богданов дол, 425 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
20. УПИ, Драгановец,1 340 кв.м - 10 лв./кв.м
21. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
22. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м, урбаниз. терит.- 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Изток, ТЕЦ, напълно обзаведен - 150 лв.
2. Двустаен, Изток, част. с обзавеждане - 200 лв.
3. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
4. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 19 500 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 6 - 27 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 28 000 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг - 26 000 лв.
5. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
6. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
7. Помещение за бизнес,  Димова махала, 24 кв.м - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., тх, ет. 8/9/, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
3. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
4. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
5. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
6. Център, ет. 4, 60 кв.м, тх, ТЕЦ - 45 000 лв.
7. Тв.ливади, ЕПК, ет. 9/15/, ПВЦ, ламинат - 30 000 лв.
8. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 38 000 лв.
9. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8 - 36 000 лв.
10. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
11. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт, ет. 5 - 20 500 лв.
12. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
13. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 19 900 лв.
15. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр., ет. 5 - 20 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, за осн. ремонт - 10 500 лв.

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

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

ЕДНОСТАЙНИ:
1. Център, ет. 10, тх. - 38 000 лв.
2. Тв. ливади, ет. 3, тх., 54 кв.м - 27 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., 72 кв.м, ет. 1, ПВЦ - 53 000 лв.
2. Център, ет. 7, тх., ремонт - 60 000 лв.
3. Проучване, ет. 5, за ремонт - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 4, 1 тер. - 33 000 лв.
5. Изток, ет. 8, РVС, без асансьор - 25 000 лв.
6. Пашов, ет. 7, БДС, 2 тер. - 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 3, ново стр. - 45 000 евро
2. Център, ет. 1, тх. - 35 000 евро
3. Център, ет. 4, без ТЕЦ - 84 000 лв.
4. Център, ет. 3, БДС, тх., 3 тер. - 60 000 лв.
5. Изток, ет. 7, мн. добро състояние - 42 000 лв.
6. Радомир, ет. 7/н/, 3 тер., за ремонт - 26 000 лв.

КЪЩИ:
1. Църква, 2 ет. + мазета,
дв. 600 кв.м, тх., пл. - 84 000 лв.
2. Богданов дол, 2 ет., гредоред,
дв. 1 200 кв.м, на три ул. - 28 000 лв.
3. Делта Хил, 2 ет., РЗП: 220 кв.м,
дв. 900 кв.м, - 150 000 евро
4. Кладница, 2 ет., Т/П, дв. 900 кв.м,
ток, вода, канал - 45 000 евро
5. Кв. Ралица, верт. близнак,
 2 ет., дв. 150 кв.м - 48 000 лв.

УПИ:
1. Рударци - 35 евро/кв.м
2. Рударци, 900 кв.м - 22 000 евро
3. Драгановец, 300 кв.м,
стара къща, ток, вода, канал - 15 500 лв.
4. Студена, 600 кв.м, на две улици - 18 000 лв.

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 1 март 2016 г.

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

GSM: 088/7938 108;
Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 28 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 3, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 35 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 26 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 31 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
17. Тристаен, Изток, ет. 6, ПВЦ, преустроен - 38 500 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 47 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 28 000 лв.
20. Къща, при гаров район, 1 ет., дв. 325 кв.м - 37 000 лв.
21. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
Къща, Църква, РЗП: 110 кв.м, дв. 600 кв.м - 46 000 лв.
Къща, кв. Ралица, ЗП: 70 кв.м, дв. 450 кв.м - 37 000 лв.
23. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
24. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
25. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
УПИ, Изток, 990 кв.м - 49 000 евро
26. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м

КУПУВА:
1. Гарсониерае, Двустаен и Тристаен в Изток
2. Тристаен в Центъра

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

0877/222 355
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., ПВЦ - 31 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м, лукс, отремонтирана, ет. 1 - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 18 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
5. Двустаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Двустаен, в района на Болницата, гредоред, 72 кв.м - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 800 евро
8. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
9. Двустаен, при гаров район, ет. 2, тер., нов - 31 000 евро
10. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Тева, ет. 4, тип звезда - 25 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
2. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
3. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 190 000 лв.
4. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
3. Двустаен, около Болницата, ет. 1, напълно обзаведен - 300 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, обзаведен - 450 лв.
5. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., нов блок, ет. 2, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен - 420 лв.

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, 480 кв.м, с виза за строеж на четириетажна сграда - 43 000 евро
2. Изток, 280 кв.м, на ВГМ - 35 000 евро
3. УПИ на ВГМ, 1370 кв.м, за обслужващи дейности - 62 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Изток, тх., 60 кв.м, ет. 4,
тер., подобрения - 32 500 лв.

2. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ет. 1, ТЕЦ,
2 тер. - 39 400 лв.

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.

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

1. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА,
ПВЦ, ТЕЦ-15 555 ЕВРО
2. ЛИЗИНГ –до 12год., ТРИСТАЕН ИЗ-

ТОК, НОВО СТР., ОБИТАЕМА СГРАДА,
101 М2 - 43 999 ЕВРО

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, Двустаен,
Топ-център, ет. 2, тх.,
пл., ТЕЦ, мн. добър -

52 000 лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. 1.Гарсониера, Радомир,
Център, до Поликлиниката, ет:
3, средна, юг, с подобрения -

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.

2. Изток, ет. 3, тх., пл., тер., без ТЕЦ - 14 900 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.

2. Изток, ет. 1, ул. Лом, тх., подобрения - 33 000 лв.

3. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, тер. - 30 500 лв.

4. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 42 000 лв.

5. Мошино, ет. 4, тх., пл., тераси - 40 000 лв.

6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

7. Албените, ет. 8, панел, ТЕЦ, тер. - 25 000 лв.

8. Мошино, ет. 8, ПВЦ,ТЕЦ, тер.  - 31 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, ул. Р. Димитров, ет. 6 непр., ТЕЦ, тер, подобр. - 39 800 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., 2 ет., РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., 2 ет., РЗП: 144 кв.м, гараж, дв. 630 кв.м - 80 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Магазин, 60 кв.м, сан. възел, - 400 лв.

