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Според направените проверки преди вота, нарушения не е имало

Св. апостол
Тома

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

Винетно
време

Защо толкова бързо минаха
изборите? И какво беше това задкулисие,
което скри новите цени на винетките и но-
вите „екстри” за полицаите? Как се получи
така, че само ден след като минаха балота-
жите, започнаха да минават и скандални
текстове в новия държавен бюджет за
здраво дране на народа? Не е ли сега най-
уместният момент да попитаме „Кой”?

Кой обещаваше, че винетнните такси
няма да мърдат до внедряването на ТОЛ –
системата? Кой даваше уверения за финан-
сова стабилност и покачване на доходите
не само на полицаите, но и на всичко рабо-
тещо и пенсионирано? Кой чертаеше свет-
ли социални перспективи, мир и любов меж-
ду хората?

Не знаем кой. Няма и да научим. Щото не-
говото име е закодирано в стенографски-
те записи на Министерския съвет, който
оня ден развърза кутията на Пандора. Жал-
на им майка на управляващите, ако това се
знаеше десет дена по-рано. Не по-малко жал-
на е майката и на опозицията, изпаднала в
ролята на кучето да лае, а керванът да си
върви.

Настана винетно време, време разделно.
Разделено от кордон полиция, която не
знае да арестува ли недоволните, или нея
ще я арестуват, щом недоволства.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Изключително напре-

жение тресе вече дни
наред втория град в
общкина Перник – Ба-
тановци. Част от мес-
тните жители протес-
тират срещу избора на
кмет. За местен градо-
началник на първи тур
тук на 25-ти октомври
се надпреварваха девет
кандидати. На втория
един срещу друг се из-
правиха двама Радосла-
вовци – Банчев, зад кой-
то стоеше подкрепата
на ПП ГЕРБ и Петров,
издигнат от БСП.

Кандидатът на ГЕРБ
спечели с около 40 гла-
са. Част от местните
твърдят, че изборът
бил манипулиран и
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всъщност тези 40 во-
та не били реални. След
като бяха приети про-
мените в Закона за из-
борните регистриции,
със заповед на облас-
тния управител Ирена
Соколова във всички
общини от региона
бяха извършени про-
верки, свързани с из-
борния туризъм. Резул-
татите бяха огласени
от местните медии, ка-
чени бяха на официал-
ните страници на об-
щините. В т.ч. и на пер-
нишката. Следени бяха
и действията на поли-
цията и прокуратура-
та за отписани ново-
домци.

В Батановци обаче ни-
кой, дори огорченият

СТР.4

СТР.3

СТР. 11

ÈÇÂÀÄÈÕÀ ÍÀ ÏÓÁËÈ×ÍÀ
ÏÐÎÄÀÍ “ÑÅÊÂÎß”

59 ÑÂÎÁÎÄÍÈ ÌÅÑÒÀ Â
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Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител Ирена Соколова
ще открие тържес-
твените сесии на но-

воизбраните Общин-
ски съвети в целия ре-
гион, графикът за
чието провеждане е
вече ясен.

В понеделник, на 9-
ти ноември,  първите
си заседания, на кои-
то ще положат и но-
воизбраните градона-
чалници, ще проведат
законодателните ор-
гани в общините
Брезник, Земен и Кова-
чевци. Ден по-късно, на
10-ти септември ще са

Ирена Соколова ще присъства на
полагането на клетва на новите ОбС

от загубата кандидат
за кмет, не реагирал.

Слънчево

На страница 2
Изплащането на пенсиите

започва от понеделник
Силвия ГРИГОРОВА

Изплащането на ноемврийските пенсии
ще започне от понеделник- 9 ноември.
Товма информираха от Териториалното
поделение на НОИ в Перник. От там поя-
сниха, че парите за изплащането на пен-
сиите на хорлата от третата възраст, кои-
то се получават в „Български пощи”  ще
бъдат преведени още в петък, но плаща-
нето ще стартира от понеделник по уста-
новения график.

Възрастните хора, които си получават
парите на банкомат, в понеделник ще мо-
гат да  си ги изтеглят, увериха от ТП на
НОИ-Перник.

заседанията на новоиз-
браните общински съ-
вети в Перник, Радо-
мир и Трън. Началото
на тържественото за-
седание , на което кме-
тът д-р Вяра Церовска
и новите пернишки ми-
нипарламентаристи
ще положат да ра-
ботят единствено и
само за благото на пер-
ничани, е определено за
9,30 часа. На нея ще мо-
гат да присъстват и
граждани.
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 И едва когато се
стигна не просто до
балотаж, а след като
стана ясно, че го е за-
губил, скандалът из-
бухна. Радослав Пет-
ров заяви пред мес-
тни и национални ме-
дии, че населението

След Виена Николай Спасов
се представя в Перник

се увеличило, на 5 ад-
реса били регистрира-
ни около 100 външни,
което според него
опорочило вота и га-
рантирало победата
на един от кандида-
тите. Жители на Ба-
тановци се заканиха,
че няма да пуснат но-
воизбрания кмет Ра-

дослав Банчев да вле-
зе в кабинета си. Те
твърдят, че едва в
последния момент
разбрали, че пришъл-
ците в малкото град-
че на практика са оп-
ределили кой да го уп-
равлява в следващите
4 години. В един от
имотите на улица

Конкурс за безопасност
и здраве при работа

Силвия ГРИГОРОВА
Фондация „Център за безопасност и здра-

ве при работа“, която организира традицион-
ния конкурс „Годишни национални награди
по безопасност и здраве при работа“, обяви
старта на шестото му издание. Това инфор-
мираха от Инспекцията по труда в Перник.
Крайният срок за получаване на документи
за участие е 29 януари, 17 ч.  Конкурсът се
провежда с подкрепата на Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда”. Пред-
приятията - победители за 2015 г. ще бъдат
обявени през февруари 2016г.

Основната цел на наградите на Фондация
„Център за безопасност и здраве при рабо-
та“  е да се отличат примери за добри прак-
тики в областта на здравословните и безо-
пасни условия на труд в страната като съ-
щевременно с това се насърчат и дейности-
те, свързани с превенцията и контрола на
рисковете на работното място, чрез активно-
то участие на всички заинтересовани страни.
Конкурсът по традиция се подкрепя от Глав-
на инспекция по труда, която стои зад всяка
инициатива за популяризиране на инвести-
циите в безопасни и здравословни условия
на труд и ползата от тях.

В конкурса могат да участват всички
предприятия, които са регистрирани и опери-
рат на територията на Република България.

 
 

„Трети март”, стопа-
ните били двама, но
имало записани още
поне 10 новозаписани,
а възрастна жена
обитателка на имота
обясни, че знаела само
за майка, син и дъ-
щеря. Иванка Георгие-
ва, която е първа бра-
товчедка на Радослав
Банчев, пък била раз-
бирала в деня на бало-
тажа, че в нейната
къща са записани хора,
които не позна-
ва.:”Останах потресе-
на. Хората ме гледат
с презрение и ми каз-
ват, че аз мошени-
чествам. Болно ми е
само едно, че той е
мой пръв братовчед
и той просто ми
хвърли помия върху
главата”.

Дали има истина в
твърденията или не,
има други органи,
които да се произне-

сат. Според резулта-
тите от проверката
на специалната коми-
сия, назначена със
заповед на кмета на
общината Иван Ива-
нов, нарушения по
отношение на избор-
ния туризъм, няма.

Така остава от-
крит въпросът защо
сега, защо след загу-
бата избухва сканда-
лът? Нима месеци на-
ред на никой не нап-
рави впечатление
има ли или не вън-
шни хора, след като е
ясно формулиран
принципът за усе-
дналост. Едва ли е
възможно „пришълци-
те” да кацнат еди-
нствено и само в деня
на вота. Несериозно
е. Но пак казваме –
има други, компетен-
тни органи, които
трябва се произне-
сат.

