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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.
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Те са възпитаници на Девето основно училище в Перник и са от бедни семейства

Св. прор. Михей.
Св. мчци Теопемт

и Теона. Преп.
Синклитикия и

Аполинария

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

Тронно
слово

В други държави президенти
и премиери имат специални обръщения към
нацията, разчетени по график. Те се чакат с
интерес, аудиторията им е огромна и са
нещо като програмни речи на съответни-
те държавни глави.

Ние досега нямахме такъв политически
опит, ако не броим новогодишните обръ-
щения на президента. Тая година обаче об-
ръщенията станаха две, а вчерашното на-
поителнто премиерско интервю захлупи ка-
то снежна лавина скромните напътствия
на Плевнелиев от последните минути на
2015-та.

Бойко Борисов изненада все още почива-
щия народ с тронно слово, което даде още
храна за размисъл след обилното празнично
ядене от новогодишните пиршества. Гово-
ри и за това, за което не го питаха. И за
внучето, и за кучето, за Доган и Местан, за
Путин и Ердоган, за преспите и винетките,
за съда и здравеопазването, за коалицията
и опозицията и мимоходом вметна, че ГЕРБ
имат пет кандидатури за президент. Сега
ако и петимата се изредят с по още едно
слово, сигурно ще ни дойде възмножко. То
бива зимата да ни изненадва, ама това ще
бъде изнанагорно. И ето ти – Нова година,
нов късмет. Кой от петимата ог ГЕРБ ще се
прошмули на финалната права? Въпрос за
ново тронно слово.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Активистите на

пернишката структу-
ра на БЧК още от пър-
вия ден на декември
2015-та година пома-
гат на деца от со-
циално слаби семей-
ства, обучаващи се в
Девето основно учи-
лище Темелко Ненков”
в областния град да
се чувстват малко по-
обгрижени и да не гла-
дуват в студените
зимни месеци. Триде-
сет са малчуганите,
които ежедневно по-
лучават топъл обяд
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благодарение на чер-
венокръстците. Гри-
жата за тях ще про-
дължи до последния
ден на март 2016-та
година, уточни дирек-
торът на БЧК Ната-
ша Минева. Средства-
та да осигуряването
на топлата храна за
децата се осигуряват
от доброволната леп-
та на перничани, коя-
то те пускат в касич-
ките на Червения
кръст в търговските
обекти на една голе-
мите търговски вери-
ги в града, от даре-

Започва данъчната кампания
Силвия ГРИГОРОВА

Започва приемането на данъчни декларации
за доходите през изминалата година.

Доходите на физическите лица се облагат с
10-процентна ставка. Данъкът за едноличните
търговци е 15 на сто. Тази година данъчните
декларации ще могат да се подават до 2 май.

Задължение за подаване на декларация
имат всички, които имат доходи, подлежащи на
облагане с данък върху доходите на физичес-
ките лица. Изключение правят хората, които
имат доход само от трудов договор и не искат
да използват определено данъчно облекчение.

Родителите с деца могат да намалят годиш-
ната си данъчна основа с 200 лева при едно де-
те, с 400 лева при две деца и с 600 лева при три
и повече деца. Заявка за това може да бъде
направена с годишната данъчна декларация.

облачно
слаб дъжд

НА 2-РА СТР.
ПЪЛНАТА

ПРОГРАМА ЗА
“СУРВА”

нията, които съби-
рат младите червен-
кръстци, от собстве-
ни средства на орга-
низацията.

Доволни сме, че ус-
пяхме да помогнем на
семействата на мал-
чуганите, още повече,
че така и самите деца
се чувстват обгриже-
ни, мотивирани са да
ходят по-редовно на
училище и са по-се-
риозни в школските
занимания, добави
Минева.

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Шофьор уби пешеходец и избяга

Любомира ПЕЛОВА
68-годишен мъж е

загинал на място след
удар от автомобил.
Трагедията се е разиг-
рала вчера, около 6,40
часа в района на
трънското село Фи-
липовци. На телефон
112 е бил подаден сиг-

нал, че на пътя от
Брезник към Трън в се-
лото лежи мъж. Прис-
тигналите на място
полицаи намерили без-
жизненото тяло на
възрастния жител на
селото. Огледът на
местопроизшествие-
то показал, че мъжът

е блъснат от лек ав-
томобил, който вмес-
то да спре, да види
какво се е случилро и
да се опита да окаже
помощ на пострада-
лия, да извика и да из-
чака линейка и екип на
полицията, просто
избягал от местоп-
роизшествието. Тру-
път на починалия е
закаран в Съдебна ме-
дицина – Перник за ау-
топсия.

Служителите на ре-
да са предприели опе-
ративно-издирвател-
ни и процесуално-
следствени действия,
за установяване само-
личността на шофьо-
ра – беглец, виновмен
за поредната траге-
дия на пътя.

На страница 3
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Екипите на ЦСМП работиха на пълни обороти по празниците

Започна запасяването
с по-евтини цигари

Любомира ПЕЛОВА
Новата 2016 година суровака пристрасте-

ните към тютюна с нови, по-високи цени на
цигарите. Вече се знае, че след като бъдат
изчерпани старите по-евтини цигари, по-ви-
сокият акциз ще се отрази между 20 - 30
стотинки за евтините марки и до около един
лев отгоре за по-скъпите. Това ще се отрази
на постъпленията от акциз в хазната, а реал-
но новите по-високи ставки ще започнат да
се отразяват върху приходите на държава-
та.  Забранено е и да носим в себе си повече
от 40 къса ръчно свити цигари.

Търговци споделиха, че още преди праз-
ниците заклети пушачи са почнали да се за-
пасяват с цели стекове от по-евтините папи-
роси. Според тях това не е нова картинка.
Пристрастените към никотина започват яко-
то презапасяване с папироси още при пър-
вите информации за предвиждан скок на
цените. В един от малките търговски обекти
в центъра на Перник продавачка сподели,
че има клиенти, които са купили по три – че-
тири стека цигари, при това от марките, при
които скокът няма да е толкова голям в
сравнение с по-скъпите тютюневи изделия.
Икономията на пръв поглед не е колко гол-
яма, но ако направи човек груба сметка, за
пушач с нисък месечен доход, тя е осезае-
ма.

Всъщност скокът в цените на цигарите
неофициално започна още през 2015-та го-
дина, когато някои от по-евтините марки
поскъпнаха с дзесет стотинки, но нокиой не
го обяви официално. Просто влизаш в мага-
зина и ти поднасят изненадата – от 4,40 лева
за кутия например, стойността се оказва
4,50. Десетте стотинки някак се преглъщат,
но 30 вече е „друга опера” както казват тий-
нейджърите. Част от заклетите пушачи, как-
то при всяка промяна нагоре в стойността на
тютюневите изделия се заричат да се раз-
делят с порока. Дали обаче ще стане така?
Едва ли, показва практиката, защотно мал-
цина от пристрастените отказват цигарите,
въпреки поскъпването.

Пълната програма на трите фести-
вални дни на “Сурва”
Виктория СТАНКОВА

Представяме ви пълната програма на 3-те
фестивални дни на ХХV Международен
фестивал на маскарадните игри “Сурва
2016” в Перник. Официалното откриване на
маскарада е на 29 януари, в петък от 18 ча-
са пред Двореца на културата.Изложби,
детски творчески ателиета, фото-ателиета,
фолклорни програми и както винаги вино,
кебапчета и много настроение ще съпътс-
тват юбилейния фестивал в Перник на 29,
30 и 31 януари.

Ето я и пълната програма по дни и часо-
ве:

П Р О Г Р А М А
29 януари 

9,00 ч. – 16,00 ч. – Конферентна зала,
Дворец на културата

“Карнавалите в маскарада” – научна
конференция

10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински
младежки дом

“Мечкарница” – работилница за маски
11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен

детски комплекс
“Лицата на Сурва“ – детско

творческо ателие
14,00 ч. – пл. “Кракра”

“Сурвакариада” – младежко
маскарадно дефиле

17,45 ч. – Централна градска част
Факелно сурвакарско дефиле

18,00 ч. – пред Двореца на културата
50 години “Сурва”- концерт спектакъл и
официално откриване на ХХV МФМИ

“Сурва” – Перник`2016
19,30 ч. – Сурвакарско село

“От извора на Сурва” – концертна
програма на чуждестранните групи със
специалното участие на Ива Давидова

30 януари 
10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна

градска част
Състезателни фестивални дефилета

10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински
младежки дом

“Мечкарница” – работилница за маски
11,00 ч. – пред Общински младежки дом

“Вкусно по нашенски” – кулинарни
демонстрации и дегустации на

традиционни зимни ястия
11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен

детски комплекс
“Лицата на Сурва“ – детско

творческо ателие
11,00 ч. – 15,00 ч. – пред Общински

младежки дом
“Да бъдеш сурвакар” – фото ателие

12,00 ч. – 14,00 ч. – пред Двореца
на културата

“Сурвакарска среща” – детска
фолклорна програма

14,00 ч. – 17,00 ч. – пред Двореца
на културата

Представяне на чуждестранните
групи на втора сцена

16,00 ч. – Второ фоайе, Дворец на
културата

“50 години “Сурва” – фотографска
изложба

18,00 ч. – Сурвакарско село
“Хайде на хорото” – фолклорна програма

с участието на Георги Гьолски
31 януари 

10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна
градска част

Състезателни фестивални дефилета
10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински

младежки дом
“Мечкарница” – работилница за маски

11,00 ч. – 14,00 ч. – Естрада, Градски парк
Кулинарно шоу с Иван Звездев

14,00 ч . – 16,00 ч. – пред Двореца
на културата

Фолклорен спектакъл на Ансамбъл
“Граово” и награждаване на победителите

от обявените конкурси
18,00 ч. – пл. “Кракра”

“50 години “Сурва” – официално
закриване на ХХV МФМИ “Сурва” –

Перник`2016

Грижат се за мечките
във Витоша чрез проект

Силвия ГРИГОРОВА
Освен диви котки,

кози и златки, в юж-
ната част на Витоша
живеят и десетина
кафяви мечки, съоб-
щава Министерство-
то на околната среда
и водите.

Местообитанията
им вече са описани по
проекта “Изпълнение
на приоритетни дей-
ности от плана за уп-
равление на ПП “Ви-
тоша”, финансиран
от Оперативна прог-
рама “Околна среда
2007-2013 г.”.

Освен картиране
на местообитанията
на кафявата мечка,
проектът включва
поставяне на предуп-
редителни табели за
туристите и засаж-
дане на повече от
200 плодни дръвче-
та, основно диви
круши и ябълки, за да
се осигури храна за
популацията. “Ме-
чките обитават
главно южната част
на планината в рам-

Любомира ПЕЛОВА
Докато перничани

празнуваха, екипите
на Спешна помощ ра-
ботиха на пълни обо-
роти. Не сме имали се-
риозни проблеми, зая-
ви д-р Валери Симео-
нов, директор на
ЦСМП в Перник, гри-
жещ се за болни хора,
нуждаещи се от спеш-
на здравна помощ от

ките на ловно сто-
панство “Витошко-
Студена”, казва спе-
циалистът по фауна-
та в парка Никола
Дойкин. Проучване-
то показва, че най-го-
лемият риск за попу-
лацията е брако-
ниерството и откъс-
натостта на тери-
торията от остана-
лите планини, което
пречи на разселване-
то на вида. “Мечки-
те избягват срещи-
те с човека, затова
обитават по-диви и
непристъпни места,
които са отдалечени
от туристическия
поток”, обясни Дой-
кин.