2. Мошино, оборудван сладкарски цех, - 800 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1.  Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7
076/67 30 55;

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
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тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Купува веднага, гарсо-
ниера и двустаен, в Изток
или Бучински път

 КУПУВА: Двустаен
апартамент, тх/пл., ет. 2-3,

център-около гарата

1. Купува Тристаен  до 45 000 лв. и Двустаен
до 35 000 лв. кв. Изток     

2. Купува Гарсониера и Двустаен до 50 000 лв.
в Център. 

Купува УПИ, ул. Владайско
въстание, на ВГМ

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,
РЗП: 132 кв.м., на 2 ет.,

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

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.



Давам под наем заведение с
кухня, кв. Мошино и за други
цели - тел. 0895 496 131

Давам под наем, гарсониера
кв. Изток, тх., без ТЕЦ,
необзаведена - 150 лв. тел. -
0898 704 292

Давам под наем, помещения
за офиси и кантори, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района
на Печатницата - 0988 953
050

Давам под наем, едностаен
апартамент, Център, обзаведен,
непоследен етаж, 50 кв.м - тел.
0898/459 455

Давам под наем, обзаведени
стаи всяка със собствен сани-
тарен възел - 0888/952 264

Давам под наем, партерно по-
мещение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин
6, ул. Св. св. Кирил и Методий 61,
120 кв.м  - тел. 60 35 74

Вестник „Съперник” търси
РЕКЛАМЕН АГЕНТ  с опит –
тел.0887/88 40 95; 0888/50 32
37

Кафе аперитив “Струма търси
барман/ка, за предпочитане
пенсионер/ка/ - тел. 0896/820
636

м. реални , 22 кв. м. хол ,
9 кв. м. спалня , 2 кв. м.
тоалетна и 2 кв. м. кух-
ненски бокс . има и на-
вес за паркиране на ко-
ла - около 25 кв. м. тел.
0877/57 47 26; 0895/17
13 57; 0884/49 62 40
Продавам, двустаен,

кв. Изток, 68 кв.м, ет. 6/
8, с подобрения, панел,
сменена дограма, чист и
поддържан - тел. 088
882 0327; 089 856 9784
Парцел, УПИ-665 кв.м,

Радина чешма, панора-
ма, слънчев, ток, вода,
на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/
932 391
Продавам къща в с.

Студена, РЗП: 140 кв.м,
двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне – тел. 0879/
88 20 55
Продавам парцел УПИ,

с. Рударци, 800 кв.м, ра-
вен, ограден с разреше-
ние за строеж, ток, во-
да, канал, 36 000 лв. -
тел. 0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1

100 кв.м, разрешително
за строеж, с Н=15 м и
РЗП: 2 200 кв., продаж-
ба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/
19 42 02
Продажби: Двустаен, кв.

Тв. ливади, ет. 4, ЕПК,
преустр. в Тристаен, ус-
воена тер., с алум. дог-
рама, теракот, с обза-
веждане, 37 000 лв./без
посредник/ - тел. 0887/
884 095; 0888/503 237

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

Продавам Opel Frontera
1995 115 к.с. Джип Бензин
1995 год. Ръчна За части
тел. 089 755 1534
Продавам Alfa romeo 159

3.2 Q4 GIUGIARO DESIGN
тел 088 289 9922; 089 855
9511
Продавам Honda CR-V

2.2I-Dtec 150kc 150 к.с.
Джип Дизел 2011 год.
90000 км Ръчна - тел 088
289 9922; 089 855 9511

Търся да закупя гарсо-
ниера, Разш. Център, с тец,
тел. 0898 58 48 00
Продавам  гараж в кв.

Дараците - тел. 0898 611
444
Продавам къща - тухла/

плоча строителство 1980
год двор 1040 кв. 1 етаж - 2
гаража и 2 избени помеще-
ния 2етаж- 3 стаи, кухня,
тераса, баня с тоалетна, 3
етаж- с леки скосяваниа- 3
стаи, двора е облагороден
с плодни дръвчета, 2 сто-
пански постройки, целого-
дишен достъп, между къщи
- постоянно живущи,тел-за
контакти- 0899 866 534,
0878 55 65 85, 0899 866
525
Продавам Двустаен апа-

ртамент 54 кв.м Тухла - ста-
ра Готов (завършен) 2 етаж
Последен етаж, ул. Соф.
шосе - тел. 0898/61 06 92
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешител-
но за търговска цел . 35 кв.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

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

работа

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,
панорама, слънчев, ток, вода, на

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

Собственик
продава:

0887 884 095 и 0888 503 237  
Давам под наем, помещение 132

кв.м, кв. Изток, топ-място, подход-
ящо за офиси, търговски предста-

вителства, кафе, на 2 етажа

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.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преус-
троен в тристаен, с обзавеждане, за
ремонт - 19 900 евро /без посредник/

Езотерична
школа

“Алфиола”
организира

курс по
-Хиромантия
- Астрология
- тел.0899 848 499

www.problembg.com

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

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
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

35 000лв.
(без посредник)
тел. 0887 884 095

наем

Продава
апартамент,  75 кв.м, тх.,
преустроен, две спални,
дневна, кух. бокс, РVС,

гранитогрес, срещу
“Пени маркет”, отличен,

след ремонт
- по договаряне

- тел 0885/722 340

Строителна
бригада, извършва

тенекеджийски
услуги,

хидроизолация,
конструкции и

ремонт на
покриви,

почистване на
комини

- тел. 0895 996 979

Отоплителни
и ВиК

инсталации

тел. - 0896/832

 Предлагам старт на
собствен бизнес, без
първоначални МИГО-
ВЕ, без фиксирано ра-
ботно време и място.
Записване за интервю
на emal: neliki@abv.bg
с текст:“Искам работа“
или на тел.0896350207.

Търси да назначи:
- Лекари;

- Медицински сестри;
- Техник

Тел: 02/ 4145 807

място

за

вашата

реклама

Имоти, реклами8 1 март 2016 г. Съперник
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О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616

Община Трън  на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС и във връзка
с изпълнение на Заповед № РД-05-164./29.02. 2016г.