Виктория СТАНКОВА
Самостоятелна из-

ложба на художника Ни-
колай Спасов ще бъде
открита на 11 ноември
от 17, 30 ч. в галерия
“Кракра” в Перник. Тво-
рецът пристига в гра-
да дни след като закри
своята самостоятелна
изложба във Виена. Спа-
сов ще покаже графики,
рисувани през различни
периоди.

Николай Спасов е ро-
ден в гр. София. Завър-
шил е НХА в гр. София
със специалност “Илю-
страция и оформление
на книгата”  в класа на
проф. Борислав Стоев.
Има 17 самостоятелни
изложби в София и дру-
ги градове в България.
Участвал е в почти
всички изложби от на-
ционално значение в
страната: Биенале на
графиката в гр. Варна,
Триенале на графиката
в гр. София, Миниа-
тюрна графика “Лесед-
ра” в гр. София. Уча-
ствал е и в Биенале на
графиката в гр. Сапоро
- Япония, Миниатюрна

графика в гр. Торонто в
Канада, Триенале на гра-
фиката в Египет и Ми-
ниатюрна графика в
Гърция. Много от
произведенията на Ни-
колай Спасов са прите-
жание на частни гале-
рии в Русия, Чехия, Гър-
ция, Полша, Италия, Ан-
глия, Белгия, Швейца-
рия, Япония, САЩ и др.

Това е първата из-
ложба на Галерия Пер-
ник за този месец. До
края на ноември почи-
тателите на изобрази-
телното изкуство ще
видят още експозиции

на младата авторка Же-
ни Желязкова на 18
ноември в галерия “Ар-
тсалон” и на добре поз-
натата художничка
Силвия Топалова на 19
ноември в галерия “Лю-
бен Гайдаров”. На 26
ноември от 17.30 часа
галерия „Любен Гайда-
ров“ ще посрещне люби-
тели на поезията за
представянето на най-
новата книга на Румен
Шекерджиев. Книгата
носи името „Окарина“,
която е илюстрирана с
творби от фонда на Га-
лерия Перник.

от страница 1

Обраха две вили в Гълъбник
Любомира ПЕЛОВА

Две кражби от вили са извършени в радомирското село Гълъбник,
съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Вчера
жители на столицата алармирали радомирската полиция, че вилите
им са разбити и са откраднати електрически машини, инструменти,
телевизор и ДВД – плейър.

В единия от случаите апашите се вмъкнали, след като счупили
прозорец от ПВЦ дограма, а при втория във вилата е проникнато
през незатворен прозорец. Извършени са огледи на местопроиз-
шествията и са предприети действия  за установяване на извърши-
телите.

Започнати са досъдебни производства.

Спряха продажбата на детски
облекла, определени като опасни

Любомира ПЕЛОВА
Комисията за защита на потребителите

е забранила продажбата на четири вида
опасни детски облекла, тъй като са опре-
делени като рискови за малките потреби-
тели. Те са били открити при извършени
проверки във връзка с кампанията стоки
за ученика.

Дрешките за забранени за продажба,
тъй като според специалистите не отго-
варяли на изискванията за безопасност.
Ставало дума за наличието на връзки в
областта на врата и талията, които създа-
ват рискове от задушаване и нараняване
на детето.

Една от запретените за продажба дрехи
е произведен в Китай суичер тип поло,
през яката на който в тунел минават връз-
ки със свободни краища с дължина по 25
сантиметра. Това създава сериозен риск
от инциденти при пристягане на връзките
около врата на детето. Върхната дреха е
предназначена както за деца на възраст
от 7 до 14 години. Като опасни и респек-
тивно забранени за продажба са и детски
долнища, произведени в Турция, които са
рискови поради наличието на функцио-
нални връзки в областта на талията, които
не са прикрепени към облеклото и лесно
могат да бъдат изнизани.

При извършените над 500 проверки до
момента са съставени около 100 акта за
констатирани нарушения, свързани пре-
димно с неизпълнение на изискванията
по отношение предоставянето на инфор-
мация за продуктите. Комисията за защи-
та на потребителите ще продължава да
контролира пазара с цел предотвратяване
разпространението на опасни продукти за
деца и защита икономическите интереси
на потребителите.

ЧЕЗ в инициативата „Гордея се с
труда на моите родители”

Силвия ГРИГОРОВА
За втора поредна година деца на слу-

жители на ЧЕЗ на възраст от 7 до 12 годи-
ни се запознаха с различните професии в
енергийните дружества от Групата ЧЕЗ в
България, за да разберат какви лични ка-
чества, знания и умения трябва да прите-
жават, къде и как могат да ги придобиват
и развиват. Компанията показа на децата
реалната работна среда на техните роди-
тели, основните им задължения и приноса
им за развитието на компанията.

В рамките на деня децата разгледаха
подстанция, разпределителна уредба и
авариен автомобил. Научиха още как да
окажат първа помощ на човек, пострадал
от токов удар, посетиха диспечерския
център на дружеството и се запознаха на
място с работата по възстановяване за
аварии. Представени им бяха дейностите
и постиженията в сферата обслужване
на клиенти, нови технологии и марке-
тинг. Денят завърши с лечебна гимнас-
тика, шоколадови изненади и подаръци.

„Сред приоритетите на корпоративната
социална отговорност на ЧЕЗ е разви-
тието на младите  хора в пълноценни
личности. Компанията редовно провеж-
да инициативи, които повишават интере-
са на децата към сектор енергетика,
спорт, култура и др. Надяваме се, че с
част от проектите си успяваме да пред-
ставим професията „енергетик“ атрак-
тивна на децата ни и увеличаваме шан-
са да останат в България.“ каза Мария
Дойчинова, ръководител „ПР и комуни-
кации“ в ЧЕЗ България.

„Гордея се с труда на моите родите-
ли“ е инициатива на Българската мрежа
на Глобалния договор на ООН като цел-
та е да стане ежегодна и да обхване
бизнеса в цялата страна. Идеята е със
специално разработени програми и игри
да се покаже на децата и подрастващи-
те с какво се занимават техните родите-
ли, защо трудът им е важен и да предиз-
вика интерес към сферата, в която ра-
ботят.
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Èçâàäèõà íà ïóáëè÷íà ïðîäàí “Ñåêâîÿ”
Идната седмица става ясно и дали някой иска да купи старите тролеи

Първолаците ще учат технологии и предприемачество
Виктория СТАНКОВА

Епидемичната обстановка
в областта спокойна засега

Любомира ПЕЛОВА
Епидемичната обстановка в Целия пер-

нишки регион засега продължава да е спо-
койна за този период на годината. Минала-
та седмица има 43 случая на остри респи-
раторни заболявания. Заболеваемостта е
55,57 %oo, при средна за страната 61,88
%oo. Сериозно са намалели болните от ва-
рицела в сравнение с предходния период.
Само един пациент е с тази диагноза за от-
миналите седем дни. Четири са случаите
на чревни инфекции – два в Перник и по
един в Студена и Големо Бучино. За мина-
лата седмица е потвърден случай на лам-
блиоза в Трън. Ламблиозата е типична бо-
лест на мръсните ръце. Определящ фактор
е степента на замърсеност на околната
среда с фекалии. Например при използва-
нето им за торене в градината, което е мно-
го характерно при нас, в България. А също
и при попадане в канализацията на вода от
отходните канали. Ламблиите могат да се
предават от човек на човека дори при ръ-
костискане и чрез предмети за битово об-
служване. Така че профилактиката е прос-
та - измивайте по-често ръцете си, не яжте
мръсни зеленчуци и плодове и т.н.