Кафявата мечка е
включена в Червена-
та книга на Бълга-
рия. Обитава главно
Рила, Пирин, Родопи-
те и Централен Бал-
кан. В страната има
около 530 индивида,
но популацията на-
малява поради липса-
та на достатъчно
храна и местообита-

ния.
Има и мигриращи

мечки. За свободно-
то им преминаване в
Гърция например бе-
ше направен тунел
край ГКПП Илинден.
Мечките харесват и
прохода Траянови
врата над магистра-
ла „Тракия”, по който
се придвижват от
Родопите към Стара
планина. След затвар-
янето на бившия ви-
вариум в ловното
стопанство „Корми-
сош” в Родопите, 14
мечки оттам вече са
настанени в различ-
ни зоопаркове и спа-
сителни центрове в
Белгия, Холандия, Ве-
ликобритания и Гер-
мания. Тези животни
бяха изпратени в
чужбина, тъй като в
зоопарковете в Бъл-
гария няма подход-
ящи места за тях, а
не може да върнати
в природата, тъй ка-
то са родени в плен и
на свобода няма да
оцелеят.

целия регион. На
спешния телефон 112
през празничните дни
са били подадени по
420 повиквания, над
120 са били извърше-
ните амбулаторни
прегледи на пациенти.
Според шефа на Бърза
помоц цифрикте го-
ворят, че натоварва-
нето не е било преко-
мерно, тъй като за

обикновени дни по-
викванията са между
350 -380.

„Имаме нужното
обезпечаване и с ли-
нейки, които са обо-
рудвани за зимни ус-
ловия, и с екипи, така
че в това отношение
не сме срещали някак-
ви сериозни затруд-
нения.Друг неприя-
тен проблем ни подне-

се вчера първото дел-
нично утро, при това
не само в Центъра в
перник, а и във филиа-
лите му. Става дума
за непочистения сняг
и лед около подходи-
те за Бърза помощ,
които представлява-
ха проблем не само за
автомобилите ни, но
и за пристигащите да
търсят помощ от
нас на място пациен-
ти. Паркингът и
пространството око-
ло ЦСМП в Перник, а
и около болницата са
общински. Според мен
те трябва да бъдат
обработени с пре-
димство, но тъй ка-
то това не беше нап-
равено, се наложи да
повикаме неволята и
сами да се справим
със ситуацията. Съб-
рахме от собствени-
те си средства пари,
купихме сол, свобод-
ните в момента слу-
жители и медици хва-
наха лопатите и сами
обработихме района,
така че линейките да
могат да се движат
безпрепятствено. За
половин час свърших-

ме работа. За съжале-
ние подобна „ледена”
картина имаше вчера
навсякъде в региона.
Вярно, ситуацията е
зимна, общинските
управи са натоварени
и с други проблеми,
чието решение не
търпи отлагане, та
може и да са забрави-
ли за нас, но все пак хо-
рата в бяло трябва да
имат всички условия
да реагират бързо и
адекватно при сигнал
за помощ. А при облед-
яванията вчера сут-
ринта това си беше
кризисна ситуация,
от която ние бързо
излязохме, но все пак
някой трябва да не
забравя, че ангажи-
ментите ни са да
спасяваме човешки
животи, а не да се бо-
рим с леда и снега”
заяви шефът на
ЦСМП д-р Симеонов.
Той още веднъж доба-
ви – не се сърдим, че
някак са ни пропусна-
ли при вчерашното
снегопочистване, ре-
шихме си сами пробле-
ма, но дано това все
пак не се повтори!
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Увеличава се възрастта и стаж за пенсиониране и се дава възможност за ранно такова

Семействата, получаващи
помощи за деца, трябва да

посетят по график службите
„Социално подпомагане”

Любомира ПЕЛОВА
Всички семейства с получени месечни

помощи за отглеждане на дете в перио-
да 1-ви март - 28-и юли миналата годи-
на, трябва по график да посетят служби-
те за социално подпомагане тази годи-
на и да декларират дали отговарят на
новите условия за изплащане на средс-
твата. До края на януари, социалните
служители трябва посетят тези, на които
е отпусната помощ от 1-ви март.

От 28 юли миналата година са в сила
промените в закона за социалното под-
помагане, с които се затегна режимът
за получаване на месечните детски до-
бавки. Затова и всички с отпуснати та-
кива преди тази дата трябва да получат
нова преценка, обясни Зоя Попова, гла-
вен експерт към Агенцията за социално
подпомагане. „Те трябва да декларират
наличието на промяна в обстоятелства-
та, при които тези помощи са отпуснати.
По-конкретно това е дали семейството
живее постоянно в страната, както и с
промяната в дефиницията за семейство.
Според промените родителите, които
живеят на един и същ адрес и са без
сключен граждански брак, също се раз-
глеждат като семейство“, припомни
тя. След като посетят социалните и дек-
ларират наново обстоятелствата, ще се
направи преценката дали средствата да
продължат да се получават. ”Лицата
първо трябва да посетят Дирекцията, за
да декларират има ли промяна или няма
в обстоятелствата. При тези, при които
промяната е свързана с родители, съв-
местно живеещи на един адрес, само те
подават ново заявление-декларация с
нова преценка, с всички необходими
документи”, обясни Попова. Детските
добавки за бедни родители се отпускат
за срок от 12 месеца.През януари тези,
които трябва по принцип да си подновят
заявленията-декларациите, са около 54
000, плюс останалите, които са по гра-
фик. За да няма струпване и преценката
да се направи в срок по график до края
на февруари дирекциите за социално
подпомагане трябва да посетят родите-
лите с отпуснати семейни помощи от 1-
ви април и 1-ви май миналата година. А
до 31-ви март – тези, на които парите са
отпуснати след 1-ви юни и 1-ви юли. Ин-
формация и декларации няма да пода-
ват само семействата на деца с увреж-
дания и приемните родители.

Пет промила такса смет ще
плащат трънчани

Силвия ГРИГОРОВА

дина и двата пола
ще се пенсионират
на 65 години. До
края на тази година
хората с недости-
гащ стаж ще могат
да излязат в пенсия
при навършени 65
години и 10 месеца,
а от 2017-а година
изискването за въз-
раст започва да се
вдига, докато стиг-
не 67 години.

За служителите
под пагон се въвеж-
да минимална въз-
раст за пенсионира-
не, която от дого-
дина започва да рас-
те с по 2 месеца, и
трябва да стигне 55
години за полицаи и
военни, и 45 години
за летци, водолази и
парашутисти.

Балерините и тан-
цьорите ще се пен-
сионират на 42 го-
дини и 10 месеца, а
от 2017-а възрас-
тта ще се вдига, до-
като достигне 45
години.

При категорийни-
те работници про-
мените са следните:
възрастта при же-
ните и мъжете от
първа категория ще
расте до достигане

Силвия ГРИГОРОВА
От 2016 г. влиза в

сила одобрената пре-
ди няколко месеца
пенсионна реформа.
Увеличава се възрас-
тта и стаж за пен-
сиониране и се дава
възможност за ран-
но такова.

През тази година
жените от най-масо-
вата трета катего-
рия труд ще се пен-
сионират на 60 годи-
ни и 10 месеца, със
стаж 35 години и 2
месеца, а мъжете -
на 63 години и 10 ме-
сеца, със стаж от 38
години и 2 месеца.

При недостиг на
стаж, хората ще мо-
гат да се пенсиони-
рат, когато навър-
шат 65 години и 10
месеца. Въвежда се
минимална възраст
за полицаи и военни -
тя ще бъде 52 годи-
ни и 10 месеца, а за
летците, водолази-
те и парашутисти-
те ще се изискват
42 години и 10 месе-
ца. Пенсионната ре-
форма предвижда
плавно нарастване
на възрастта и ста-
жа при жените и мъ-
жете, а през 2037 го-

на 55 години, а за
втора категория
двата пола трябва
да се изравнят на
възраст от 60 годи-
ни.

През тази година
вноската за пенсия
се запазва в сегаш-
ния си размер от
17.8 процентни пун-
кта, но през следва-
щите две години е
заложено увеличава-
нето й с общо 2 пун-
кта.

По-ранното пен-
сиониране вече въз-
можно. При наличие-
то на необходимия
осигурителен стаж
вече ще можем да се
пенсионираме до ед-
на година по-рано.
Това ще се случва
обаче за сметка на
по-ниска пенсия. Тя
ще бъде намалявана
с 0,4 процента за
всеки недостигащ
месец. А орязването
на доходите ще е по-
жизнено, съобщава
Нова телевизия.
Според прогнозите
на Националния оси-
гурителен инсти-
тут около 11 000
души ще се възпол-
зват от новата въз-
можност.

тюр. Право на помощ-
та имат 3 885 жите-
ли от целия регион
това са хората, кои-
то са получавали по-
мощи за отопление,
но бройката не е око-
нчагелна, тъй като
от Социални грижи”
се чакат и окончател-
нитне списъци на ли-
цата, получили еднок-
ратните помощи от
325 лв след земетре-
сението, след като
от тях бъдат изваде-
ни онези, които са
ползвали помощи за

Тя уточни, че облас-
тната структура на
БЧК в момента усиле-
но се готви и за разда-
ването на пакетите с
безплатни хранител-
ни продукти от ин-
тервенционните запа-
си на Европейския
съюз - програма, коя-
то работи в България
в последните години.
Пакетите включват 5
кг брашно, 3 кг леща, 6
опаковки спагети, 2
компота, 1 кг конфи-

БЧК осигури безплатен...

Цените на лекарствата и в интернет
Виктория СТАНКОВА

Проверяваме по интернет цените на лекарствата. Новата електрон-
на услуга влиза в сила още през януари.  Така ще знаем дали в ап-
теката ни мамят. Новите електронни регистри на съвета по цени и
реимбурсация на лекарствата ще бъдат достъпни от средата на този
месец. И ако имаме интернет на мобилния си телефон, бързо ще мо-
жем да правим справка за лекарството, което ни интересува.

Сега информацията е трудно разбираема на сайта на съвета. Цени-
те на лекарствата ще можем да проверяваме и като изпратим СМС.

Електронните регистри ще са достъпни за всеки, който има интер-
нет. Ако напишем името и лекарствената форма, например, ще полу-
чим разбивка за цената, поема ли се от здравната каса и ако да –
колко трябва да доплатим в аптеката.