на Кмета на Община Трън,
I.Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно

наддаване за  отдаване под наем на  следният имот – частна
общинска собственост: Урегулиран поземлен имот VI-29 /шести
за имот двадесет и девет/, отреден за „Плувен басейн“ в кв.4 /
четири/ с площ от 419 кв.м. /четиристотин и деветнадесет кв.м./
по рег. план на с. Банкя, застроен с плувен басейн със ЗП от
90кв.м., сграда за кафе със ЗП от 12 кв.м. и съблекални със ЗП от
66 кв.м., актуван с Акт за частна общинска собственост №2276/
01.04.2011г.

II. Начална тръжна цена  на годишният  наем на  посо-
чения   по т. I. имот  е в размер на 900,00лв. /деветстотин лева/ с
ДДС

 III. Срокът за предоставяне е 5/пет/ години.
IV. Условия при отдаването на имота:
 1.Чрез имота, предмет на наемане, наемателят има право да из-

вършва търговска дейност по предоставяне на услуги, свързани
с поддържането, управлението и експлоатацията на плувния ба-
сейн, като спортно-развлекателни услуги, здравни и рехабилита-
ционни услуги, тренировъчна и състезателна дейност и други,
свързани с предназначението на обекта.

2. Наемателят следва да осъществява дейността си при спазва-
не на действащите нормативни актове, регулиращи извършва-
ните от него дейности и услуги  и отчитайки обстоятелството, че
имота попада в СОЗ – II пояс.

3. Извършването на всякакъв вид частични строително – мон-
тажни дейности за рехабилитация на обекта да се извършват   със
средства на наемателя и на негов риск, при предварително съг-
ласуване с община Трън.

4. Ред за извършване на наемните плащания:
а/ за първата година – целият размер на годишния наем в едно-

месечен срок от сключване на договора;
б/ за всяка следваща година – годишния наем се изплаща в

пълен размер на една вноска до 30 септември на текущата годи-
на.

в/ всяка година плащането се коригира с индекса на инфлация
от предходната година, обявена от НСИ.

5.  За гарантиране изпълнението на годишното плащане на нае-
ма, при подписване на договора депозита за участие се трансфор-
мира в гаранция за изпълнение на договора, която се освобож-
дава в едномесечен срок след прекратяване на договора.

V. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът ще
се проведе на 18.03.2016год. от 13,00ч. в Заседателната зала
на административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
“Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

VI. Повторен търг, в случай на неявяване на  кандидати на
първоначалния търг, ще се проведе на 25.03.2016год. от 10,00ч.
на същото място и при същите условия.

VII. Необходими документи за участие в тръжната про-
цедура:

1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
    -    разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по впис-

ванията, относно актуално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че уча-

стника се представлява от пълномощник. Пълномощното следва
да бъде изрично.

VIII.   Размер на депозита за участие:   Депозитната вноска
е в размер на една годишна вноска или 900,00лева /деветстотин
лева/. Депозитът следва да се заплати     до  17.03.2016год. по б. с-
ка на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД  BIC –
STSABGSF при БДСК Трън, а за повторният търг срока за внас-
яне на депозити   е до 25.02.2016г.

IX.  Регистрация и подаване на заявления за участие
в търга  по образец се извършва  до 12,00ч. на 17.03.2016 г. ,
а  за повторния търг до 12,00ч. на 24.03.2016г. в администра-
тивната сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 -
деловодството.

Х.  Информация за имота следва да се предоставя от об-
щинска собственост, тел. за връзка 07731/9616 – в.104. Оглед на
имота може да се извършва по искане на кандидатите, след пред-
варително уговаряне в рамките на работното време до крайния
срок, определен за закупуване на тръжната документация.Цена-
та на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде
закупена   в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл.
“Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на работното
време на администрацията всеки ден от 8,30ч. до 17,00ч, а на
17.03.2016г. до 11,00 ч. , за повторния  търг-всеки работен
ден, а на 24.03.2016г. до 11,00ч.

 ОТ ОБЩИНАТА

ОБЯВЛЕНИЕ
На основание Заповед № РД 07-149/11.02.2016 г. на директора на -

„Югозападно държавно предприятие” ДП, гр. Благоевград се об-
явява търг с тайно наддаване за отдаване по наем за срок от 10
(десет) год. на: поземлен имот в горска територия – държавна собс-
твеност с кадастрален номер 046007 в землището на с. Банкя, ЕКА-
ТТЕ 02645, общ. Трън, с площ 8,984 дка, съгласно скица – проект №
Ф 00250/16.12.2015 г., издадена от ОС Земеделие – общ. Трън.

Начална годишна наемна цена, под която участниците в търга
не могат да оферират е в размер на 287,00 лева (двеста и осемде-
сет и седем лева) без ДДС. Закупуване на тръжна документация и
подаване на заявление за участие в търга се извършва в дело-
водството на ТП „ДГС Трън”, на адрес: гр. Трън 2460, ул. ,,Яким Тош-
ков“ №10 от 08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ про-
веждането на търга. Оглед на обекта може да се извършва в при-
съствие на представител на ТП „ДГС Трън”, всеки работен ден от
08:30 часа до 16:00 часа на деня, предхождащ провеждането на
търга, след представяне на документ за закупена тръжна докумен-
тация.

До участие в търга се допускат кандидати, които отговарят ед-
новременно на условията, посочени в чл. 43а, ал. 1 от Закона за горите.

Търгът ще се проведена 30.03.2016 г. от 10:00 часа в сградата на ТП „ДГС
Трън”.

Повторен търг ще се проведе на 13.04.2016 г. от 10:00 часа в сградата на място-
то, обявено за провеждане на първоначалния търг. Закупуването на тръжни до-
кументи, оглед на обекта, внасяне на депозит и депозиране на заявления за
участие в повторния търг се извършват всеки работен ден от 08:30 часа до 16:00
часа на деня, предхождащ провеждането на повторния търг.