През отчетната седмица няма регистри-
рани нови случаи на хепатит и туберкулоза.

Инспекторите от Регионалната здравна
инспекция са извършили и 110 проверки
по Закона за здравето миналата седмица.
Сред тях преобладават онези, свъзрани
със спазването на забраната на  пушене в
обществени заведения и институции.

До 1 декември се приемат документи по
схемите за млади стопани и за памук

Силвия ГРИГОРОВА
До 1 декември кандидатите по Схемата за

млади земеделски стопани е необходимо
да предоставят в съответната Областна дирек-
ция на ДФ “Земеделие” документи за придо-
бити професионални умения и познания.  Съ-
гласно изискването на чл. 15, ал. 1 на Наредба
3, младите стопани представят документи за
завършено средно или висше образование в
областта на селското стопанство или ветери-
нарната медицина или за икономическо обра-
зование със земеделска насоченост. Придо-
бити професионални умения и познания се до-
казват и с удостоверение за завършен курс от
минимум 150 часа или свидетелство за полу-
чена степен на професионална квалификация
в областта на селското стопанство.

  Също до 1 декември земеделските стопа-
ни, кандидатствали по схемата за Специално
плащане за памук , трябва да предоставят в
съответната областна дирекция на Държавен
фонд „Земеделие” сключен договор за изку-
пуване на произведената от тях продукция от
памук. Изискването е записано в разпоредби-
те на чл. 17, ал. 2 на Наредба 3 за условията и
реда за прилагане на схемите за директни
плащания.

От ДФ „Земеделие“ напомнят на младите
земеделски стопани, че документите, издаде-
ни от висши учебни заведения, трябва да бъ-
дат от акредитирани институции. Предоставе-
ните документи за завършен курс трябва да
бъдат от центрове за професионални обучени-
я, които имат лиценз да провеждат обучения.
Допустими са и документи за извършено обу-
чение по мярка 111.

Преподаватели яростни срещу
орязването на философията

Виктория СТАНКОВА
Университетски и училищни преподавате-

ли се обявиха против радикалното намале-
ние на часовете от философския цикъл в
гимназиите.

Просветното министерство възнамерява д-
растично да ореже часовете по 10 предмета
в езиковите и математическите гимназии с
новия учебен план. Учители обаче окачес-
твиха предложенията на МОН като действия
на слон в стъкларски магазин и призоваха
философията да не се маргинализира за
сметка на гражданското образование.

        
        

Любомира ПЕЛОВА
Смятаният за ед-

но най-изисканите
пернишки заведения
- ресторант “Се-
квоя” е обявен за
публична продан от
съдия изпълнител.
Срокът за ниея за-
почна да тече от
26-ти октомври и
ще продължи до 26
ноември т.г. от 9
до 17 часа. Имотъ-
т е апетитен, тъй
като е в идеалния
център на Перник,
на улица “Брегални-
ца” 13, в съседство
с Двореца на култу-
рата и непосредс-
твено до градския
парк. Пазарната
стойност на имо-

След години очакване на нови учебни програми вчера
Министерството на образованието най-после пусна за об-
ществено обсъждане проекти за две от тях - за 1 и 5 клас.
Учебното съдържание на редица от общообразователните
предмети за тези класове се преструктурира, като се до-
бавят нови теми, а други се премахват.

Въвежда се и препоръчително процентно разпределение
на задължителните часове, като 60% трябва да са за нови
знания, а 40% за упражнения. Никой от МОН обаче не
сметна за нужно да обясни и мотивира цялостната логика
на предложените промени. От там дават срок от 1 месец за
обществено обсъждане и получаване на коментари по но-
вите идеи, след което ще бъде представен и окончателният
вариант на програмите. По подобен начин се подходи и със
стандартите за новите учебни планове, за учебниците и за
общообразователната подготовка.

“Водещ принцип в разработването на учебните програми
за 1 клас е повишаване на формиращите и намаляване на
информиращите им функции”, посочват от МОН. Учебната
програма по български език и литература е осъвременена
и преструктурирана по посока олекотяване на използвана-
та научна терминология. Доста от очакваните резултати са
сходни с тези от старата програма - първокласникът трябва
да може да разграничава сричките в думата, да чете пра-
вилно, да създава кратък писмен текст, да различава про-
за от стихове и т.н. Леко увеличение има при математиката
- вместо от 0 до 20, децата ще събират и изваждат до 100,
но само кръгли числа като 30, 40 и т.н.

От следващата учебна година първолаците ще учат нов
предмет - “технологии и предприемачество”, който идва на
мястото на “домашен бит и техника”. В проекта на учебна
програма по този предмет е акцентирано върху теми, свър-
зани с конструиране и моделиране, с изработване на мо-
дели по образец и по собствена идея от познати материа-
ли. Дава се голяма свобода за реализиране на въпросната
програма - чрез проекти, проучвания, опитно-изследова-
телска работа във и извън класната стая, сред природата,
на посещение на работно място и др. Целта е в края на 1-ви
клас детето да знае различни начини за задвижване и уп-
равление на играчки, как се отглеждат цветя и домашни
животни, да има обща представа за понятия като труд, це-

на, стока, услуга и др.
Проектите на учебни програми за 5 клас са усъвър-

шенствани, следвайки синхронизирането им с разви-
тието на науките и технологиите, посочват от МОН.

По български език и литература са заложени повече
часове за практически занимания и за упражнения. По
компонента български език са съкратени теми, които
са абстрактни или трудно усвоими. По литература са
преосмислени тематичните модули, съкратени са фол-
клорни и авторски текстове, илюстриращи традицион-
ния календар. Редица фолклорни песни и легенди ка-
то “Стани, Нине, господине” или “Свети Георги и лам-
ята” вече не фигурират в новата програма. В нея са
посочени много по-малко конкретни произведения,
като се набляга на знанията, които трябва да се при-
добият в края на пети клас. Запазени са например
приказките “Тримата братя и златната ябълка”, “Ле-
генда за рома”, “Котаракът в чизми”, “Грозното па-
тенце” и др. Липсват произведения като “Най-спра-
ведливият” (Елин Пелин), “Приспивна песен” (Асен
Разцветников), “Родната реч” (Иван Вазов), но пък са
включени “Хайдути” на Хр. Ботев, откъси от “Похити-
телят на мълнии” (Рик Риърдън), легендата “Господ и
дяволът правят света”.

Промени има и по история. Досега петокласниците
изучаваха само родна история - от най-ранната поява
на човека по българските земи до края на 18-и век.
Занапред учебното съдържание ще обхваща епохите
Праистория и Античност като цяло за всички народи.
Предвидено е учениците да се запознават с появата и
достиженията на първите човешки цивилизации, като
историята на днешните български земи през разглеж-
даните две епохи ще е само част от програмата.

В учебната програма по география и икономика се
запазва традицията за изучаването на Земята като
планета, на природата, обществото и стопанството на
глобално и регионално ниво. Към учебното съдържа-
ние обаче се добавят две нови теми - учениците ще
учат подробности за континентите Африка и Антаркти-
да, с което ще се постави началото на системното изу-
чаване на континентите и страните. 

та е определена на
1 096 036 лв, а пър-
вата по ред публич-
на продажба започ-
ва от 822  026.35
лв, което е 75 про-
цента от пазарна-
та оценка. Имотъ-
т, собственост на
бизнесмените Жа-
нет Кръстева и
Пламен Кръстев
представлява ма-
сивна жилищна
сграда, преустрое-
на в търговски обе-
кт с обща площ 
230 кв.м. и разгъна-
та застроена площ
близо 290 кв.м. мо-
гат да разгледат
книжата всеки ра-
ботен ден в ДСИ
при Районен съд -

Перник а също и в
кацеларията на
ЧСИ, за да нап-
равят нужните им
справки. Наддава-
телните предложе-
ния се правят в кан-
целарията на Райо-
нен съд Перник в за-
печатен плик с вне-
сен 10 процента за-
датък. 