Ако лекарството е по здравна каса, то най-евтиното в съответната
група, ще бъде оцветено в специален цвят. Така хората ще се ориен-
тират лесно и ако пият по-скъп вариант или доплащането се е увели-
чило, ще могат да поискат от лекаря да замени лекарството с по-ев-
тино.

Облекчение ще има и за фармацевтичните фирми – всички доку-
менти за регистрацията на лекарствата, за промяна в цената им, за
включване в списъка на здравната каса, вече ще се изпращат по
електронен път. Целият проект е за около половин милион лева.

отопление, допълни
Минева.

Като цяло очаква-
нията са, че в региона
помощта от храни-
телни продукти тази
година ще получат с
около 200 души пове-
че в сравмнение с
пхредишната. Пакети-
те ще почнат да се
раздават нса 6 ти
януари, след 10 часа, в
бившата Търговия на
едро” в квартал Дара-
ците” , поясни шефка-
та на БЧК в Перник
Наташа Минева.
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Общинският съвет в Трън прие на последната
сесия за 2015 година предложената план- сметка
за необходимите средства за финансиране на три-
те вида услуги за 2016година: сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждане на  битовите отпа-
дъци в депо  и поддържане на чистотата на терито-
риите за обществено ползване, които се предла-
гат в населени места на територията на община
Трън.

Местният мини парламент на Трън прие такса
„битови отпадъци” да се определи пропорционал-
но върху данъчната оценка на недвижимите имо-
ти.

Общинските съветници определиха такса  „би-
тови отпадъци” за периода 01.01.2016г –
31.12.2016г за всяка услуга поотделно в зависи-
мост от това дали се отнася за жилищни или за
нежилищни имоти.

За жилищни и вилни имоти таксата е 5 % (пет
промила) върху данъчната оценка на имота, в т.ч.:
за сметосъбиране и извозване – 3.25 %; за под-
държане и експлоатация на депо за отпадъци –
0.5%; за поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване – 1.25%.

За нежилищни имоти, собственост на физичес-
ки, юридически лица и  еднолични търговци, так-
сата е  5% (пет промила) върху отчетната стойност
на фирмите и върху данъчната оценка на физи-
ческите лица.

 За недвижимите имоти, представляващи незас-
троени земи се определя и заплаща такса за
проучване, проектиране, изграждане поддържа-
не, експлоатация, закриване и мониторинг на де-
пото за битови отпадъци или други инсталации
или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци,  в размер
на 0.5% върху данъчната оценка на имота.

Вирусолог: Взимайте незабавни
мерки срещу грипа

Виктория СТАНКОВА
Взимайте незабавни мерки срещу грипа,

предупреди проф. Тодор Кантарджиев, шеф
на Центъра по заразни и паразитни болести.

В момента разпространение на грип имало
в Холандия, както и единични взривове на
вируса в Турция.

По думите му в България все още няма
епидемия, но никой не може да каже кога
ще избухне. Забавяне е имало заради за-
бавянето и на зимата. Въпреки че няма ма-
сово разпространение на грипни вируси,
обаче, той препоръчва силно да се взимат
предпазни мерки.

За да се предпазим от грип, проф. Кантар-
джиев съветва да проветряваме помеще-
нията, да си мием редовно ръцете, да дезин-
фекцираме повърхностите, да носим в себе
си антибактериални кърпички, да стоим на
повече от метър един от друг.

Много е важно и с ръцете си никога да не
пипаме лицето, носа и очите си. Ако човек
рязко вдигне температура, има болки в мус-
кулите, кашлица, затруднения в дишането,
бързо трябва да се търси болнична медицин-
ска помощ, настоява експертът. Според про-
фесора на чист въздух навън не може да се
хване настинка. Предвид минусовите темпе-
ратури обаче, това не е възможно и препоръ-
чително.

За проф. Кантарджиев две лекарства дей-
стват безотказно срещу грипния вирус - “Та-
мифлу” и “Раленца”, но за да имат ефект те
трябва да се приемат до 36 часа след поява-
та на първите симптоми.
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Инспекцията по труда започва проверки в областта

БНБ отчита ниски лихви
по депозити и заеми

Силвия ГРИГОРОВА
Лихвите по депозитите за бизнеса и

домакинствата спряха да падат през
ноември 2015 година, отчита БНБ.
Спрямо октомври дори има известно
увеличение.

Падат и някои лихви по кредитите. На
годишна база обаче банковите лихви
по кредити и депозити остават по-нис-
ки.

Банковите лихви за депозити на биз-
неса и на домакинствата

Средният лихвен процент по депози-
тите с договорен матуритет в левове за
бизнеса през ноември се понижава с
0.64 процентни пункта на годишна база
до 0.81 на сто, а по тези в евро - с 0.25
пр. п. до 0.76 на сто. В сравнение с ок-
томври 2015 г. обаче, средният лихвен
процент по депозитите с договорен ма-
туритет в левове нараства с 0.13 пр. п.,
а по тези в евро - с 0.05 процентни пун-
кта.

През ноември 2015 г. спрямо ноем-
ври 2014 г. средният лихвен процент по
депозитите с договорен матуритет в ле-
вове за домакинства спада с 1.04 пр. п.
до 1.42 на сто, а по тези в евро - с 1.10
пр. п. до 1.19 на сто. В сравнение с ок-
томври 2015 г. средният лихвен про-
цент по депозитите с договорен мату-
ритет в левове се увеличава с 0.01
пр.п., а по тези в евро се понижава с
0.02 процентни пункта.

Банковите лихви за кредити на биз-
неса и домакинствата

През ноември 2015 г. средният лих-
вен процент по кредитите до 1 млн. ев-
ро за бизнеса, договорени в левове, се
понижава спрямо същия месец на 2014
г. с 1.13 пр. п. до 5.15 на сто, а по тези,
договорени в евро с 1.08 пр. п. до 5.08
на сто. Средният лихвен процент по
кредитите над 1 млн. евро, договорени
в левове, спада с 1.50 пр. п. до 5.65 на
сто, а по тези, договорени в евро с 3.72
пр. п. до 4.08 на сто.

През ноември 2015 г. спрямо октом-
ври 2015 г. средният лихвен процент по
кредитите до 1 млн. евро, договорени в
левове, се повишава с 0.01 пр.п., а по
кредитите до 1 млн. евро, договорени в
евро, той намалява с 0.57 пр.п. При кре-
дитите над 1 млн. евро, договорени в
левове, средният лихвен процент се
понижава с 1.41 пр.п., а по тези, дого-
ворени в евро с 2.76 пр.п., отчита БНБ.

През ноември 2015 г. средният лих-
вен процент по кредитите за потребле-
ние в левове на домакинствата спадат
в сравнение с ноември 2014 г. с 0.70
пр.п. до 10.76 на сто, а по тези в евро -
с 1.56 пр.п. до 7.04 на сто. При жилищ-
ните кредити в левове той намалява с
0.88 пр.п. до 5.46 на сто, а по жилищни-
те кредити в евро - с 0.76 пр.п. до 6.02
на сто.

През ноември 2015 г. спрямо октом-
ври 2015 г. средният лихвен процент по
кредитите за потребление в левове на-
раства с 0.25 пр.п., а по тези в евро
спада с 0.01 пр.п. При жилищните кре-
дити в левове той намалява с 0.14 пр.п.,
а по жилищните кредити в евро се уве-
личава с 0.07 процентни пункта. Го-
дишният процент на разходите (ГПР) по
кредитите за потребление в левове
през ноември 2015 г. в сравнение със
същия месец на 2014 г. спада с 0.55
пр. п. до 11.77 на сто, а по кредитите за
потребление в евро - с 1.46 пр.п. до
7.85 на сто.

През ноември 2015 г. годишният про-
цент на разходите по жилищните кре-
дити в левове намалява спрямо ноем-
ври 2014 г. с 1.02 пр.п. до 5.89 на сто, а
по жилищните кредити в евро - с 0.95
пр.п. до 6.52 на сто.

През ноември 2015 г. в сравнение с
октомври 2015 г. годишният процент на
разходите по кредитите за потребление
в левове се повишава с 0.28 пр. п., а по
тези в евро - с 0.07 пр.п. При жилищни-
те кредити в левове той се понижава с
0.19 пр.п., а по тези в евро нараства с
0.05 процентни пункта.

нция по приходите
информация за
осигурители, кои-
то за месеците ав-
густ, септември и
октомври 2015 г.
са декларирали за
някои свои работ-
ници и служители
на пълен работен
ден осигурителен
доход под 380 лв.

От Дирекция
„Инспекция по
труда” Перник ин-
формираха, че съ-
що са поискали ин-
формация от НАП
за платени възнаг-
раждения под ми-
нималната работ-
на заплата за
страната. Въз ос-
нова на подадена-
та от офиса на
НАП в Перник ин-
формация са сфор-
мирани няколко
екипа, които за-
почват от днес
проверки в пред-
приятията, кои-
то плащат възнаг-
раждения под ми-
нималната работ-
на заплата за
страната..

По време на про-
верките ще се ус-
тановява дали ра-
б о т о д а т е л и т е

п л а щ а т   в ъ з н а г -
раждения под 380
лв., в нарушение
на трудовото за-
конодателство, и-
ли само внасят
осигуровки върху
по-ниска сума, до-
като работници-
те получават ми-
нималната запла-
та. Ако се устано-
ви, че работници-
те получават по-
малко от мини-
малната заплата,
ще бъдат пред-
приети мерки, в
рамките на компе-
тенциите на ИА
ГИТ, за да бъдат
задължени рабо-
тодателите да
изплащат по-висо-
ки възнагражде-
ния. За случаите,
при които са внас-
яни осигурителни
вноски върху по-
ниски суми от
реално уговорено-
то възнагражде-
ние в трудовия
договор, веднага
ще бъде сезирана
Националната аге-
нция по приходи-
те. От 1 януари
2016 г. минимал-
ната заплата вече
е 420 лв.

 

Силвия ГРИГОРОВА
И з п ъ л н и т е л н а

агенция „Главна
инспекция по тру-
да“ стартира ин-
спекционна кампа-
ния за контрол на
работодатели, за
които има индика-
ции, че плащат на
работниците си
в ъ з н а г р а ж д е н и я
под минималната
работна запла-
т а .   П р о в е р к и т е
се инициират по
сигнал на КНСБ. В
него се отбеля-

Румен Петков за опитите на Турция
да се намеси в случващото се в ДПС

Любомира ПЕЛОВА

Външният ни министър  трябваше да извика на разговор
посланика на Турция във връзка с опитите на съседката ни
да се намеси в случващото се в ДПС, заяви заместник -
председателят на ПП  АВБ  Румен Петков. Според него ро-
кадите в ръководството на Движението за права и свободи
няма да  доведат до трус в партията, тъй като тя вече е до-
казала, че може да се разделя със свои лидери без това
да й причинява сериозни сътресения и да вреди на цялос-
тта й.