Информация на тел: 0888 549 834 инж. Георги Георгиев

Националният осигурителен институт –ТП на НОИ –Перник,на основание
чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане
на конкурсите за държавни служителии Заповед № 1016-40-225 от 29.02.2016

година на Управителя на НОИ

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ЗА  ДЛЪЖНОСТ ЕКСПЕРТ ПО ОСИГУРЯВАНЕТО

(една щатна бройка)
в сектор„Парични обезщетения за временна неработоспособ-

ност”, отдел”Краткосрочни плащания и контрол”, ТП на НОИ –
Перник, с месторабота в гр. Перник, при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните акто-
ве за заемане на конкурсната длъжност:

- образование: висше, с образователно-квалификационна сте-
пен - Професионален бакалавър;

- професионален опит – не се изисква или минимален ранг
за заемане на длъжността:V младши.

2. Начин за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.
3. Необходими документи, които кандидатите следва да пред-

ставят за участие в   конкурса:
- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 от Наред-

бата за провеждане на конкурсите
за държавни служители (НПКДС)/;
-  декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
- копие от документи за придобита образователно – квали-

фикационна степен и допълнителни квалификации;
- копие на документи, удостоверяващи продължителността и

областта на професионалния опит.
4. Документите следва да бъдат представени лично или чрез

упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно в 10
(десет) дневен срок от публикуване на обявлението в сградата
на ТП на НОИ – Перник, гр. Перник, ул. „Отец Паисий” № 50, ета-
ж 2-ри, стая 202, всеки работен ден от 8.00 до 12.00 часа и от
13.00 до 17.00 часа. Краен срок за подаване на документите до
11.03.2016 година включително.

5. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще
се обявяват на интернет  страницата на НОИ и на информацион-
ното табло в сградата на ТП на НОИ – Перник, ул. „Отец Паисий”
№50.

6. Описание на длъжността: Осъществява дейности по отпус-
кане и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

7. Минимален размер на основната заплата, определена за
длъжността -500 лв. Конкретният размер на основната заплата
се определя съгласно индивидуалния професионален опит на
кандидата.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по
чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС могат да се изтеглят от http://
www.nssi.bg/.
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Тенденцията е всичко да се разрешава по максимално бър-
зия и благоприятен начин. До два дни ще се похвалите с нап-
редък, пари и постижения, с повишение или покана, които ще
дадат нова насока на личния ви и професионалния потенциал.
Една от грешките на родените под Овен е, че дълго блъскат

с глава стената пред себе си, вместо да се огледат, да намерят про-
лука или просто да заобиколят. Постъпете дипломатично, потърсе-
те подходящия и печеливш вариант.

Бъдете сигурни, че каквото и да се случи днес, в каквото и
затруднение да изпаднете ще разрешите въпроса, ще
намерите изход от всяка неприятна и непривична ситуация и
ще постигнете набелязаните цели. Ако на едно място ви

отхвърлят, на друго ще ви приемат с овации и ще ви предложат много по-
добри условия. Да му мислят работодателите. Телецът играе ролята на
талисман на работното място. Ако той напусне, фирмата има
тенденция да фалира.

За родените в последната декада проблемите ще са повече.
Очаквайте предложения и покани, които ще осигурят
съдействие и съюз за нещо много добро и изгодно в бъдеще. Ще
намерите изход от ситуация, която не ви дава покой и мира от

доста дълго време. Добре е да се изпробват повече варианти, да не се
зацикля над една възможност или неизгодно предложение. Винаги има друго
решение, друга възможност и шанс, които само чакат да ги забележите и
откриете. И в любовта сте привлечени от нещо ново.

Денят се свързва със стихията на водата. Всичко
може да тръгне, да се отмие, да се забрави негативно-
то и да се намери път към океана на големите възмож-
ности. Направете изпреварваща крачка, търсете оп-
тималния вариант осигуряващ ви професионален и ли-

чен напредък. Подпишете нов договор, организирайте срещи с
посредници и доставчици, направете и нужните резервации за
почивката на море.

Мислете за прекрасни неща и те може да ви се случат.
Ден на отворените врати. Не пренебрегвайте покани,
разгледайте всеки предложен вариант и може да
спечелите повече. Стихиите в нас и около нас търсят
поле за изява. Преградите са лесно преодолими. Намира се

подходящото и изгодно решение за всички засегнати в една лична
или делова ситуация. Не чакайте друг да поеме командването,
заемете управленски позиции.

Родените в третата декада ще изпитват повече на-
товарвания, ще се налага да правят компромиси, да се
отклоняват от цели и амбиции и да подкрепят чуждата
инициатива. Движете се оптимистично. Това, което
днес ви се дава на час по лъжичка, утре ще ви бъде пред-

ложено направо от бутилката. Търсете мястото на най-малкото
съпротивление и премерения риск и действайте неотклонно. Не се
отказвайте лесно.

Нищо важно и значимо да не се отлага за следващите
дни. Сега е моментът да направите отдавна премислян и
пресметнат ход. Ден за старт на нова бизнес инициати-
ва, за подписване на нови договори и брак. Направете нуж-
ните заявки и резервации. С малко усилия и комбинативен

ум ще се внедрите на място, където в миналото вратата пред вас
е била затворена. Преградите са лесно преодолими или съществу-
ват само в ума ви. Организирайте събрания и делови срещи, търсе-
те странични възможности и печалби.

Днес с лекота ще се измъкнете от задължение или анга-
жимент, който вече ви дотежава. Намирате си заместник,
уреждате пътувания и подписвате договор за странична
дейност. Планирайте среща с брокери и разгледайте пред-
лаган имот. В живота ви се появява добрата случайност.

Доверете се на интуицията, на усета си за хора и ситуации. На прага
сте на едно откритие или разкритие, което ще ви улесни, ще даде ко-
зове в една или в друга посока.

За родените след 11 декември денят носи повече
неприятности и грижи. Ще бъдете подложени на натиск и
атака от няколко страни. Огледайте се. Предлага се
трети вариант, на който не сте обърнали достатъчно
внимание и който ще ви донесе предимства в следващите

два дни. Днес късметът ви ще се отприщи, ще се наложи да
направите своя ход и да отговорите на атаките. Търсете
допълнителна информация по интересуващите ви въпроси.