Продажбата на
лъскавото заведе-
ние беше предшес-
твана от една дру-
га, също така ат-
рактивна продажба,
обявена от съдия
изпълнителя – тази
на пернишките
тролеи – собстве-
ност на общинско-
то търговско дру-

жество „Тролейбу-
сен транспорт”.
Както „Съперник”
писа, те бяха изва-
дени на тезгяха за-
ради дългове. Ста-
ва дума за 15 стари
мотриси, 2 камио-
на, 2 микробуса и 2
леки автомобила
„Мерцедес”. Пуб-
личната продажба
при тях започна от
12-ти октомври и
трябва да завърши
идната седмица, на
12-ти ноември.  Ако
се появят купува-
чи, с постъпления-
та от продажбата
ще трябва да бъ-
дат погасени част
от борчовете на
дружеството. Са-
мо на ЧЕЗ за перио-
да 2012 – 2015 годи-
на „Тролейбусен
транспорт” е нат-
рупал неразплатени
сметки за над
640 000 лв.

Наддаването за
различните возила
започва на база 75
процента от пазар-
ната им оценка. Да-
ли ще се появи ку-
пувач ще стане
ясно след дни, но е
знайно, че мотриси-
те, които вървят
по пернишките ли-
нии, бяха купени ка-
то рециклирани, а

не чисто нови, след
това основни ре-
монти не им бяха
правени и те стана-
ха опасни за живота
и здравето на път-
ниците, както бе
огласено на не една
и две сесии на ОбС.

Малко преди да
приключи манда-
тът му, минипарла-
ментът, а и кме-
тът дадоха дума да
бъдат купени ре-
циклирани, но в доб-
ро състояние мот-
риси от София и
от 1-ви октомври
първите мотриси
да тръгнат по ли-
ниите. Това така и
не се случи. Сега но-
вият кмет на об-
щината и новите
съветници ще
трябва да извадят
горещия картоф
от огъня и да ка-
жат има ли го реал-
но или не новото
общинско предприя-
тие „Градски тран-
спорт”, за което бе
гласуван бюджет
от 454 265 лв до
края на година, има
ли персонал то, ос-
вен назначения уп-
равител и с какво
все пак се занима-
ват те, ако са били
издадени заповеди
за назначение.
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Êàíàëäæèèòå, èçâåëè îò çàòâîðà Øàòêàòà, çàäúðæàíè
Спецакцията на „Гранична полиция” е извършена в Петрич и София

та каналджии е  из-
веждала от страна-
та извършители на
криминални престъп-
ления, които са из-
дирвани от българ-
ските власти, без да
се уточнява дали
става дума и за дру-
ги случаи.

Според събраните
до момента доказа-
телства престъпна-
та структура е орга-
низирала многократ-
ни незаконни превеж-
дания през граници-
те на страната на
групи от хора и от-
делни лица, чужди
граждани. 

През юни 2015 г. те
превели незаконно от
Гърция в района на с.
Кулата група от 13
иракчани, сред които
и три бебета на по 1
година. Същата група
имигранти е задържа-
на няколко часа по-
късно във вътреш-
ността на страната
преди да продължи
пътя си към Западна
Европа. Разследване-
то на престъпната
дейност на организа-
цията продължава.

С постановления на

59 свободни места предлага Бюрото
по труда тази седмица

Силвия ГРИГОРОВА
59 свободни работни места предлага Бю-

рото по труда в Перник на безработните от
региона през тази седмица. Трета седмица
подред свободните работни места на трудо-
вата борса в Перник намаляват. Добра но-
вина е, че за разлика от предходната сед-
мица, когато свободните места намаляха с
19, през тази броят им се редуцира само с 9
. Намаление с 2 има и при свободните места
за безработни висшисти. Тази седмица те
са 7.

 Все още е актуална офертата  за  20 ши-
вачки за фирма в Перник.

 Освен тях, Бюрото по труда предлага та-
зи седмица работа на: 5 сервитьори, 3 шо-
фьори на тежкотоварен автомобил с катего-
рия С и Е,  1 ресторантски работник, 1 бар-
ман, 1 заварчик, 1 продавач на закуски и
напитки,  1 логопед на 4 часов работен ден,
1 логопед, 1 психолог, 2 продавач-консул-
танти,  1 работник за изграждане на отопле-
ние и вентилация, 1 машинист ПСМ-грей-
дер, 1 кредитен консултант, 1 транжор,  1
преподавател по английски език, 1 младши
учител в детска градина, 1 учител по геог-
рафия, 1 електромонтьор, 1 монтажник на
метални конструкции, 1 оперативен счето-
водител, 1 касиер-домакин, 1 огняр, 10 ра-
ботници в сладкарско производство.

  Ако трябва да анализираме трудовия па-
зар в региона, със сигурност можем да ка-
жем, че шивашката професия не е сред
предпочитаните. Доказателство за това е
фактът, че четвърта седмица е актуална
офертата за 20 шивачки.  Наближаването на
зимата се усеща осезателно и на трудовата
борса. Това става ясно от чувствително на-
маленото търсене на шофьори, строителни
работници,  монтажници и др. Въпреки че
измина повече от месец и половина от нача-
лото на новата учебна година, все още се
търсят 3 учители .

 Макар че  тази седмица предлаганите
свободни места намаляха с още 9, тради-
ционно по-голям шанс за намиране на ра-
бота имат хората със средно и по-ниско об-
разование. На тях  Бюрото по труда предла-
га тази седмица 52 свободни места. По-ог-
раничени са възможностите за намиране на
работа на безработните висшисти, на които
Бюрото по труда предлага 7 свободни мес-
та.

Екстрадират задържан в Перник
за пране на пари в Гърция

Любомира ПЕЛОВА
Влезе в сила вече решението на Окръжен

съд – Перник за екстрадирането на Бойко
Тодоров от Разлог. Със случая се е занима-
вала пернишката институция, тъй като Тодо-
ров е работил като дървосекач тук и е бил
задържан на територията на областта. Той
ще бъде  предаден на гръцкия съд за из-
вършени на територията на южната ни съ-
седка престъпления, реши на свое засе-
дание Пернишкият окръжен съд.

За задържането и екстрадирането на
Тодоров е издадена европейска заповед
за арест. Той се издирва от гръцкото пра-
вораздаване по две обвинения - за пране
на пари в съучастие и по занаят и изпол-
зване на фалшив документ, като продъл-
жавано престъпление и в съучастие. От
документите по искането за задържане
на българския гражданин е посочено, че
за първото престъпление се предвижда
наказание лишаване от свобода от 10 до
20 години и парично наказание, а за вто-
рото - от 3 месеца до 5 години лишаване
от свобода.

Съдът в Перник е установил, че са нали-
це необходимите предпоставки за ек-
страдиране, включително достатъчна
идентификация на исканото за предаване
лице, както и описание на обстоятелства-
та, при които е извършено престъпление-
то, посочване на правната му квалифика-
ция и предвиденото наказание съобразно
законодателството на издаващата дър-
жава. Посочен е и актът, въз основа на
който се базира европейската заповед за
арест.