„Аз мисля, че господин Местан  направи няколко много
груби грешки. Ще започна от декларацията за сваления
руски самолет. Не е редно някак си  на фона на заявление-
то на НАТО, че трябва да се изчака пълната експертиза, на
фона на заявлението на държавния секретар Кери, който
също заяви, че трябва да  се изчака окончателната ек-
спертиза, на фона на  твърдението на маса експерти, че
руският самолет е пресякъл  буквално за секунди турска-
та територия, и ти да излезеш с една такава от нищо непро-
диктувана  декларация – не е прилично, политически не е
издържано. Второ: Да отидеш в турското или което и да е
посолство по повод  на собствената си политическа съдба,
това е не просто неприлично. И трето: Да направиш такъв 
тур с посланик на чужда държава по повод на вътрешно,
грозно събитие, какъвто е Възродителният процес, но да
направиш  един такъв тур с чужд посланик, в очакване и
приветствие на чужд министър, да я ясно, че има обажда-
не и застъпване (за Лютви  Местан  бел.ред.) това е вече не
просто неприлично, това минава една мяра. Моето лично
мнение  е, че външния ни министър трябваше да извика
турския посланик и да му обясни , че така не може!  Друг е
въпросът, че имаше твърдения, че в ДПС  се развиват едни
процеси, които са в резултат от отношенията Русия – Тур-
ция, което е смешно и жалко. Това не са сериозни комен-
тари“, посочи  Петков.

Заместник-председателят на АБВ  коментира и възмож-
ността трусовете в ДПС  да доведат до нестабилност. Спо-
ред него смяната на ръководството на партията е само
първи ход от страна на почетния й председател Ахмед  До-
ган, което все още не дава основания за мащабни тълку-
вания по темата.

„За мен е много важно търпеливо да изчакаме средата
на януари, да видим какви действия ще предприеме ръко-

водството на ДПС, какъв ще бъде последващият развой
на събитията в старта на политическия сезон от
13.01.2015 г., когато ще стартира новата парламентарна
сесия, и тогава да градим по-сериозни изводи. До тога-
ва всички анализи са от рода на едни твърде волни раз-
съждения, които рискуват да подведат аудиторията. За-
щото ако тези събития се бяха случили примерно преди
гласуването на бюджета, днес вероятно щяхме да бъ-
дем в предизборна ситуация“, посочи Румен Петков.
Той припомни, че АБВ  е единственият формат, подкре-
пил управлението на страната, който много ясно и мето-
дично изпълнява поетите пред избирателите  ангажи-
менти, заложени и в програмната  декларация на прави-
телството.

Петков бе призован за коментар и по отношенията на
твърденията на лидера на ДСБ  Радан  Кънев, че в поли-
тиката си България е направила завой  към Русия. Спо-
ред него това са твърдения, продиктувани от липсата на
политическа далновидност, както и в резултат на изола-
цията в която попаднаха заради собствените си дей-
ствия някои десни политически лидери.

„Сами виждате факта, че господин Радан  каза, че из-
лиза в опозиция – какъв е ефектът? В опозиция излязо-
ха Иван, Радан, един друг и още двама. Някой да може
да каже, шестият кой е?  В същото  време АБВ  е пар-
тията, която много методично и последователно се бори
българските институции да поискат от ЕС  свалянето на
санкциите с Русия. Същото го поиска  и КНСБ, това пра-
ви ли ги проруски  синдикат? Не, разбира се! От сан-
кциите губи българският бизнес, на КНСБ  експертиза-
та показва, че само в земеделието сме  загубили над 70
милиона. Това, че ние искаме тази 70 милиона лева да
бъдат взети от българските производители, ни прави
проруска  партия ли? Аз мисля, че това всъщност е мно-
го ярък показател за борбата ни за българския нацио-
нален и обществен  интерес и съм сигурен, че хората го
разбират. Това, че някой мрази Русия и само защото
мрази Русия е готов да остави небето ни неохранявано,
готов да съсипе за пореден път българското земеделие,
готов да унищожи славянската  и православна култура
и ценности – това е друг въпрос“, подчерта Румен Пет-
ков.

зва, че синдика-
тът има наблюде-
ния за нередки слу-
чаи, при които и
след 1 юли 2015 г.,
когато минимал-
ната заплата бе-
ше увеличена на
380 лв.,

осигуровките се
внасят върху ста-
рия й размер от
360 лв. От
КНСБ припомнят,
че, макар 360 лв.
да е договоре-
ният минимален
осигурителен до-

ход за неквалифи-
цирани работници
през 2015 г., спо-
ред българското -
законодателство
о с и г у р о в к и
трябва да се зап-
лащат върху цяло-
то  възнагражде -
ние, което от сре-
дата на годината
не може да бъде
под 380 лв. Обе-
ктите на контрол
са идентифицира-
ни на базата на
предоставена от -
Националната аге-
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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. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне

3. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро

4. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Помещение, Изток, на спирка, 17 кв.м - 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.ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000ЕВРО
2.ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000ЛВ.
3.ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 68 000ЛВ.
4.ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ.БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.4, ТЕРАСА - 33 000ЛВ
5.ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000ЛВ
6.ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000ЛВ
7.ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000ЛВ.
8.ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000ЛВ
9.ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 000ЛВ..
10.ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ -37 000ЛВ.
11.ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 75 000ЛВ.
12.МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 69 000ЕВРО
13.МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -74 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,
ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 11 500ЛВ.
2.КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000ЛВ
3.КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М -65 000ЛВ
4.С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М -45 000ЕВРО
5.С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000ЛВ.
6.С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. -26 000ЛВ
7.С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900ЛВ
8.С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М -23 000ЛВ.
9.С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -32 000ЛВ.
10.С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М -20 000ЛВ.
11.С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М -20 000ЛВ.
12.С.БУСИНЦИ, 2ЕТ., ДВОР 400КВ.М,
РЗП:80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА -16 600ЛВ.
13.С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА -95 000ЕВРО
14.УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000ЛВ.
15.УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
16.УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000ЛВ.
17.УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
18.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
19.УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
20.УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М
21.ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА”
ЗП:50КВ.М, ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000ЛВ

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, 087/8348 459; 089/5215 084

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
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, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, 55 кв.м, ремонт, 1 тер., ТЕЦ - 36 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.
12. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
13. Тристаен, Мошионо , ет.2,/8/ - 45 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 7, преустроен,85 кв.м - 52 000 лв.
16  Тристаен, Изток, 98кв.м, ет.3/3/, без ТЕЦ, - 42 000 лв.
17.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
18.  Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 20 000 евро
19. Къща, Център, 1 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 360 кв.м - 49 900 лв.
20. Къща, с. Кленовик, ЗП: 32 кв.м, дв. 850 кв.м - 15 000 лв.
21. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
22. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
23. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
24. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
25. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
26. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
27. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
28. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
29. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
30. Парцел, Рударци, 535 кв.м - 12 500 евро
31. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
32. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
33. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.
34. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
35. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
36. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
37. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
38. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
39. 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, ул. Търговска, 50 кв.м. - 250 евро
3. Помещение, Център, 24 кв.м. - 240 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 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, двуетажна еднофамилна
сграда на акт 15,
РЗП-110 м2, двор - 320 м2 - 29 999 евро
2. Варош, вертикален близнак,
РЗП-120 м2, самост.вход
и двор - 350 м2 - 31 900 евро
3. ул. Брезник, първи етаж
и сутерен с гараж от
масивна къща, РЗП-160 м2 - 16 400 евро
4. ул. Кърджали, масивна къща
2 етажа по 120 м2, приземен етаж
с гараж  и мансарден етаж,
РЗП - 500 м2, двор -1 дка,
ново модерно строителство - 99 999 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Тева, УПИ - 3 дка, голямо лице
на основен път, за бизнес - 48 888 евро
2. ул. Р. Димитров, УПИ-1 860 м2,
срещуположни лица на две улици- 65 555 евро
3. Изток-до кръговото при КАУФЛАНД,
4 900 м2, лица на булеварда
и локално към Бл.Гебрев -70 евро/м2
4. Изток-Ладовица, 6 911 м2,
проект за жил.комплекс, Пз-70%- 50 евро/м2
5. гр. Радомир, УПИ-2 061 м2,
до жп гара, ТИР достъп -17 900 евро
6. гр. Радомир, УПИ-4 505 м2,
индустр.зона, ъглов - 41 900 eвро
7. с. Мърчаево - център,
УПИ-630 м2, до спирка - 35 555 евро
8. с. Мърчаево - до пътя за с. Рударци,
2 бр.УПИ по 1дка,
заедно или по отделно - 33 евро/м2
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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, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 26 000 лв.

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

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

4. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

12. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м- 30 000 лв.

13. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

2. Търговско помещение, Център, 18 кв.м - 300 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, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
3. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
6. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
7. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
8. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
9. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
10. 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 24 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 27 000 лв.
4. Апартаменти,във всички райони на Перник 
5. Къщи, в Перник и региона.  
6. Парцели за жилищно строителство. 

 Телефони:
076/67 34 03;

Àãåíöèÿ çà íåäâèæèìè èìîòè
ул. "Благой Гебрев" 38 /срещу Казабланка/

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, 2 тер., по БДС- 35 000 лв.
2. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м- 20 000 лв.
3. Къща, ул. Р. Димитров, РЗП: 120 кв.м,
дв. 190 кв.м, тх., пл., гараж - 22 000 евро
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 140 кв.м - 49 000 евро
5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен,
витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7  магазина - 16 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, и Двустаен, Изток за реален клиент

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 270 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 5, нов,
ремонт, напълно обз. - 400 лв.
3. Магазин, Бл. Гебрев, СОТ, климатик - 350 лв.

0888/689 535

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, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 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, кв. Христо Ботев, ет. 1, 54 кв.м, ПВЦ - 16 200 лв.
6. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.
7. Гарсониера, Тева, 46 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 18 000 лв.
8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.
9. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.;  23 200 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 
11. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
12. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро
13. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет:3, 70 кв.м, тер. - 39 700 лв.
14. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.
15. Двустаен, Изток, 69 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., ет. 8, асансьор - 26 500 лв.
16. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
17. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро
19. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, 105 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
20. Тристаен, Център, тх, ет. 2, 95 кв.м, таван - 83 000 лв.
21. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.
22. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро
23. Тристаен, Димова махала, 78 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 500 лв.
24. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.
25. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
26. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1 - 37 000 лв.
27. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 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. Радуй, ЗП: 49 кв.м, дв. 800 кв.м - 13 000 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

5. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, за осн. ремонт - 10 500 лв.
6. Радомир, ет. 7, по БДС, в добро състояние - 12 500 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.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 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. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
20. 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. Две стаи с кух. бокс, Ид.ц, необз., бойлер - 170 лв.
2. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 250 лв.
3.  Гараж, Соф.шосе, канал - 100 лв.
4. Помещение за бизнес, ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.
5. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
6. 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 - 19 900 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, подобрения - 26 000 лв.
6. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
7. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
8. Помещение за бизнес,  Димова махала, 30 кв.м - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., тх, ет. 8/9/, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван - 30 000 евро
6. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 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. 7/н/, 2 тер. - 25 000 лв.
11. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
12. Изток, ет. 5, ТЕЦ, среден - 29 900 лв.
13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, среден - 26 500 лв.
14. Изток, ет. 6, панел, ремонт, баня, ПВЦ - 30 000 лв..
15. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт, ет. 5 - 20 500 лв.
16. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
17. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
18. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 19 900 лв.
19. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр., ет. 5 - 20 000 лв.
20. Радомир, Ид.ц., ет. 5, тх., 2 тер., 68 кв. м - 31 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.