Един от най-силните ви и доходоносни дни за месеца. Всичко,
което предприемете, може да ви направи богати и актуални.
Добре е за подписване на нови трудови договори, за уреждане на
странична дейност, за среща с доставчици и производители.
Преговорите ще тръгнат по вода, ще се разберете с лекота
дори и по въпроси, за които не сте имали допирни точки.

Нуждата е притиснала всички.

Ден на интуитивно получените знания. Ще се досетите
и ще направите връзката в отношения и положения, които
до момента са оставали тайна за вас. Това ще помогне да
вземете окончателно решение, да направите крачка напред
без излишни илюзия и притеснения. Днес и утре късметът
ви се отприщва като пълноводна река. Не се стопирайте

излишно и без това животът достатъчно ни е ограничил. Всичко, което
предприемете, ще носи ползи, ще ви измъква от застоя.

Ден на реката от възможности, която разделя и сближава два-
та бряга от варианти. Интуицията ще бъде вашият мост, пома-
гащ да направите избора си, да постъпите различно, да се реши-
те на пътуване, преместване и нова работа, ако условията на ва-
шия бряг не ви удовлетворяват. Доверете се на усета си, не слу-
шайте чужди съвети, особено ако зад тях прозира желание за из-

ползване и заробване. Мислете за прекрасни неща и те ще ви се случват. Всич-
ко, което се посади и посее в днешния ден, ще се хване и даде богата реколта.

СТАРТИРА ПРОЕКТ
„Център за услуги в домашна среда“ към  община Брезник”

По Договор BG05M9OP001-2.002-0180-C001
На 01.01.2016 година стартира Проект BG05М9ОР001-2.002-0180-С001 „Център за услуги

в домашна среда” към Община Брезник по процедура BG05М9ОР001-2.002 „Независим
живот“  на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд с изпълнител
Община Брезник. Продължителност на проекта: 23 месеца.

Стойността на проектното предложение 490 910.20 лева ,
На 29.02.2016 г.  в малкия салон на читалище „Просвещение -1870”, гр. Брезник беше

проведена стартираща конференция  по проект „Център за услуги в домашна
среда” към Община  Брезник, договор за безвъзмездна помощ: № BG05M9OP001-2.002-
0180-C001.На събитието  присъстваха:

г-ж З.Асенова от Управляващият Орган – МТСП , г-жа К.Василева от Регионална
Дирекция социално подпомагане – Перник г-жа И.  Кованджийска – Директор на Д „СП”-
Перник и служители от дирекцията в гр. Брезник и гр. Перник, представители на  Дирекция
„Бюрото по труда“ – филиал Брезник , на общинската администрация гр. Брезник,
кметовете от селата на територията  на Общината.Основни участници в срещата бяха
кандидатите за домашни помощници и лични асистенти, както и кандидат -потребители на
услугите , които ще бъдат предоставяни от Центъра за услуги.

Срещата бе открита от Зам. Кмета по социални дейности  г- жа М.Добревска.Целта на
срещата бе представяне на целите и основните дейности по проекта, както и очакваното
въздействие върху целевите групи и резултати. На участниците също така им беше
предоставена възможност за провеждане на  дискусия за възможности за развитие на
социалните услуги, предоставяни в семейна среда в община Брезник. Медиатор на
срещата –ръководител проект Г-жа Мирчева, запозна присъстващите с основните цели на
проекта - създаването на „Център за услуги в домашна среда” към Община  Брезник, за
предоставяне на интегрирани социалните услуги  и  възможностите за бъдещата им
устойчивост. От представената презентация за основните проектни дейности стана ясно, че
услугите от Центъра  ще бъдат предоставяни в продължение на  20 месеца и стартират от
01.04.2016 г. Проекта надгражда други проекти изпълнени  по Схема “Помощ в дома” и
Процедура “Нови алтернативи”.

Реализирането на настоящия проект е една продължаваща подкрепа за изграждане на
капацитета на социалните партньори на местно ниво и ролята им  в прилагането на новата
социална политика в РБългария.

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

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадрат-
чета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е
да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от
1 до 9 не трябва да се повтарят.
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Яне АНЕСТИЕВ

Òðè ìåäàëà çà äæóäèñòèòå íà „Ïåðóí”
Всичките медалисти са от Спортното училище „Олимпиец”

Страницата подготви Яне Анестиев

Четири варианта пред ЦСКА
Четири са вариантите за бъдещето на ЦСКА.

Това призна из-пълнителният директор на
„червените“ Пламен Марков.„Едната възмож-
ност е да продължим по пътя, по който сме
тръгнали, а именно влизане в професио-нал-
ния футбол. Естествено това може да стане,
ако получим подкрепа от държавата, в час-
тност от БФС. Как да получим подкрепа? Като
продължим участието си с новото дружество,
влизайки в професионалния футбол, но без
финансовите задължения“, каза Марков пред
TV+.„Другият вариант е продължаване на раз-
витието на клуба от по-долна група. Считам,
че това е убийствено за ЦСКА, защото това
значи, че още четири години клубът ще бъде
в аматьорския футбол и плюс тази година,
стават пет. Това е краят на ЦСКА“, заяви Мар-
ков.„Възможно е купуване на лиценз на клуб,
който притежава такъв. Последният е Висша-
та лига. Това са възможностите. С днешна да-
та не може да се каже коя от тях е най-актуал-
на по обясними причини - много е рано и
няма ясни и точни критерии, за да знаем как-
ва посока ще вземем“, призна Марков.„Ние
изключително много желаем да играем от
следващия шампионат в т.нар. Висша лига,
защото настоящото първенство доказа, че е
много постно в отсъствието че не са ясни кри-
териите за участие във Висшата лига освен
убеденото изискване за банкова гаранция от
около 2 млн. лв. Надявам се, че хората, който
оповестиха решението за създаване на Висша
лига, и в частност ръководството на БФС, ще
създаде ясни критерии и правила, по който
клубовете, желаещи да участват, ще се съоб-
разят и ще отговарят на съответните изисква-
ния, за да станат част от една бъдеща Лига“,
завърши шефът 

100 кила влюбен в Ивет Лалова
Рапърът 100 кила се радваше на специален

гост при едно от последните си участия в сто-
лична чалготека. Лошото момче от Варна от-
ново нажежи до краен предел почитателите
си, сред които беше и Ивет Лалова. Пристиг-
налата от Италия звезда на леката атлетика
купонясва с Килата, който не само я поздрав-
яваше по микрофона, а и й се обясни в лю-
бов. Ексцентричният Явор Янакиев успя да
качи Ивет при себе си на сцената, казвайки й
колко я обича. Лалова дори беше разцелува-
на от рапъра. 