 

Любомира ПЕЛОВА
Петима каналджии,

помогнали за извежда-
нето от страната на
известните бегълци
от затвора - Николай
Николов-Шатката и
Хосе Мартинез, са би-
ли задържани. Уча-
стниците в престъп-
ната структура са
били закопчани на 3
ноември в Петрич и
София при специали-
зирана операция на
„Гранична полиция“,
съобщиха от Специа-
лизираната прокура-
тура.  Повдигнати са
им обвинения за уча-

стие в престъпна ор-
ганизация за незакон-
но превеждане на хора
през границите на
страната.

Други четирима
членове на групата
вече са в различни
затвори в страната,
където изтърпяват
наказания „Лишаване
от свобода“ по влезли
в сила присъди за дру-
ги престъпления.

На 1 май 2014 г.  Бо-
рислав Аргилов,
Стоян Стефанов, То-
ма Митревски, Петър
Михайлов, Мирослав
Чулаков, Петър Кръс-

тев, Дончо Василев,
Георги Василев и Иван
Георгиев  организира-
ли незаконното из-
веждане през българо-
гръцката граница на
двамата бегълци от
Софийския затвор -
Николай Николов-
Шатката и гватема-
леца Хосе Мартинез. 

Двамата успяха да
изчезнат от затвора
на 30 април 2014 г.
посред бял ден, а лип-
сата им беше забел-
язана едва по време
на вечерната провер-
ка. Двамата се издир-
ват и до днес. Шат-
ката излежаваше 20-
годишна присъда за
убийството на нар-
кодилър, а Мартинез
бе подсъдим за въо-
ръжен грабеж в про-
хода Хаинбоаз.

След бягството
проверка установи,
че мним полицай с ко-
ла със синя лампа е
успял да изведе два-
мата затворници.
Двама служители
бяха уволнени, а дру-
ги 11 наказани.

В съобщението
на Спецпрокуратура-
та се казва, че група-

Денонощно броят трафика по
автомагистралите и пътищата от първи клас

Силвия ГРИГОРИОВА
24 часа в денонощието и 365 дни в годината ще се

брои трафикът по автомагистралите и пътищата от I
клас, част от ТЕН-Т мрежите. Със средства от Опера-
тивна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. завърши
изграждането на системата за автоматизирано съ-
биране и анализ на данни за пътния трафик. Проек-
тът се съфинансира от Кохезионния фонд на Евро-
пейския съюз и националния бюджет чрез ОП
„Транспорт“ 2007-2013 г.

Монтирани са 100 броя преброителни пункта. Със
средства от ЕС Агенция „Пътна инфраструктура“ за-
вършва поредния иновативен проект, тъй като до-
сега информацията за интензивността на трафика е
получавана и обработвана изцяло ръчно, подчерта
Николина Чапанова, директор на дирекция в АПИ.
Броячи са инсталирани на автомагистралите „Тра-
кия“, „Хемус“, „Люлин“, „Марица“ и „Струма“, както
и на първокласни пътища от републиканската пътна
мрежа.Тестовото преброяване показва, че начало-
то на АМ „Тракия“ – при изхода на София, е най-на-
товареният участък от републиканската пътна мре-
жи. Средно на денонощие през него преминават
между 35 000-47 000 моторни превозни средства,
съобщи ръководителят на проекта Петър Иванчев. В
края на работната седмица и при събирането на
няколко почивни дни интензивността достига око-
ло 48 000-50 000 МПС за 24 часа. След разклона за
Нови Хан, Равно поле, Елин Пелин и Лозен натовар-
ването намалява с 10 000-15 000 превозни средства
и достига между 20 000-25 000 МПС, а в пикови дни
до 35 000 МПС. Най-интензивно е движението в дни-
те петък и понеделник. Например на 30 октомври /
петък/ преброителният пункт на АМ „Тракия“ на из-
хода на София е отчел 47 521 МПС за денонощие, а
на 23 октомври – 46 629 МПС. На 26 октомври /поне-
делник/ съответно 40 465 МПС, а на 19 октомври /по-
неделник/ - 39 952 МПС.

Средно на денонощие по АМ „Люлин“ са регис-
трирани между 14 000 и 15 000 автомобила, а в со-
фийския участък от АМ „Хемус“ в пикови дни тра-
фикът е около 28 000-30 000 МПС в денонощие. В ос-
таналото време интензивността е 26 000-27 000 МПС
за 24 часа.След пускането на лот 2 Дупница – Бла-
гоевград от АМ „Струма“ трафикът по път E-79, в

участъка преди Дупница намалява с около 5000
МПС на ден. Преди завършването на участъка
по първокласния път натовареността средно на
денонощие е била 15 000-23 000 превозни
средства. Системата за автоматизирано събира-
не и анализ на данни за пътния трафик ще за-
мени съществуващата досега ръчна система.
Технологията, по която се осъществява брое-
нето на трафика, е комбинация от камери, които
разпознават преминаващите моторни превоз-
ни средства и по софтуерен път определят нап-
равлението на движение. Чрез индуктивни
рамки, разположени в пътната настилка, се из-
вършва класификация на видовете превозни
средства – леки автомобили, камиони, автобуси
и т. н. Системата може да проследява генерира-
нето на пътния трафик чрез неговия произход,
предназначение, направление и време за пре-
минаване. Чрез измерването на трафика по
пътната мрежа се доказва целесъобразността
на извършените строително-монтажни дейнос-
ти и устойчивостта на проектите във време-
то.Инсталирани са и 3 системи за автоматизира-
но наблюдение на метеорологичните условия.
Те ще отчитат температурата и влажността на
въздуха, скоростта и посоката на вятъра, тип и
количество на валежите, температура и влаж-
ност на пътната настилка и т. н. Трите станции
са в областите Монтана (път Е-79 – при с. Долна
Вереница), Благоевград (района на Кресна) и
Бургас (път ²-6).

Изпълнител на системата за автоматизирано
събиране на данните, след проведена общес-
твена поръчка по ЗОП, е Сдружение „Контракс
Инфра“. В него участват: „Контракс“ АД и „ИН-
ФРА РОУДС“ ЕООД. Стойността на договора е 3
997 524 лв. без ДДС.Проектът BG161РО004-
2.0.01-0013 „Интегрирана система за анализ и
оценка на трафика по автомагистрали и I-ви
клас пътища на територията на Република Бъл-
гария, които са част от ТЕН-Т мрежите“ се фи-
нансира по Приоритетна ос II – „Развитие на
пътната инфраструктура по Транс-европейски-
те и основните национални транспортни оси“
на ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

прокурор от Специа-
лизираната прокура-
тура от 4 ноември на
петимата задържани
е наложен прокурор-
ски арест до 72 часа.
В Специализирания на-
казателен съд ще бъ-
де внесено искане за
налагане на мярка за
неотклонение „Задър-
жане под стража“ за
всеки от тях, се уто-
чнява в съобщението

Заради бягството
Шатката, който е
ключов свидетел сре-
щу пернишката банда
за мокри поръчки Ки-
лърите 3, пропусна да
изобличи бившите си
авери в спецсъда. За
бос на страховитата
група се сочи Васил
Василев-Бай Васо (71
г.). В затвора Шатка-
та изтърпяваше 20-
годишна присъда за
разстрела на Николай
Христов-Хайо, който
според прокуратура-
та е една от жертви-
те на Килърите 3. Зад
решетките Хосе оча-
кваше окончателното
решение на Върховния
съд по обвинение за
въоръжен грабеж в
Хаинбоаз.