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.
3. Тева, ет. 7, преустроен - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Дараците, ет. 1, ремонт - 39 800 лв.
2. Център, тх., 72 кв.м, ет. 1, ПВЦ - 53 000 лв.
3. Център, ет. 7, тх., ремонт - 60 000 лв.
4. Проучване, ет. 5, за ремонт - 32 000 лв.
5. Изток, ет. 1, над магазини, тх., пл.,
87 кв.м + 18 кв.м таван и 12 кв.м мазе - 46 000 лв.
6. Изток, ет. 4, 1 тер. - 33 000 лв.
7. Изток, ет. 8, РVС, без асансьор - 25 000 лв.
8. Пашов, ет. 7, БДС, 2 тер. - 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 3, ново стр. - 50 000 евро
2. Център, ет. 1, тх. - 35 000 евро
3. Център, ет. 4, без ТЕЦ - 84 000 лв.
4. Изток, ет. 5, за ремонт - 37 000 лв.
5. Център, ет. 3, БДС, тх., 3 тер. - 60 000 лв.
6. Изток, ет. 7, мн. добро състояние - 42 000 лв.
7. Радомир, ет. 7/н/, 3 тер., за ремонт - 26 000 лв.

КЪЩИ:
1. Над Соф. шосе, 2 ет., тх.,
пл., таван, дв. 300 кв.м - 53 500 лв.
2. Църква, 2 ет. + мазета,
дв. 600 кв.м, тх., пл. - 84 000 лв.
3. Църква, тх., пл., 2 ет., ПВЦ, дв. 600 кв.м- 49 000 лв.
4. Богданов дол, 2 ет., гредоред,
дв. 1 200 кв.м, на три ул. - 28 000 лв.
5. Делта Хил, 2 ет., РЗП: 220 кв.м,
дв. 900 кв.м, - 150 000 евро
6. Кладница, 2 ет., Т/П, дв. 900 кв.м,
ток, вода, канал - 45 000 евро
7. 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:
1. Тристаен, Изток, до 5 ет. - договаряне
2. Едностаен, Център - до 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, Изток, Мошино- до 35 000 лв.



Имоти, реклами 7Съперник 5 януари 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 - 34 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Хумни дол, ет. 3, ТЕЦ - 21 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 200 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2/3/, 56 кв.м, лукс - 45 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 000 лв.; 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 - 30 000 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
16. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 38 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 6, ПВЦ, преустроен - 55 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, при гаров район, 1 ет., дв. 325 кв.м - 31 500 лв.
21. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 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
26. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
27. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “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
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21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., ПВЦ - 31 500 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 18 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Център, ул. Н. Цанов, ет. 2, ТЕЦ, тер., подобр., добър блок, ПВЦ- 36 000 евро
2. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
3. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
4. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
6. Двустаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 500 евро
8. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
9. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
12. Двустаен, Мошино, ет. 7, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 36 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
2. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
3. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
4. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 190 000 лв.
5. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Заведение, Центъра, 100 кв.м, луксозно, оборудвано и обзаведено - 1 500 лв.
2. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
3. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1 - 320 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 220 лв.
5. Боксониера, Пашов, ет. 4, напълно обз., лукс, нов блок - 120 евро
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 200 евро
7. Тристаен, Изток, ет. 2, лукс, нап. обз, климатик - 450 лв.
8. Тристаен, Изток, ет. 3, необзаведен - 260 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

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

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

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 34
500лв.

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. 7, юг, ТЕЦ, РVС, ремонт - 27 000 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:

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

2. Мошино, 77 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер., тх./гредоред - 20 000 евро

3. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

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

4. Албените, ет. 8, панел, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

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

6. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

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

2. Изток, Кл. Готвалд, ет. 3, непреходен, тер. за ремонт- 42 000 лв.

ПРОДАВАМ ТРИСТАЕН

АПАРТАМЕНТ, МОШИНО,

ЕТ. 3, ТЕЦ, НЕПРЕХОДЕН, 2 ТЕР. -

39 000 ЛВ.

ДАВАМ ПОД НАЕМ,

АПАРТАМЕНТ, ИЗТОК, УЛ. ЛОМ,

ТЕЦ, ОБЗАВЕЖДАНЕ - 230 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

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

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 до 35 000 лв. и Двустаен
до 50 000 лв. в Център. 

Купува земеделска земя,
Радина чешма

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 етажа,

ново стройтелство -
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.
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Давам под наем, гарсониера
кв. Изток, тх., без ТЕЦ,
необзаведена - 150 лв. тел. -
0898 704 292
Давам под наем, офис с две

стаи и санитарен възел в Бизнес
центъра срещу Съда ет. 3, - 250
лв., само на едната стая - 125 лв.
- тел. 0895 60 59 61
Давам под наем, гарсониера,

Център, обзаведена - 200 лв.,
тел. 0885/101 961
Давам под наем, помещения за

офиси и кантори, кв. Хр. Смир-
ненски и гараж в района на Пе-
чатницата - 0988 953 050
Давам под наем, едностаен апа-

ртамент, Център, обзаведен, непос-
леден етаж, 50 кв.м - тел. 0898/459
455
Давам под наем, обзаведени

стаи всяка със собствен санита-
рен възел - 0888/952 264
Давам под наем, партерно поме-

щение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул.
Св. св. Кирил и Методий 61, 120
кв.м  - тел. 60 35 74

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит –
тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37
Търся спешно болногледачка

за възрастна дама. За информа-
ция на телефон 089 455 4467
Кафе аперитив “Струма търси

барман/ка, за предпочитане пен-
сионер/ка/ - тел. 0896/820 636

я. За огледи в неделя -
тел. 089 470 1142
Продавам, Двустаен, ул.

Софийско шосе, 54 кв.м,
стара тухла, готов завър-
шен, 2 ет. последен, сме-
нена дограма и ел. инста-
лация - тел. 0898/610 692
Продавам, двустаен, кв.

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

Радина чешма, панорама,
слънчев, ток, вода, на ули-
ца, 17 000 лв. - тел. 0888/
700 258; 0888/932 391
Продавам къща в с. Сту-

дена, РЗП: 140 кв.м, двор:
1 000 кв.м, цена по дого-
варяне – тел. 0879/88 20
55
Продавам парцел УПИ,

с. Рударци, 800 кв.м, ра-
вен, ограден с разреше-
ние за строеж, ток, вода,
канал, 42 000 лв. - тел.
0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1

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

Тв. ливади, ет. 4, ЕПК,
преустр. в Тристаен, усвое-
на тер., с алум. дограма,
теракот, с обзавеждане, 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  Опел Астра, 5
врати, нов внос, КЛТР, зимни
гуми, обслужен, коментар на
място - тел. 0888/476 600;
0898/724 428

Продавам къща - тухла/пло-
ча строителство 1980 год двор
1040 кв. 1 етаж - 2 гаража и 2
избени помещения 2етаж- 3
стаи, кухня, тераса, баня с
тоалетна, 3 етаж- с леки скос-
яваниа- 3 стаи, двора е обла-
городен с плодни дръвчета, 2
стопански постройки, целого-
дишен достъп, между къщи -
постоянно живущи,тел-за кон-
такти- 0899 866 534, 0878 55
65 85, 0899 866 525
Продава се 3-стаен апарта-

мент в гр.Перник на ул. Крак-
ра 56 срещу бившата баня.
След ремонт блока е части-
щен гредоред. - тел. 089 861
0692
Продавам Двустаен апарта-

мент 54 кв.м Тухла - стара Го-
тов (завършен) 2 етаж После-
ден етаж, ул. Соф. шосе - тел.
0898/61 06 92
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешително
за търговска цел . 35 кв. м.
реални , 22 кв. м. хол , 9 кв. м.
спалня , 2 кв. м. тоалетна и 2
кв. м. кухненски бокс . има и
навес за паркиране на кола -
около 25 кв. м. тел. 0877/57 47
26; 0895/17 13 57; 0884/49 62
40
Продавам двустаен апарта-

мент частично обзаведен пар-
тер, 68 кв.м с ПВЦ и изолаци-

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

наем

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

Продавам
Двустаен,

Топ-център, тх.,
ТЕЦ, добър вид,
комуникативно

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

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  
Дава под наем, помещение

132 кв.м, кв. Изток, топ-място,
подходящо за офиси, търгов-
ски представителства, кафе.

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,
преустроен в тристаен - 19 900

евро /без посредник/

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

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

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

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

Продава апартамент,
срещу Пени маркет,

ЕПК, двустаен
преустроен в

тристаен, след основен
ремонт, полуобзаведен

- 58 000лв.
 тел. 0879/269 126

"МИГГ-2011"
ЕООД

Производство на

МЕБЕЛИ  по поръчка от

ПДЧ.   Георги Ангелов

тф: 0898 65 25 11.

е-mail:
migg2011g.angelov@abv.bg

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215
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Швеция въведе паспортен
контрол на влизащите от Шенген

Швеция въведе задължителна
проверка на документите на
пътниците на автобуси, фериботи и
влакове, влизащи в страната от
територията на Шенгенското
пространство*. Решението влиза в
сила в полунощ местно време
(01,00 българско) на 4 януари в
съответствие със закона, приет от
шведския парламент през
декември, целящ намаляване на
притока на бежанци в страната.
Законът ще бъде валиден до 21
декември 2018 година. Проверки
на самоличността на пътуващите от
Дания за Швеция бяха въведени
днес като част от мерките за
намаляване на миграционния поток
към Швеция, съобщи ДПА.
Пътниците трябва да покажат паспорт или друг вид валиден личен документ, за
да им бъде позволено да се качат на влакове, фериботи и автобуси за Швеция.
Транспортните компании отговарят за правенето на проверките. Подобни проверки
между двете държави не са практикувани от 50-те години на 20-и век. Датската
компания оператор на железопътния транспорт ДСБ съобщи, че са въведени 34
контролни пункта на гара Каструп, която обслужва летището в Копенхаген и която
е последна спирка преди шведската граница. Тя предупреди за възможни
закъснения на влакове.

Проверките се правят, когато пътниците се прекачат на влаковете, които
продължават по моста Йоресунд, свързващ Швеция с Дания. Шведската
телевизия съобщи, че в първите седем часа от влизането в сила на мярката (снощи
в полунощ) на гара Каструп са били спрени седем пътници, сред които четирима
афганистанци без лични карти. Те били върнати на централната гара в Копенхаген.