„Локо”(Сф) не е сигурен
за Висшата лига

Ние сме си начертали наш път и го
следваме”, това заяви президентът на
Локомотив София 1929 Иван Василев.
Ръководството на столичните „желез-
ничари” даде пресконференция преди
старта на пролетния сезон на първенс-
твото на А окръжна футболна група, на
която сред коментираните теми бе и
евентуално участие на тима в предло-
жения от Българския футболен съюз
нов формат на първенството – Висша
лига.„Идеята е чудесна и тя трябваше
да се осъществи отдавна. Може би
няма да бъдем готови, но нека първо
почакаме и да видим какви ще са ус-
ловията и критериите за участие, а
след това и дали ще ни поканят. Тога-
ва и ще отговорим – дали ще имаме
сили, дали ще можем да отговорим на
критериите. Ще се съберем като ръко-
водство и ще обсъдим възможностите.
Не се изхвърляме, стъпили сме здраво
на земята, начертали сме си пътя и ви-
зията. Надявам се този проект да се
реализира, дай боже да можем да уча-
стваме и ние. Ще трябва да намерим
сериозни спонсори и за първия отбор,
както намерихме за дестко-юношеска-
та школа. Ако не можем да обезпечим
отбора за А група, не е срамно да се
каже, че не може. Не трябва да се лъ-
жат служители, футболисти и фенове.
Аз вярвам, че ще намерим спонсори,
ако тази идея се осъществи. Ако ли не,
ние продължаваме нашия път”, заяви
Василев.Той коментира и че основният
приоритет на клуба е възраждането на
детско-юношеската школа. „Започнах-
ме със 170 деца, но за съжаление мно-
го от тях си тръгнаха в седмицата, в
която имаше едно разделение и напус-
кането на Касев. В момента имаме към
250 деца и се надявам като направим
терените през лятото в школата да тре-
нират 400-500 деца, което ще ни позво-
ли отново да се наредим сред факто-
рите в детско-юношеския футбол”, до-
пълни още президентът на Локомотив
София.

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

19-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Балкан – Витоша 0:2
Сливн.герой – Миньор 3:3
Германея - Стр.слава 1:4
ЦСКА – Септември 8:1
Вихрен – Чепинец 6:0
Беласица – Ботев 1:1
Рилски сп. – Велбъжд 0:2
София 2010 – Чико 1:2

Класиране:
1.ЦСКА 75:2     54 т.
2.Витоша 6:10     46
3.Сливн.герой  41:21   41
4.Вихрен 36:18   37
5.Миньор 38:23   34
6.Септември 37:27   32
7.Чико 33:34   27
8.Стр.слава 31:27   26
9.Рилски сп. 16:20   21
10.Чепинец 23:45   21
11.Велбъжд 21:38   18
12.Беласица 19:38   18
13.Ботев 21:32   16
14.Пирин(ГД) 22:28   15
15.Германея 16:50   12
16.София 2010 17:54   9
17.Балкан 15:40   7

„Перун” от ръко-
водството на учи-
лището  беше оси-
гурена нова по –гол-
яма зала в самото
училище ,която за
радост е винаги
пълна със състеза-
тели по трите
спорта,които раз-
вива клуба:джу-
до,самбо и сумо.На
шести и тринадесе-
ти  март пред-
стоят и държавни-
те по сумо ,в него
ще вземат участие
и петте европейски
шампионки от ми-
налата година Кари-
на Василева,Теодора
Василева,Станисла-
ва Атанасова,Длил-
яна Спасова и Оля
Ковачева,както и
още 30 състезатели
от СК „Перун”

Три медала спече-
лиха джудистите на
„СК Перун”.От про-
велият се в събота
и неделя ,Държавен
личен шампионат
по джудо за жени до
23 години и момиче-
та.

Оля Ковачева пов-
тори класирането
си от миналата го-
дина при жените до
23 години и пак се
нареди на трето
място. Оля все още
е девойка старша
възраст и това кла-
сиране е голям успех
за нея) Другата ни
медалистка Верони-
ка Стоянова , също
се състезава при
по- малките обикно-
вено,но треньор-
ският щаб реши да
и гласува доверие и

Отборите на ЦСКА
и „Миньор” изиграха
поредния мач от
програмата на Сами
М Суперлигата в съ-
бота в пернишката
зала „Борис Гюде-
ров”. Това беше пос-
ледният домакински
мач на перничани от
редовния сезон тази
година. Преди него
всичко беше повече
от ясно, поне що се
отнася до класиране-
то на миньорци. Те са
твърдо последни и
това би трябвало да
ги освободи психичес-
ки. Противно на оча-
кванията, от страна
на ЦСКА не пристиг-
на никаква агитка и
така в залата бяха
фенове на „Миньор”,
сред които и 50-60
човека с тъпан и
мощни възгласи. В
първия гейм домаки-
ните започнаха добре
и поведоха с 8:5 на

първото техническо
прекъсване. После
увеличиха преднина-
та си на 11:7. Послед-
ваха две лоши посре-
щания от страна на
миньорци, една сер-
вис точка и след ата-
ката на ЦСКА резул-
татът беше израв-
нен. Последваха
няколко изравнява-
ния, но гостите
дръпнаха с 20:17 в
края на гейма, послед-
ва поредната серия
от несполучливи пос-
рещания и финал на
гейма при 25:21. Вто-
рият гейм продължи
по същия начин, лошо
посрещане, което не
даваше възможност
да се организират
добри атаки и в ре-
зултат на това на
първата почивка ре-
зултатът беше 8:5
за гостите. Послед-
ваха още по-сериозни
грешки и столичани