Рекламно  приложение

Петък,  6 ноември 2015 г., брой 212/5819/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член 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 - 28 000 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.Гарсониера Тв. Ливади 40 кв.м, ет. 1, тухла плоча, без ТЕЦ,
подходящ за живеене и за бизнес цели - 17 000 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 Център 67 кв.м, ет. 3, тухла, ТЕЦ, тераса, баня- лукс, таван - 39 500 лв.
7.Двустаен Албени, 70 кв.м, ет. 1, тип звезда, голяма тераса, килер - 32 000 лв.
8.Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
9.Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
10.Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
11.Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
12.Къща над автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
13.Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 60 000 евро
14.Къща с. Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП 77 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
15.Къща с. Люлин, 2 етажа, РЗП 75 кв.м, двор 364 кв.м, тухла плоча, лок. отопление - 31 000 евро
16.Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 80 кв.м, двор 481кв.м, гараж, барбекю- 38 000 евро
17.Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 100 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
18.Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 70 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
19.Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро

НАЕМИ:
1. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 500 лв.
2.Тристаен Център 90 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, СОТ, климатик, луксозен,
напълно обзаведен, всички ел. уреди - 500 лв.
3.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 500 лв.

1. ДВУСТАЕН ЦГЧ-ДО ПЛОЩАДА,

ЕТ.3,РЕНОВИРАН,72М2 - 39 500 ЕВРО

2. ДВУСТАЕН УЛ.СТРУМА,

ПРЕУСТРОЕН, ПВЦ, ЛАМИНАТ - 23 333 ЕВРО

3. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4,

ТЕРАСА, ПВЦ, ТЕЦ - 15 555 ЕВРО

4. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ЕТ. 7,

ПРЕУСТРОЕН, СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДАТА- 21 900 ЕВРО

5. ДВУСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР.,

ЕТ. 2, ОБИТАЕМА СГРАДА - 24 800 ЕВРО

6. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 3, ТЕЦ, ЮГ - 27 300 ЕВРО

7. ЧЕТИРИСТАЕН ЦГЧ, ЕПК,

ГЕНЕРАЛЕН РЕМОНТ, ЦЯЛОСТНО

НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ - 4 4900

8. ТРИСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 2, 125 М2, ТЕЦ,

ИЗТОК-ЮГ - ДОГОВАРЯНЕ

9. ЛИЗИНГ –до 12 год.,ТРИСТАЕН

ИЗТОК, НОВО СТР.,

ОБИТАЕМА СГРАДА, 101 М2 - 43 999 ЕВРО

10. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР,

ОБИТАЕМ, ЛУКСОЗЕН ИНТЕРИОР И

ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА - 70 900 ЕВРО
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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 - 27 000 лв.

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

3. Двустаен, Център, 61 кв.м, тх./п., ТЕЦ, 2 тер. - 36 900 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. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.

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

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

9. Тристаен,  ул."Отец Паисий", ет.2, т/пл., ТЕЦ, 2 тераси - 55 000 лв.

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

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

12. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 99 000 лв.

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Гарсониера или Двустаен, Дараците, ТЕЦ, обз. - 150; 200 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., зад хотел Струма, със сменена дограма - 44 900 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
11. 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, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.

2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ - 20 800 лв.

3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

4. Гарсониера, Център, тх., ет. 1, 38 кв.м, ПВЦ, ремонт - 28 000 лв.

5. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, 60 кв.м, ТЕЦ - 35 900 лв.

6. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.

7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.

8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.

9. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 7/8/, ПВЦ, асансьор - 21 500 лв.

10. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.

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

12. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

13. Двустаен, Център, 66 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер - 37 000 лв.

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

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

16. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.

17. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.

18. Двустаен, Изток, 69 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., ет. 8, асансьор - 25 000 лв.

19. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ТЕЦ, ет. 8, ПВЦ, тер. - 28 000 лв.

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

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

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

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

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

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

26. Тристаен, Димова махала, 78 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 500 лв.

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

28. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.

29. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.

30. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.

31. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 лв.

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

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.- 38 000 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. Гарсониера, Център, необзаведена - 180 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 2, 2 тер., необзаведен - 200 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 3, ТЕЦ, с обзавеждане - 180 лв.
4. Двустаен, Изток, ТЕЦ, част. обзаведен - 180 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 200 лв.
6. Гараж, Соф.шосе, канал - 100 лв.
7. Помещение за бизнес, ул. Кракра, 14 кв.м - 120 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. Димова махала, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 22 500 лв.
5. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
6. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
7. Изток, ет. 5, ТЕЦ, ет. 6, подобрения - 26 000 лв.
8. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
3. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
4. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван - 30 000 евро
5. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
6. Тв.ливади, ЕПК, ет. 9/15/, ПВЦ, ламинат - 30 000 лв.
7. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 38 000 лв.
8. Тева, ет. 7, ремонт - 29 000 лв.
9. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер. - 25 000 лв.
10. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
11. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., за ремонт - 29 800 лв.
12. Изток, ет. 5, ТЕЦ, среден - 29 900 лв.
13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, среден - 29 000 лв.
14. Изток, ет. 6, панел, ремонт, баня, ПВЦ - 30 000 лв..
15. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 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 - 19 000 лв.
19. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр. - 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.
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 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, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер., 67 кв.м - 23 000 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, Ид.ц., ет. 3/5/, ТЕЦ, камина, климатик, ПВЦ - 38 000 евро
5. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
6. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
7. Двустаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 800 евро
9. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
10. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
11. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
12. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
13. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
14. 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. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
5. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
3. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс - 320 лв.
4. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.; 350 лв.
5. Двустаен, Център, ет.4/4/, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 260 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, лукс, обзаведен, ТЕЦ - 370 лв.
7. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ - 170 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 2, 60 кв.м, нов, лукс, обзаведен - 300 лв.
10. Тристаен, Тв. ливади, ет.2, напълно обзаведен, подобрения - 400 лв.
11. Заведение, Центъра, 100 кв.м, луксозно, оборудвано и обзаведено - 1 500 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. УПИ, Център, 480 кв.м, с виза за строеж
на четириетажна сграда - 43 000 евро
2. Двустаен, Център, ул. Вардар,

ет:3(4), ТЕЦ,  тер, 70 кв.м - 45 000  лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Гарсониера, Изток, 46 кв.м., ет. 7(8),
ПВЦ, асансьор - 21 500 лв.
2. Двустаен, Изток, 58 кв.м., ТЕЦ, ет. 8,

ПВЦ, тер - 28 000 лв. 

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

2. Парцели, Дивотино, 460 кв.м,
546 кв.м - 1 500 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 - 35
000лв.

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. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 24  000 лв.
2. Мошино, ет. 7, юг, ТЕЦ, РVС, ремонт - 27 000 лв.
3. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, панел, ТЕЦ, източна - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.
6. Изток, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, изолация - 26 900 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
2. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 29 500 лв.
3. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.
4. Мошино, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 800 лв.
5. Албените, ет. 8, панел, ТЕЦ, тер. - 28 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 3, непр., ТЕЦ, 2 тер. - 38 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, до Х-то училище, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ул. Р. Димитров, ет. 6 последен, ТЕЦ, ПВЦ, тер- 42 000 лв.
5. Изток, ет. 3, Кл. Готвалд, непреходен, 2 тер., ТЕЦ - 42 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
2. Къща, Църква, тх./пл., ЗП: 72 кв.м,  дв. 550 кв.м - 90 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
4. УПИ, Мошино, 370 кв.м, равен - 17 000 лв.
5. Парцел, Мошино, 660 кв.м, Р/Т/В - 31 500 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазини, кв. Изток, 32 и 60 кв.м - х 400 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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заведен непоследен етаж 47
кв.м - тел-089 853 8390

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

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

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

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

Търся спешно болногледач-
ка за възрастна дама. За ин-
формация на телефон 089 455
4467

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

ция - тел. 0898/610 692
Продавам, двустаен,

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

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

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

с. Рударци, 800 кв.м, ра-
вен, ограден с разреше-
ние за строеж, ток, во-
да, канал, 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., продаж-
ба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/
19 42 02
Продажби: Двустаен,