Хора, които пътуват всеки ден по този маршрут, за да отидат на работа, негодуват,
защото пътуването им се удължава. Шведската министърка за инфраструктурата
Ана Йохансон каза, че е наясно за възможните закъснения и за неудобството,
което изпитват хората, които живеят от едната страна на границата, а работят от
другата, но допълни, че мерките са необходими. Дания обмисля паспортен контрол
Дания може скоро да въведе паспортен конрол по границата си с Германия, за да
пресече притока на мигранти към своята територия, заяви в новогодишното си
обръщение датският премиер Ларс Льоке Расмусен. "Не искаме да виждаме
отново бежанци и мигранти по нашите магистрали. Искаме да осигурим мир и
ред", каза той. "Това може да създаде ситуация, при която да се нуждаем от
въвеждане на граничен контрол с Германия, ако решим, че това е най-доброто за
Дания", заяви Расмусен. Контролът вече бе затегнат по датско-шведската граница
чрез извършване на проверки на самоличността на пътуващите между двете страни
с автобуси, влакове или фериботи. През 2015 година в страните от ЕС са потърсили
убежище повече от 1,2 милиона мигранти - предимно от Близкия изток и Африка.
През следващата година, според прогнозите на Европейската комисия, тези цифри
могат да се увеличат двойно.  Днес *В Шенгенското пространство са 25 държави:
Австрия, Белгия, Германия, Гърция, Дания, Естония, Исландия, Испания, Италия,
Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Полша, Португалия,
Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Чехия, Швейцария и Швеция.
В зоната влизат 3 държави, които не са членове на ЕС – Исландия, Норвегия и
Швейцария.

Белгия и Холандия си разменят територия без битка
Белгия ще се отърве от пар-

че земя с размерите на 15
футболни игрища, превърнато
от криволичеща река в по-
луостров, свързан единстве-
но с Холандия.

През цялата история грани-
ците са предизвиквали неиз-
мерими кръвопролития, ве-
ковни вражди и точещи се с
десетилетия правни спорове,
което прави забележително -
намерението на Белгия и Хо-
ландия за приятелска разм-
яна на земя, пише Раф Касерт
за Асошиейтед прес, цитиран
от БТА. Причината за подоб-
но великодушие? “Защото е
разумно”, обяснява Марсел
Невен, кмет на белгийския
град Визе. Така е. Малко по-
мощ обаче може би е оказал

обезглавен труп. 
Въпреки че Белгия ще загуби парче земя с прекрасна природа на река Мойзе,

разделяща двете страни, същевременно тя ще се отърве от свързан с юрисдик-
цията кошмар, възникнал с времето, докато криволиченията на реката са превър-
нали парчето земя с размерите на 15 футболни игрища в полуостров, свързан
единствено с Холандия.  През годините, както гласят слухове, на тази територия
се е възцарило беззаконие и тя се е превърнала в рай за наркодилъри и за сек-
суални приключения. А преди около три години хора, минаващи от там, се натък-
нали на обезглавено тяло. “Те уведомили холандските власти, които обаче им
отговорили, че това е белгийска територия”, каза Жан-Франсоа Дюкхезне, поли-
цейски комисар в окръга Долен Мойзе. С други думи холандците не можели да
отидат там, защото е белгийска територия, а според белгийските полицейски и
съдебни органи достъпът до там бил изключително труден. Те нямат право да
преминават в Холандия без специално разрешение, а освен това на полуострова
липсва подходящо място за лодки или екипировка, пристигаща по вода. “Така че
се наложи да отидем до там с лодка с всичко необходимо - прокурор, съдебен
лекар и съдебна лаборатория, правейки периодични турове по вода. Наистина не
беше удобно”, каза полицейският комисар. А освен това, му припомни Невен, се
налагаше да скачате от лодката на брега, а за това трябваше да сте във форма.
Скоро обаче няма да има повече газене във вода, мирната размяна ще бъде факт. 

“Отдавна трябваше да го направим”, каза Невен. Подготвителната работа е свър-
шена и парламентите на двете страни ще могат да приключат сделката по някое
време през 2016 г. близо два века след установяването на гранични постове през
1843 г., добави Невен. И всичко това с усмивка на лицата, въпреки че Белгия ще
получи само част от шлюз,построен да улеснява трафика между двете страни.

“По същество е голяма рядкост, но може да се случи”, коментира адвокатът
Малкълм Шоу, експерт по международни гранични спорове. Той напомни как слож-
ната история е оформила границите в района близо до мястото, където Белгия,
Холандия и Германия се допират, оставяйки анклави и странно виещи се граници.
Размени на територии стават, но най-често след остри кавги. На индийско-бангла-
дешката граница това лято беше уреден спор, датиращ от независимостта на Ин-
дия от бившите британски колониалисти през 1947 г., като двете страни си разме-
ниха повече от 150 терена. В началото на декември се наложи най-висшият съд на
ООН да се намеси да реши спор между две централноамерикански страни. Съдът
постанови, че Никарагуа е нарушила териториалната цялост на Коста Рика в про-
дължителна битка за малко парче земя близо до карибските брегове. Белгий-
ският военен историк Люк де Воз заяви, че разликата е в приятелството между
Белгия и Холандия. “Това е възможно между Белгия и Холандия, защото тези
страни са поддържали много връзки от векове, а и след Втората световна война
територията не е от толкова голямо значение”, каза Де Воз.

Турция дава Русия на съд заради санкциите
Турция възнамерява да подаде жалба срещу икономическите санкции на

Руската федерация в Световната търговска организация и в международните
съдилища.

Това обяви турският министър на икономиката Мустафа Елиташ, цитиран от ТАСС
и БТА.

Той посочи, че в малките градове в цяла Русия върху турските компании се
оказва натиск да прехвърлят дяловете си на руските си партньори.

"В търговията също трябва да има морална основа. Тези предприемачи изразиха
доверие към руското правителство, инвестирайки в страната. Ние ще поискаме
възстановяване на правата на всички потърпевши в международните съдилища",
заяви Елиташ в интервю за в. "Дейли Сабах", отбелязвайки, че в момента Турция
събира доказателства за подаване на жалба.

Руското правителство разшири от 1 януари 2016 г. санкциите срещу Турция -
забранена беше дейността в Русия на турски компании в туристическия бизнес и
строителството, както и участието в държавни и общински поръчки. Става дума
не само за дружества, регистрирани в Турция, но и за такива, които се контролират
от нейни граждани.

От началото на новата година Русия прекрати и безвизовия режим за граждани
на Турция и въведе забрана за внос на турски плодове, зеленчуци и птиче месо.

Кризата в отношенията между Москва и Анкара възникна след инцидента на
24 ноември, когато турски изтребители свалиха руски бомбардировач Су-24 в
района на границата със Сирия. Турция твърди, че руският самолет е нарушил
въздушното й пространство, а Министерството на отбраната в Москва отрича. В
резултат на инцидента Русия наложи на Турция серия от икономически санкции.
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ХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ДЕВАХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ДЕВАХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ДЕВАХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ДЕВАХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ДЕВА

През първия месец от годината дар-словото, което имате, и
умението да накарате хората да ви слушат са достатъчни, за
да ви помогнат да градите кариера в областта на политиката.
Все пак си помислете дали политиката е вашето поприще и да-
ли няма да съжалявате след време, че сте недолюбвани от хо-
ра, които цените, но смятат, че сте ги предали със залитане-
то по този път. Отлични психолози сте. Направете си самоа-
нализ, преди да предприемате тази крачка. Склонни сте на при-
бързани и емоционални действия. Очаква ви провал, ако не осъ-
знаете, че успехът не идва с припряност. Бъдете търпеливи и
заради ретроградния Меркурий в периода 6-26 януари. Начинът
ви на живот се нуждае от промяна. Мнозина от вас ще страдат
от силно изявеното си его и трудности в общуването, защото
няма да допускат до себе си хората, които според тях не са
достойни за компанията или обкръжението им или не им носят
материални блага. Но виж, ако ви проправят пътя към върха и
парите, ще ги приемете и с най-негативните им черти, само и
само да получите признание или жадуваното място във влас-
тта. Съобразявайте се с чуждото мнение, което може да се
окаже полезно и за вас. Любимото ви занимание освен да чете-
те и да слушате музика, ще бъде да досаждате на околните с
изискванията си какво и как да правят, а вие да ги критикува-
те, че не е точно това, което искате. Тежко им, ако сте начал-
ник или управител на собствен бизнес. Съхранете личните си
отношения.

ХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ВЕЗНИХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ВЕЗНИХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ВЕЗНИХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ВЕЗНИХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 ВЕЗНИ

През януари Съдбата ви налага такт, търпение, умереност
както в думите, така и в действията - не че ще се съобразите
с тези правила, които са гаранцията ви за успех. Въпреки че
сте устремени към поредния връх и със сигурност сте планира-
ли вашите действия, не забравяйте, че Меркурий е ретрогра-
ден от 6 до 26 януари и изисква да намалите порива си, за да не
се окажете пред провал. Не бива да сключвате договори, да ин-
вестирате, да взимате кредити само защото сте се заинати-
ли и сте застанали срещу самите себе си. Не ви е по силите да
оцените трезво ставащото и да си направите изводи от дей-
ствията на хората, които упорито се опитват да се доближат
до живота, плановете и мечтите ви, но не за да ви подкрепят, а
за да ви провалят. Не проявявайте наивност, която може да се
окаже причината за финансови проблеми. Състрадателност не
ви липсва, но това не е причина да потъвате веднага в пробле-
мите на околните. Добри слушатели сте, но ако прехвърлите
мярката, ще ви се наложи и за себе си да търсите лекарска по-
мощ, защото трудно може да се справите сами със страхове-
те си. От вас се изисква да сте компромисни в отношенията и
да съхраните тяхната стабилност. Старайте се да не създа-
вате проблеми в личния си живот и да не тормозите близките
си с искания, които не са в сферата на реалното.

ХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СКОРПИОНХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СКОРПИОНХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СКОРПИОНХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СКОРПИОНХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СКОРПИОН

През януари запознанствата - лични и делови, са ежедне-
вие, но не забравяйте, че от 6 до 26 януари Меркурий ще ви до-
сажда с ретроградното си движение. Инвестициите, начина-
нията и подписването на договори са забранени. Себични сте,
крайни индивидуалисти, до степен на инатливо упорство.
Няма да позволявате да проникват във вашия свят и да кон-
тролират живота ви. Не се спирате пред нищо, за да постиг-
нете целта си, но през този месец си наложете умереност и
се отдайте на рутинните си задължения. Не мислете еди-
нствено за личните си интереси, ако искате да изявите
скритите си заложби. Във ваша полза е да култивирате у се-
бе си търпение, разбиране, съобразяване с чуждите потреб-
ности - нещо невъзможно при вас, но през първия месец на го-
дината ви съветвам да положите усилие и да го постигнете.
Така ще си спестите обвързване с неподходящи партньори и
приятели, разочарованията и провалите и ще съумеете да
надникнете в тъмните дълбини на човешката същност, за да
прецените кого не бива да допускате до себе си. Прозорли-
востта ви носи полза.

ХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СТРЕЛЕЦХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СТРЕЛЕЦХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СТРЕЛЕЦХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СТРЕЛЕЦХОРОСКОП ЗА ЯНУАРИ 2016 СТРЕЛЕЦ

През първия месец на годината сте подвластни на труд.
ности, но се изявява с пълната си сила вашата оптимис-
тична и взривоопасна огнена същност. Склонни сте да се
занимавате с незабележими за другите дреболии, което
често е спирачка за осъществяването на целите ви. Колко-
то повече се стремите да изпипвате нещата, толкова по-
вече изоставяте амбициите си. Не се притеснявайте! Ру-
тината и перфекционизмът трябва да са водещи в делника
ви през този месец. Трудностите по пътя ви няма да са
малко. Вие обичате да ги преодолявате, така че няма да ви
изплашат. Важното е да не търсите заоби-колни пътеки,
за да ги избегнете, защото това е невъзможно и само ще
забави придвижването ви по пътя към поредната цел. Чес-
то ще търсите компанията на добри приятели. Не ви съ-
ветвам да смъквате цялата си защита само защото ви е
приятно и се чувствате добре или заради умението ви да
забравите за час-два трудностите, които се налага да
преодолявате. Не забравяйте, че не всички хора около вас
са добронамерени. Постарайте се да не показвате неувере-
ност, когато разговаряте или спорите, защото ще се зле-
поставите. И понеже Меркурий е ретрограден от 6 до 26
януари, а вие сте добри организатори на забавления, може
и с това да се заемете, за да не ви изкушават начинания-
та. Не преяждайте, за да не навредите на здравето си. Не
се впускайте в изневери само защото сте ядосани, че не
успявате да осъществите плановете си. Ще съжалявате
още преди края на месеца.

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
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Не трябва да подценяваме никого – смята перничанинът

Страницата подготви Яне Анестиев

Тодор Скримов е
един от играчите в
мъжкия национален
отбор на България,
които ще трябва да
изнесе тежестта от
отсъствието на опи-
тния Тодор Алексиев
за олимпийската ква-
лификация в Герма-

Произнасят се за “Литекс”
на 13-ти януари

Съдбата на Литекс трябва да бъде око-
нчателно ясна на 13 януари (сряда). За та-
зи дата беше насрочено съдбовното за “о-
ранжевите” заседание на Изпълкома на
БФС. Сбирката на улица “Цар Иван Асен
II” е планирана да започне в 15:00 часа.  ”-
Временната комисия със заседателни фун-
кции по казуса с наказанието на ПФК Ли-
текс проведе втората си среща. За разли-
ка от предишното заседание, на днешното
присъства представител на Българския
олимпийски комитет - Теодора Златева. На
заседанието отново нямаше представител
на Министерството на младежта и спорта.
Членовете на комисията, оглавявана от
Михаил Касабов, оформиха становище по
казуса, което ще бъде оповестено след за-
седание на Изпълнителния комитет на
Българския футболен съюз. Следващото
заседание на Изпълнителния комитет ще
се проведе в сряда, 13 януари, от 15:00 ча-
са”, съобщиха от БФС на официалния си
сайт. 

Атентатор самоубиец
се опита да  взриви

цял национален отбор
Атентатор-самоубиец опита да взриви

кола-бомба при пристигането на национал-
ния отбор по футбол на Афганистан след
участието му на финала за Купата на Юж-
на Азия, загубен от Индия с 1:2.Местните
футболни звезди кацнаха на летището, а
по същото време самоубиецът се взриви
на един от контролно-пропусквателните
пунктове на аерогарата. Няма други заги-
нали, а органите на реда обявиха, че ми-
шената пред камикадзето най-вероятно е
националният тим и събралите се фенове,
дошли да посрещат отбора. 

ния от 5 до 10 януа-
ри. Перничанинът не
игра на европейското
първенство в София
заради контузия, сега
се очаква той да за-
мести Тодор Алексие-
в. Хубавото е, че се
чувства напълно
здрав.

- Готови ли сте за
турнира?

- Готови сме, до
колкото успяхме за
краткото време, кое-
то имахме за подго-
товка. Така че, да, го-
тови сме.

- Физически как се
чувстваш?

- През последните
дни съм на 100 %,
имам леки болки, но
се надявам да няма
никакви усложнения и
да продължавам така
добре.

- Коментар за съ-
перниците в група-
та?

- Първо трябва да
мислим за Финлан-
дия, не бива да ги
подценяваме. Със си-
гурност най-сериоз-
ните ни съперници в
групата са Франция
и Русия, но нека иг-
раем мач за мач.

- Да очакваме ли но-
ви бомби от сервис с
марката “Тодор
Скримов”?

- Ще се опитам със
сигурност, но какво
ще се получи, ще раз-
берем много скоро.
Пожелание?

Най-напред да пре-
минем групата. Как-

Косьо Георгиев стана
трети на „Ивис къп”
Малкият пернишки шахматист Константин

Георгиев спечели третото място на турнира „Ивис
къп” – С , който се проведе на втори и трети януа-
ри в София. В конкуренцията на още 58 шахма-
тисти от цялата страна Косьо изигра по чудесен
начин седемте кръга от турнира. Той постигна пет
победи и едно реми, като допусна само една загу-
ба от заелия шестото място състезател на „Ан Па-
сан”(София) Валентин Генов и събра общо 5,5 от
седем възможни точки. Косьо беше изпреварен
само от състезателят с най-високо ЕЛО Алексан-
дър Тачев, който направи седем точки от седем
възможни и държавния  шампион във възрасто-
ва група до осем години Светлен Иванов. 

Пернишки шахматист в
любопитна компания

Пернишкият шахматист Илия Сотиров  засега е
единственият перничанин, който се е записал зау-
частие в първия открит международен турнир по
класически шахмат за купа „Средец”.Турнирът ще
се проведе на 23-ти и 24-ти януари,но засега не е
международен, тъй като само билгари са заявили 
участие.  Възрастовите граници са повече от инте-
ресни – от осем до над 65-годишни. Най-възрастен
е точно перничанинът, който е на тази почтена въз-
раст. Другите от мъжки пол са...деца. Калоян Йор-
данов е във възрастова група до 12 години,Никола
Канов е десетгодишен, а съперникът на Косьо
Георгиев в много състезания Светлен Иванов е
във възрастова група до осем години. Останалите
двама участници са от женски пол. Те са междуна-
родният майстор за жени  Светла Йорданова и 12-
годишната млада надежда на „Локомотив”(Со-
фия)  Надя Тончева.

Юношите национали
почнаха със загуба

Юношеските национали на България до 17 годи-
ни допуснаха тежка загуба с 1:4 от Словения на
руска земя. Селекцията на Викторио Павлов стар-
тира участие на турнира “В памет на Валентин Гра-
наткин” в Санкт Петербург. Това беше първи мач
на наши футболни национали за 2016 година. В
групата на “трикольорите” до 17 години са още
Латвия и Азербайджан.Националите на Викторио
Павлов, които са с една година по-малки от съпер-
ниците си, стояха добре на терена и създадоха
няколко голови положения, но липсата на късмет
и добрите изяви на словенския страж Рок Води-
шек им попречиха да реализират повече попаде-
ния, пише сайтът на БФС.Станислав Иванов вкара
единствения гол за нашите. Талантът от школата
на “Левски” беше точен от дузпа. Иванов, който
вкара страхотен гол за победата с 3:2 над Лацио
навръх 100-годишния юбилей на “синия” клуб,
направи 1:1 в срещата със Словения, но съперни-
кът веднага взе нов аванс - 2:1, след което послед-
ваха още две попадение във вратата на Димитър
Шейтанов. Стражът на “Левски” е капитан на фор-
мацията, а в защита се открояват талантът от ЦСКА
Валентин Антов, както и Александър Бастунов от
ДИТ. Точни в българската врата бяха Бужинел (2
гола), както и Средойевич и Кене. Вторият мач на
България е срещу Азербайджан на 6 януари
(сряда) от 15:30 часа българско време на петер-
бургския спортно-концертен комплекс

.Съставът на България: 1. Димитър Шейтанов
(капитан), 5.Александър Бастунов (46 – Борислав
Вакадинов), 15.Петко Христов (78 – Андреа Хрис-
тов), 19.Валентин Антов, 20.Кирил Николов, 7.Але-
ксандър Златков (61 – Илия Юруков), 8.Димитър
Костадинов, 10.Николай Янков, 11.Иван Тилев (46 –
Иван Митрев), 9.Станислав Иванов, 13.Калоян
Кръстев (75 – Ангел Ангелов)Селекционер: Викто-
рио Павлов

то и всички да са
здрави.

- През този сезон
на клубно ниво си в
нов тим - този на
италианския Ревивре
(Милано) ...- През пър-
вата част от сезона
бях изцяло концен-
триран върху физи-
ческото ми възста-
новяване, за да се оп-
рави рамото ми. Те-
първа започвам да
взимам повече уча-
стие в мачовете.
Надявам се да бъдем
интересен отбор
през втория полусе-
зон.

“Етър” взе бивш миньорец
Поредното силно попълнение привлече „Етър” за атака-

та на професионалния  футбол .  Халфът Милен Василев
вече е футболист на „виолетовите” и започва подготовка
с тима на 11 януари. Той е третият футболист на основ-
ния конкурент „Ботев” (Враца), който идва през зимната
пауза в „Етър” след халфа Радослав Анев и защитника
Ивайло Русев. 27-годишният Милен Василев има близо
сто мача в „А” група, висок е 171 см и действа по левия
фланг. В елита първо  игра  със „Сливен”, а после с „Ми-
ньор”, като вкара голове и на „ Левски ”, и на  ЦСКА .
През пролетта на 2013 г. бе привлечен в „ Левски “ от Ил-
иан Илиев, после  игра  в „ Славия “, „Черноморец“, „Ма-
рек“. Точно преди година Милен Василев дойде в „Етър”
по времето на Георги Василев и дебютира при гостуване-
то на „Янтра”, но клубът се раздели с него след равенс-
твото в  Левски .  През есента Василев бе основен футбо-
лист на „Ботев” (Враца) и направи много силни мачове,
но след разпадането на есенния им отбор отново е пред-
почел офертата на „Етър”. 