водеха с 16:8 при вто-
рото техническо пре-
късване, което на
практика означава-
ше, че геймът е ре-
шен. Перничани се
постегнаха в края,
Яни Георгиев от сто-
личните волейболис-
ти прати на два пъ-
ти топката в аут и
се стигна до 24:22 в
края на гейма за
ЦСКА след хубава бло-
када на Захари Нико-
лаев. За съжаление, гос-
тите не сбъркаха при
следващата атака и
приключиха гейма с
25:22. В третата част
идваше интрига до
17:18, последваха три
атаки в аут и в резул-
тат на това предни-
ната на ЦСКА стана
21:17. До края на гейма
не последваха изненади
и столичните волейбо-
листи приключиха
всичко при 25:19 в
тяхна полза.

ЦСКА не даде гейм на „Миньор”

при жените.Верони-
ка беше повече от
убедителна и само
секунда невнимание 
на полуфинала я ли-
ши от участие в
борбата за златото
и след още една по-
беда се класира на
трето място.При
най- малките с брон-
зов ни зарадва Ния-
Снегина Стоимено-
ва. И трите моми-
чета са ученички на
Спортното учили-
ще .Условията ,кои-
то предлага учили-
щ е т о , в ъ з м о ж н о с -
тта за провеждане
на лагери и  добра
подготовка дават
своите резулта-
ти.,споделиха тре-
ньорите на клу-
ба.Преди година на
състезателите на
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От полицейския синдикат отричат да е имало съгласуване с тях за промените

ОТ ДНЕС СТАРТИРА АК-
ТИВНИЯТ СЕЗОН НА ДА-
НЪЧНАТА КАМПАНИЯ,
който ще продължи някъде
чак до Коледа. От опит се

знае обаче, че парата пада в общинска-
та и държавната хазна в първите два
месеца, когато примамката на петте
процента отстъпка докарва опашки
пред гишетата. Хубавото е, че опашките
като правило са пенсионерски, та не се
стига до сцени на насилие, така позна-
ти ни от телевизора напоследък. След
края на април следва дълъг период на
затишие и  само от време – навреме
някой закъснял гурбетчия, като си дой-
де на лятна годишна отпуска, се сети
да мине покрай данъчното и да плати
някой и друг лев. Демек, истинската съ-
бираемост е около 60 дена и ако трябва
да измислим нова поговорка, тя ще бъ-
де: „Два месеца хранят дванайсет”. И
понеже е знайно, че за общината всеки
лев е със златно покритие, може би по
тая причина толкова тържествено днес
ще бъде прерязана лентата на парич-
ния поток, който се очаква да потече в
приходната част на бюджета. Интерес-
ното обаче е друго – не кой ще плати
първия данък, а кой ще плати послед-
ния. Щото между първия и последния
разликата се мери във фалит. Послед-
ният винаги е неизвестен и държи да е
такъв, понеже не обича да плаща. Ако
ще се води превантивна възпитателна
работа спрямо данъкоплатците, тя мо-
же да се състои в това да се публику-
ват адресите и имената на мразещите
да плащат данъци, а по възможност и
снимки. Та всяка година на първи март,
като почне кампанията, управата да
сложи пред гишетата едни транспа-
рант: „Те не платиха! А вие?”

ВЧЕРА ПРОДАВАЧИТЕ НА МАРТЕ-
НИЦИ СЯКАШ СЕ БЯХА НАГОВОРИ-
ЛИ единодушно да агитират клиентела-
та си да взема днес, че утре ще е къс-
но. Сякаш мартениците са топъл хляб,
който има един ден трайност. Бас дър-
жим, че не само днес, а поне до 3-ти
март червено-белите пролетни артикули
ще бъдат в обръщение, даже с промо-
ционални цени. Щом мартеница може
да се продава през февруари, защо то-
ва да не може да става и през март?
Нали името й е мартеница?

вкарани „тихомъл-
ком”.

Сега същите пред-
ложения, в леко смек-
чен вариант, ще бъ-
дат вкарани като из-
менения в Закона за
МВР. От ведомство-
то на Румяна Бъчва-
рова твърдят, че те
са били съгласувани
със синдикатите.
Синдикатите обаче
категорично отри-
чат, наричайки въп-
росните твърдения
„спекулация” и нас-
тояват те да бъдат
доказани.

В декларацията на
СФСМВР се казва:
„Синдикална федера-
ция на служителите в
МВР /СФСМВР/ заяв-
ява, че в представени-
те от МВР мотиви в
Закона за изменение и
допълнение на Закона
за МВР /ЗИД на МВР/
фигурира откровена
спекулация, за да не
кажем лъжа по отно-
шение официалното
становище и позиция-
та на Федерацията за
„реформите“ в МВР. В
мотивите към ЗИД на
МВР е посочено, че
промените се предла-
гат „В синхрон с во-
дените преговори и
постигнатите дого-
ворености със синди-
калните организации
в МВР се предлага на-
маляване на обезще-
тението при прек-
ратяване на служеб-
ното правоотноше-
ние на държавен слу-
жител със статут
по ЗМВР от 20 бр.
заплати на 12 бр.”

СФСМВР катего-
рично заявява, че не
само никога не се е
договаряла и приема-
ла подобна мярка, но
и нееднократно е
декларирала пред по-
литическото и про-
фесионалното ръко-
водство и широката

 Любомира ПЕЛОВА
4200 души от сис-

темата на МВР ще за-
губят правата си по
закона за вътрешно-
то ведомство и ще
работят като дър-
жавни служители, ка-
за Бъчварова. Според
нея синдикатите са
се съгласили с предло-
жените промени, тъй
като те били изгодни
за хората. При прек-
ратяване на договора
служителят ще полу-
чи толкова заплати,
колкото е работил в
системата. След това
при пенсиониране ка-
то държавен служи-
тел ще получи и до 10
заплати, колкото се
полагат по закон. Ос-
вен това хората ще
могат да се пенсиони-
рат на по-висока
длъжност.