кв. Тв. ливади, ет. 4,
ЕПК, преустр. в Трис-
таен, усвоена тер., с
алум. дограма, теракот,
с обзавеждане, 37 000
лв./без посредник/ - тел.
0887/ 884 095; 0888/503
237

Давам под наем, ед-
ностаен апартамент об-

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  VW Пасат-4,
комби, бензин, автоматик,
подходящ за селскостопан-
ска работа(огромен багаж-
ник), 2 250 лв.   0876 25 00
74 (Асен) и 076 60 37 00.
Продавам  Фиат Темпра

95 г. бензин комби 850  лв. -
тел. 0896/456 733
Продавам  Опел Астра, 5

врати, нов внос, КЛТР, зим-
ни гуми, обслужен, комен-
тар на място - тел. 0888/476
600; 0898/724 428

Продава се 3-стаен апа-
ртамент в гр.Перник на ул.
Кракра 56 срещу бившата
баня. След ремонт блока е
частищен гредоред. - тел.
089 861 0692
Продавам Двустаен апа-

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

първи етаж , с разрешител-
но за търговска цел . 35 кв.
м. реални , 22 кв. м. хол , 9
кв. м. спалня , 2 кв. м. тоа-
летна и 2 кв. м. кухненски
бокс . има и навес за пар-
киране на кола - около 25
кв. м. тел. 0877/57 47 26;
0895/17 13 57; 0884/49 62
40
Продавам двустаен апа-

ртамент частично обзаве-
ден партер, 68 кв.м с ПВЦ и
изолация. За огледи в не-
деля - тел. 089 470 1142
Продавам, Двустаен, ул.

Софийско шосе, 54 кв.м,
стара тухла, готов завър-
шен, 2 ет. последен, смене-
на дограма и ел. инстала-

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

Търси се работник за
поддръжка и монтаж на ма-
шини от фирма Оушънфен-
дърс ЕООД за завода й в гр.
Перник. Сходен опит от
най-малко 2 години и дипло-
ма от техническо училище
са желателни.

Автобиографии на адрес:
bulgariaadmin@lalizas.com ”

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

Във връзка със Здравната стратегия
за лица в неравностойно положение,

принадлежащи към етнически
малцинства “Диагностично

консултативен център 1 Перник”
гр. Перник, ул. Брезник № 2, извъшва

безплатни ехографски изследвания с
ехографски апарат в срок до 20.11.2015 г.
Телефон за контакти 076/608 778

Доставка,
монтаж и

ремонт на
отоплителни

и ВиК
инсталации
тел. 0896/832 537

SOS Детски

селища България
Нашата банкова

сметка:
Райфайзенбанк
(България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

 МБАЛ - НКБ-
София Отделение
по кардиология и
рехабилитация

на НКБ-район Банкя,
търси да назначи
лекар-терапевт.
За предпочитане
със специалност

"Вътрешни болести" и/или
"Кардиология". Може и без
специалност, с интерес в

областта на кардиологията
и възможности за

квалификация. За работа в
млад и динамичен екип! За

информация тел. 02 802 86 06
и  088 823 52 12
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Бактерия на Витоша може да
промени световната медицина

На Витоша е открита бактерия
лептотрикс, която може да послужи
за възстановяване на скъсани
нервни връзки, протезиране и
създаване на изкуствена ретина.

Това каза проф. Иван Недков от
Института по икономика към БАН по
БНР.

Той обясни, че бактерията
лептотрикс, която може да бъде
използвана за създаването на
биочипове, е открита от български и
японски учени при разходка на
Витоша.

"По време на една от разходките
край хижа "Алеко“ намерихме в
един поток, че там има следи от
лептотрикс", разказа професорът.

Така започнали съвместни
търсения с колеги от Биологическия факултет под ръководството на проф. Венета
Грудева. Ентусиазмът на нейните възпитаници бил забележителен и получили от
Фонд "Научни изследвания“ първите средства за такива изследвания през месец
януари.

Идеята на проекта е бактерията да бъде култивирана в изкуствена среда и да я
научат да прави това, което на учените е необходимо.

"Едно от приложенията на бактерията са тръбички с наноразмери, в стените на
които има кристализирани наночастици от магнитни сили.  При култивиране в
определени среди може да се получат магнитни частици – магнетик, които са
едни от силните оксидни магнити. Могат да бъдат създадени чипове. Те откриват
възможност за възстановяване на скъсани нервни връзки и протезиране. Работи
се по проекта за създаване на изкуствена ретина", обясни проф. Недков.

Учените обаче срещат трудности при изолирането на бактерията.
"За да бъде успешно изолирана бактерията, до голяма степен трябва да бъдат

имитирани условията на естественото обитание. Потоците, в които тя се среща, са
бавнотечащите води с определено съдържание на разтворен кислород, желязо и
малко органика. Всичко това създава много сериозни затруднения в
лабораторията", обясни преподавателят в катедра „Микробиология“ в
Биологическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски“ проф. Венета Грудева.

Тя беше категорична, че водата, в която има лептотрикс, не е замърсена или
опасна за човека.

Депутатите свалиха
имунитетите на Сидеров и Чуколов

Народното събрание
одобри сваляне на
имунитета на лидера
на "Атака" Волен Сиде-
ров и на съпартиеца му
Десислав Чуколов.

В гласуването уча-
стваха представители
на всички парламен-
тарни групи, като в
подкрепа гласуваха от
ГЕРБ, БСП, ДПС, Рефор-
маторския блок, Пат-
риотичния фронт,
"Български демокра-
тичен център" и АБВ.
Само от "Атака" бяха
против, а един депутат
от "БСП лява Бълга-
рия" се въздържа.

144 народни предста-
вители бяха „за“ свал-
янето на имунитета на

Сидеров, 11 гласуваха „против“, а един гласува „въздържал се“, съоб-
щиха "Фокус" и БГНЕС.

За свалянето на имунитета на Чуколов гласуваха 148 „за“, а 11 гла-
суваха „против“.

Вотът бе по искането на главния прокурор Сотир Цацаров, внесено
на 12 октомври, за сваляне на имунитета на Сидеров и Десислав Чуко-
лов от "Атака" за груби и непристойни действия, нарушаващи общес-
твения ред. Поводът е инцидентът на ул. "Г.С.Раковски", когато двама-
та предизвикаха скандал и влязоха в сблъсък със собствениците на
магазинче за алкохол и цигари, а след това и с полицаи. От прокурату-
рата заявиха, че има данни, че двамата са нанесли леки телесни пов-
реди на двама служители на МВР.

Още едно искане беше внесено от Цацаров на 26 октомври за дава-
не на разрешение за възбуждане на наказателно преследване срещу
Сидеров и Чуколов, както и за задържането им под стража заради
първото им нахлуване в НАТФИЗ, когато обиждаха и заплашваха сту-
денти. По този случай се чака решение на Народното събрание, след
като временната комисия вече даде съгласие за задържането му.

По време обсъжданията в пленарна зала днес лидерът на "Атака"
каза, че не си е свали имунитета сам, защото няма доверие в българ-
ската правораздавателна система. Той даде за пример делото, което
се води срещу него заради инцидента на летище във Варна през януа-
ри 2014 г.

"Мога да кажа, че днес е много хубав ден за българската наркома-
фия, тъй като със свалянето на имунитета ни, тя ни нанася тежък удар
с тежката ръка на държавната машина с участие на прокуратура, МВР,
правителство и парламент, заради факта, че посочихме как в центъра
на София се продават свободно наркотици. Полицията това не го прес-
ледва, напротив, закриля го. Това беше доказано и показано в ТВ Ал-
фа", заяви Сидеров.