“Макс Шмелинг хале”
ни носи късмет

Сериозен зрителски
интерес очакват в
Берлин за олимпийска-
та волейболна квали-
фикация. Тя започва
на 5 януари, а пър-
вият мач на нашия
национален отбор е
на 6-ти срещу Фин-
ландия от 16:00 часа
българско време. От
Европейската конфе-
дерация заявиха, че
до момента са про-
дадени над 25 000 би-
лета за надпревара-
та. Мачовете ще се
играят в “Макс
Шмелинг Хале”, коя-
то в Германия е на-
ричана “Волейболния
храм”. Любопитно-
то е, че това съоръ-
жение спокойно мо-
же да бъде нареено и

арената на Кубрат
Пулев. Българският
боксьор е излизал
три пъти на ринга в
“Макс Шмелинг” - на
нито едно друго
място не се е бокси-
рал повече.  Първия-
т сблъсък на Кобра-
та в залата в Берлин
е срещу американеца
Дани Батчелдер на
13 март 2010 годи-
на. Срещу него на-
шият постигна сед-
мата си поредна по-
беда на професионал-
ния ринг. Кубрат по-
валя противника с
технически нокаут.
На 18 декември 2010
година Пулев излиза
отново на арената в
Берлин и печели сре-
щу  италианеца Пао-

ло Видоц  десетия си
пореден успех. Тре-
тата среща на Пу-
лев в “Макс Шме-
линг” е само преди
два месеца и полови-
на - на 17 октомври
2015 година. Тогава
Пулев се изправи
срещу бразилеца -
Джордж Ариас и го
победи в осем рунда .
Това бе завръщането
на софиянеца след за-
губата от Владимир
Кличко през есента на
2014 година. Сега
цяла България се над-
ява арената, на коя-
то Пулев постигна
три от победите си
на боксовия ринг, да
донесе късмет и на
момчетата на Пла-
мен Константинов. 
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При катастрофата пострадаха две жени и две деца

В КВАРТАЛ „РУДНИЧАР” ЧА-
КАТ НОВАТА ГОДИНА ДА
ИМ ОПРАВИ СВЛАЧИЩЕТО
като в поговорката:”Да не си
Нова година, та ще те чакам!”

Интересно на кого му хрумна баш в ново-
годишните мигове да пусне партенката, че
държавата се е захванала да спре пропа-
дането на къщите? Тъй като по това време
на годината обикновено лентата на споме-
ните се връща назад, да я върнем и ние.
Нали лани по някое време се бяха взели
грандиозни мерки, включващи инжекти-
ране на бетонови смеси, които да решат
проблема. Нали разни геодезисти от уни-
верситетски факултути и академични све-
тила дадоха предписания и писаха проек-
ти. Нали бая пари бяха зарити в земята, за
да се зарият незаконните шахти и стаби-
лизират подвижните земни маси. Сега
всичко тръгва отново. Включително на-
деждите на рудничарци, че земята под тях
ще престане да мърда. Ама като гледаме
цепнатините в почвата, все си мисли,че и
през 2016-та жителите на квартала ще ча-
кат решаването на проблемите си като Но-
ва година.

НИКОЙ НЕ СПОМЕНА ВЧЕРА, ЧЕ НЕ
Е ИМАЛО ПРОБЛЕМ С ПРИДВИЖВА-
НЕТО В СНЕГА,  с изключение на шефа
на Бърза помощ. Д-р Симеонов се похва-
ли, че почистването на снега в района на
лечебницата е станало като в приказката
за неволята. Просто я повикали и тя дош-
ла. Никой не се сетил в ранните часове на
първия работен ден да опесъчи тротоарите
около болницата, та пациентите се прид-
вижвали като на Северния полюс. Докато
чакат да минат първите административни
оперативки, докторите му намерили колая.
Събрали по някой и друг лев лични пари от
персонала, закупили сол и след половин
час тротоарите били проходими като при
летни условия. Демек, не само пътищата
са проблем на днешно време, а и тротоа-
рите, за които все по-малко се сещаме.
Засега пешеходците още не плащат ви-
нетки за движение по тях, та не смеят да
протестират като шофьорите. И чакат не-
волята да си свърши работата като в при-
казката.

В Радомир бърз съд
за пияни шофьори

Любомира ПЕЛОВА
Още в първия ден от новата 2016-та го-

дина радомирски полицаи пипнаха двама
добре почерпени местни водачи на авто-
мобили, седнали зад волана. Срещу тях
са образувани бързи полицейски произ-
водства.

Около 18,20 часа, на улица „Пирин” в об-
щинския център бил проверен лек автомо-
бил «Опел Астра», шофиран от 49-годиш-
ния перничанин А.Н. Алкохолната му про-
ба се оказала положителна – нашенецът
седнал зад волана с цели 2, 96 промила.
Взета му е кръвна проба и е задържан за
24 часа.

Около 22,10 часа, на кръстовището на
улиците „Р. Даскалов” и „Иван Соколов”
бил проверен лек автомобил „Рено”, шо-
фиран от местния жител О.Е. на 52 години.
При изпробването му с техническо средс-
тво за алкохол били отчетени 2,07 проми-
ла. Мъжът отказал кръвна проба и бил за-
държан за 24 ч. с полицейска заповед.

в лентата за насрещ-
но движение и се уда-
рила в правомерно
движещ се лек авто-
мобил „Тойота Коро-
ла”. От удара са пос-
традали водачката на
тойотата, 71-годиш-
ната Р.Т., която е с ед-
но счупено и дурго
пукнато ребро и
спътницата й и нейна
връстница, също со-
фиянка, П.Д. Тя е с
фрактура на китката
и ребро, двете от
столицата. Водачка-

Любомира ПЕЛОВА
Две жени и две деца

са пострадали при
пътнотранспортно
произшествие в Брез-
нишко. Инцидентът е
станал на 2-ри януари
тази година, около 13,
40 ч., в района на Ко-
щенски мост. Лек ав-
томобил „Шкода Ок-
тавия”, управляван
от 43-годишната
столичанка Г.П. се
движел от Брезник
към Трън. В един мо-
мент колата навлязла

Апаши обраха къща
навръх Нова година

Любомира ПЕЛОВА
Къща е обрана в Перник през новогодиш-

ната нощ, съиобщиха от пресцентъра на
Обалстгната дирекция на МВР.

Неизвестните засега апаши успели да от-
ключат входната врата и проникнали в жи-
лището на 40-годишна жена на улица „Ма-
дара”. По данни на собственичката са били
откраднати около 550 лева, лаптоп, мобилен
телефон и златни накити. Предприети са
действия, за установяване на извършители-
те.

Образувано е досъдебно производство.
Иначе от пресцентъра на полицията отчи-

тат, че празничните дни са минали без се-
риозни инциденти, нарушения на обществе-
ния ред и други престъпни посегателства.
Няма данни за пострадали от пиротехни-
чески изделия или огнестрелно оръжие. Не
са регистрирани и сериозни пожари с мате-
риални загуби и запалвания от елхи или пи-
ротехника.

Повече загинали и ранени
при катастрофи през 2015 г.

Любомира ПЕЛОВА
Статистиката на Вътрешното минис-

терство показва, че през 2015-та година
са станали повече катастрофи в сравне-
ние с 2014-та година, повече са и ранени-
те при пътни инциденти. Миналата година
при катастрофи в страната са загинали
680 души, съобщават от пресцентъра на
МВР. Според статистиката към 31 декем-
ври 2015 г. в страната са станали 7 296
пътнотранспортни произшествия, при
които са ранени 8 946 души.

През 2014 г. жертвите бяха 660, а ране-
ните 8 635, сочат данните на вътрешното
министерство.

Въпреки всички апели на служителите
на реда да се внимава при шофиране в
празничните дни заради увеличения ав-
томобилен трафик и зимното време със
снеговалежи, заледени на места пътища
и мъгла, не един и двама пренебрегнаха
съветите. Реизултатът е, че само в недел-
ния ден, на 3-ти януари, когато бе най-на-
товарения трафик заради прибиращите
се към домовете си българи, са станали
23 пътни произшествия с един загинал и
31 ранени, от които двама се броят за жи-
вота си. От 1-ви януари пък броят на ка-
тастрофите е 41. Двама са се простили с
живота, ранените са 53, животът на трима
от пострадалите е в опасност. Само в сто-
лицата са станали 53 леки и три тежки
пътни инцидента с трима ранени. Цифрите
сами по себе си са красноречиви...

тях екипите са били
съвместни екипи, а
останалите са били
разположени на мес-
та, където биха могли
да възникнат критич-
ни ситуации. Бъчва-
рова допълни, че оча-
кванията за интензи-
вен трафик след праз-
ниците са се сбъдна-
ли. Кризисният щаб
на АПИ и координа-
ционният механизъм,
който създадохме
съвместно с МВР,
АПИ, Пътна пилиция
и ДАИ още преди Коле-
да за синхронизация
между институциите
по повод пътната об-
становка, работиха
непрекъснато, допъл-
ни министърът на ре-
гионалното развитие

Любомира ПЕЛОВА
Организацията по

организацията за пое-
мане на движението в
края на празничните
дни както в посока
Перник, така и в посо-
ка на автомагистра-
лите „Хемус” и „Тра-
кия” беше много доб-
ра, заяви вицепремие-
рът и  министър на
вътрешните работи
Румяна Бъчварова по
повод пътната об-
становка в края на ми-
налата седмица, кога-
то стотици хиляди
българи се прибираха
по домовете си. По
думите ? МВР е уча-
ствало с 240 патрула
за справянето със
зимната пътна об-
становка. При 40 от

и благоустройството
Лиляна Павлова.  Тя
припомни, че товарни-
те автомобили над 12
тона бяха спрени, оп-
ределени са били 50
паркинга в страната,
където ТИР-овете се
отбиват до отпадане
на забраната за движе-
ние. Над 1000 снегори-
на са чистили републи-
канската пътна мре-
жа, а още 1500 машини
са били на разположе-
ни на опорните пун-
ктове в готовност да
се включат в почис-
тването. Регионал-
ният министър Лил-
яна Павлова допълни,
че в неделя се е налоги-
ло да бъде отменено
т.нар. „реверсивно“
движение , с две ленти
в посока София, през
Владая, тъй като сил-
ният вятър събарял
поставените знаци и
това създавало опа-
сност от пътни инци-
денти. От Перник пъ-
туващите имаха въз-
можност да изпол-
зват АМ „Люлин“, а не
всички да минават
през Владая. За приби-
ращите се към София
е била създадена орга-
низация за поемане на
движението, както в
посока Перник, така и
в посока автомагис-
тралите „Хемус“ и
„Тракия“, обяви коми-
сар Бойко Рановски, на-
чалник на отдел “Пъ-
тна полиция” в ГДНП
в МВР.

240 патрули на КАТ бяха излезли
по всички пътища на страната

та на шкодата не е
пострадало. В колата
й са били двете й де-
ца, момичета на 4 и 12
години. Едното е със
счупени зъби, а друго-
то - с фрактура на но-
са. Шофьорите са
тествани за употре-
ба на алкохол, като ре-
зултатите са отри-
цателни. Започнато е
досъдебно производс-
тво и работата по из-
ясняване на причини-
те за пътния инци-
дент продължава.

Вандал ряза гуми на кола
Любомира ПЕЛОВА

Досъдебно производство за срязани гуми на автомобил е за-
почнато в пернишкото Първо районно управление на МВР.

Оплакването е получено в края на миналата година от 38-годи-
шен мъж, който заявил, че са срязани четирите гуми на собстве-
ния му автомобил”Тойота Корола”. Возилото е било  паркирано
пред дома му в квартал „Красно село” в центъра на областния
град.

Извършен е оглед на местопроизшествието и са предприети
оперативно-издирвателни действия.