Ръководството на
МВР не е съгласувало
с най-големия поли-
цейски синдикат про-
мените в Закона за
МВР, които ще бъдат
внесени за гласуване в
парламента. Това ста-
ва ясно от официална
позиция на Синдикал-
ната федерация на
служителите в МВР
(СФСМВР), изпратена
до медиите.

Напомняме, че пред-
ложенията за орязва-
не на заплатите, со-
циалните придобивки
и касаещи условията
на труд не успяха да
минат с приемането
на бюджета за 2016
година. В края на 2015
имаше големи поли-
цейски протести, при
които дори се стигна
до затваряне на дви-
жението в столица-
та. Един от основни-
те мотиви за недо-
волството беше име-
нно фактът, че про-
мените не са съгласу-
вани със синдикални-
те организации и са

Обраха къща в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Кражба от къща е извършена в Перник,
съобщиха от пресцентъра на Областнатга
дирекция на МВР.

Престъплението е извършено в периода
от 20 до 27 февруари, когато неизвестни,
чрез взломяване на входна врата, проник-
нали в къща на улица „Вела Пеева” и от-
краднали телевизор, домашно кино и таб-
лет, собственост на 37-годишен пернича-
нин. Направен е оглед на местопроизшес-
твието и са предприети действия за уста-
новяване на извършителите.

Започнато е досъдебно производство.

общественост, че
ефективната рефор-
ма и качествената ус-
луга „сигурност“ изи-
скват ясна визия и
стратегия за очаква-
ната промяна и пред-
виждане на инстру-
ментариум за повиша-
ване мотивацията на
служителите, и че ре-
форма, чрез намалява-
не на обезщетенията
демонстрира не само
липса на държавни-
ческо и стратегичес-
ко мислене, но създа-
ва риск за национална-
та сигурност.»

От Федерацията
настояват да се пре-
доставят писмени до-
казателства за посо-
чените в мотивите
синхрон и договоре-
ности, министър
Бъчварова и екипът й
да посочат има ли
конкретни договоре-
ности по темата, да
пояснят с кои синди-
кални организации са
направени, кога, какви
са разглежданите
становища и мате-
риали и в какъв фор-
мат са водени тези
преговори.

Федерацията нами-
ра, че в представени-
те мотиви към ЗИД
за ЗМВР се забелязва
изключително обезпо-
коителна тенденция
не само за спекулация,
но и за „употреба“ на
синдикалните органи-
зации с цел валидизи-
ране на решенията на
политическото и про-
фесионално ръководс-
тво в МВР. Тази прак-
тика поставя под съм-
нение не само смисъла
и целите на социалния
диалог, но и утвър-
ждава една порочна
практика на предишни
министри, които дей-
стваха на принципа
„събрахме се, за да ви
информирам какво съм
решил“.

 

Най-евтините лекарства за
кръвно стават безплатни

Виктория СТАНКОВА

Най-евтините медикаменти за сърдечно-
съдови болести, поемани от Здравната ка-
са, ще са безплатни. В момента касата
покрива 25 или 50% от цената на тези пре-
парати, а те са сред най-изписваните у
нас. Останалото се доплаща от пациенти-
те.Нивото на плащане от касата се опре-
деля от Съвета по цени и реимбурсиране
на лекарствата. Ако обаче пациентите
трябва да приемат по-скъпи от най-евтини-
те в дадена група лекарства, те ще трябва
отново да си доплатят разликата с цената
на най-евтиния препарат.

Според проект за наредба на МЗ занап-
ред 100% поетите лекарства ще се изпис-
ват само с международно непатентно наи-
менование, т.е. би трябвало и медикамен-
тите за сърдечносъдови болести да се из-
писват така, а ако има повече от една тър-
говска марка, която влиза в границата на
най-евтиния продукт, кое лекарство да по-
лучи пациентът ще решава фармацевтът, а
не лекарят му. Междувременно от здрав-
ната каса обявиха, че са се разбрали с ле-
карския съюз за някои от основните иска-
ния на съсловната организация – увеличе-
ние на цените в доболничната помощ.

Тази година касата ще плати за 3 148
870 изследвания повече. През 2015 г.
НЗОК е осигурила 17.6 млн. изследвания.
Увеличението при първичните прегледи
при специалист, които касата ще плати, е
427 431. М.г. те са били 6.7 милиона, а Мос-
ков искаше над 630 000 направления до-
пълнително. За профилактични прегледи
на децата до 1 година лекарите ще полу-
чават 10.40 лв., при досега действаща це-
на от 9.00 лв. Увеличава се цената на про-
филактичните прегледи за лица над 18 г. –
от 10 лв. сега на 11 лв. Искането на лекар-
ския съюз беше за 12 лв. С 50 ст. расте
цената на прегледа при специалист и ста-
ва 19.50 лв.

Удариха дилър на дрога в Радомир
Любомира ПЕЛОВА

Радомирски полицаи иззеха пликове с марихуана,
саморъчно направени цигари, електронна везна и
мобилни телефони при проведена специализирана
полицейска операция. Общото тегло на дрогата е
около 20 грама.

Органите на реда претърсили къща в село Стефано-
во, собственост на столичанин, която била обитавана
от 36-годишният А.С. от Радомир – познат вече на ор-
ганите на реда с незаконно притежание на наркотич-
ни вещества. В имота били намерени и иззети 2 най-
лонови плика със суха зелена листна маса с общо
тегло 12 грама, 3 саморъчно направени цигари и дру-
ги 5 грама листна маса, най-вероятно приготвена за
направата на папироси. От къщата били конфискува-
ни още електронна везна и 2 мобилни телефона. При
направените полеви тестове веществата реагирали
на марихуана. Направен е оглед на местопроизшес-
твието.

Започнато е досъдебно производство под надзора
на Районна прокуратура – Радомир.