Той за пореден път заяви, че искането на главния прокурор за свал-
янето на имунитета е базирано на фалшива медицинска експертиза.
Това вече бе отречено от държавното обвинение. Според Сидеров
обаче имало няколко ръчно написани показания на свидетели, които
били с един и същ почерк.

Лидерът на "Атака" добави, че очаква пленарната зала да гласува и
другото решение по искане на главния прокурор - за задържането
му.

Днешното решение на НС, според Волен Сидеров, показвало, че це-
лият парламент работи под някакъв натиск и трябва да се изясни под
чий.

"Това е много опасно, тревожно, защото, както казах, днес е Сиде-
ров, утре - Каракачанов, Симеонов, може би Кънев - според това кой е
в отбора на властта и кой не е", предупреди още лидерът на "Атака".

Десислав Чуколов не пожела да бъде изслушан.
Атанас Зафиров от БСП коментира, че работата на времената анкетна

комисия е имало предизвественост заради начина, по който са се про-
веждали заседанията на комисията.

Димитър Главчев от ГЕРБ разясни правилника на Народното събра-
ние и подчерта, че комисията може да работи с различни правила.

Съкратиха срока за произнасяне на НС
Депутатите приеха промяна в правилника, с която се намалява от 14

на 5 дни срока, след който Народното събрание да се произнася по
искане на главния прокурор за снемане на депутатски имунитет. Така
депутатите ще имат само 5 дни, за да се откажат доброволно от защи-
тата си.

86 народни представители гласуваха „за“ промяната, „против“ бяха
26, а 17 - „въздържал се“.

По време на дебатите Таско Ерменков от БСП предложи редакцион-
на поправка между думите "се съкращава на 5 дни“ да бъдат добаве-
ни „работни“, но това не беше прието.

Данаил Кирилов от ГЕРБ подчерта, че срокът е забранителен.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

 Община Брезник на основание заповед № 1251/05.11.2015 г. обявява явен
търг за продажба на:

Имот № 028026, с предназначение за индивидуално застрояване, намиращ се
в местност „Ороберица” в землището на с. Брезнишки извор, с площ от 2.154
дка. Първоначална тръжна цена 9458.40 лв. Сумата не се облага с ДДС.

Дата , час , и място на провеждане на търга:  18.11.2015 г. от  10.00 часа в
заседателната зала на Общината.

Дата, час  и място на провеждане на повторния търг: 25.11.2015 г. от  10.00 часа
в заседателната зала на Общината.

 Размер на депозита – 10 % от  обявената цена. Внася се от 11.11.2015 г. до
16.00 часа на 16.11.2015 г. в касата на общината. За повторния търг – от 18.11.2015
г. до 16.00 часа на 253.11.2015 г.

Стъпка при наддаване: до 10 % от обявената цена.
Други тръжни условия –  за участие в търга следва да се подаде молба  и

удостоверение за актуално състояние на фирмата (ако участникът е фирма), де-
позитната квитанция. Задълженията към Общината се проверяват служебно. Съ-
щите се подават в срока на внасяне на депозита.

За повече информация: Община Брезник, стая 22, тел. 07751/2160.
ИВАН БЪЧВАРОВ

Вр. И. Д. Кмет на Община Брезник
(решение № 863/25.09.2015 г. на Общински съвет Брезник

БСП предлага обвързване на майчинството с МРЗ
БСП предлага обвързване на обезщетението за втората година от майчинството с

минималната работна заплата от началото на следващата година.
Законопроектът за изменение на Кодекса за социално осигуряване ще бъде раз-

гледан днес от социалната комисия в парламента.
Партията е вносител и на още една поправка - в Закона за семейни помощи за

деца. Тя предвижда добавката, която родителите получават за отглеждане на дете
с увреждане, да бъде равна на 70 процента от минималната заплата, съобщи Дарик.

В законопроекта за бюджета на държавното обществено осигуряване за следва-
щата година е заложено замразяване на обезщетението за отглеждане на малко
дете на 340 лева. Последното увеличение на този вид майчинство беше направено
от кабинета „Орешарски" през 2014-та година. Сега левицата предлага размерът
му да се обвърже с минималната работна заплата, което означава, че при всяко
увеличение на това възнаграждение, майчинството също ще расте. По тази форму-
ла от догодина то трябва да стане 420 лева.

Другата идея на БСП предвижда добавката за отглеждане на дете с увреждане
да стане поне 70 процента от минималната заплата. В момента нейният размер се
определя за всяка година, с проекта на държавния бюджет. За 2016-та година е
заложена добавка от 240 лева месечно. Ако бъде прието обвързването с минимал-
ната заплата, добавката трябва да се увеличи на 294 лева.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Денят започва с излишно бърборене, с коментари и
недоразумения както у дома, така и на работното
място. Родените в последната декада да не поемат
излишни рискове и да не провокират агресията на

околните. Ако имате здравословен или юридически проблем,
консултирайте се със специалист в съответната област.
Не прибягвайте да услугите на лаици, за да не влошите
положението.

Стегнете се и до обед свършете важното за деня.
Околните се разсейват, трудно влизат в час, не
схващат дълбочината на зараждащите се проблеми и
губят позиции, докато вие печелите и се ориентирате

правилно в ситуацията. Следобед ролите ще се разменят,
разговорите ви ще се разводнят, ще излязат от рамките на
добрия тон и няма да отразяват нуждите на момента.

Трудно начало на деня. Очертават се неприятни
разговори, срещи с хора, които ви се иска да избегнете, но
работата го налага. До обед времето минава в спорове и
разправии както у дома, така и на работното място.

Следобед от раз ще се разрешат поне два проблема, а за третия
някой друг ще се погрижи.

И за вас денят не започва по правилата, особено ако
и вие не ги спазвате. Вероятни са скандали на
работното място и разговори, които не дават
отговор на болезнените въпроси. Ще има опити да ви
прехвърлят чужда отговорност, да ви товарят с

допълнителни задачи и да ви настройват негативно към една
печеливша сделка. Преди да вземете каквото и да било решение,
информирайте се от специалист.

Неблагоприятен ден за събрания и провеждане на ко-
лективни инициативи. Трудно се взимат решения. Все-
ки дърпа чергата към себе си, защитава лични мнения
и позиции, без да се съобразява с изискванията на мо-
мента и претенциите на другите. Някъде ще избух-

нат скандали, от които е добре да се възползвате по най-бързия
начин. Следобед навлизате в рисков период и в следващите два
дни ще се сблъскате челно с почти неразрешими проблеми.

Днешният ден ви дава възможност да напреднете
в службата, да получите място и пост, който нас-
коро е освободен и овакантен. Действайте активно.
Днес обсаждаме и крепостите, които ще паднат
след време. Не се занимавайте с обяснения и увеща-

ния.

Тежка сутрин за родените в последната декада. Не
тръгвайте с голямата кошница. Амбициите ви ще
ударят на камък, ще бъдете посрещнати с неприятни
изисквания на работното място, а у дома ще се отворят
непредвидени ремонти и случайности, които ще ви

затормозят. До обед газите в проблеми, но следобед един по един
ги разрешавате или ги оставяте на друг.

На работното ви място днес е голяма говорилня. Не
спорете и не чакате съдействие. Свършете сами
това, което е важно. Не вярвайте на думи и сълзи, на
обещания и изнудващи изисквания. Доверете се на
инстинктите си. Следобед навлизате в рисков период.

Ще ви подвеждат, ще се налага да вършите нещо, което е в
задълженията и приоритетите на друг.

Започнете деня с проучване на предстоящите
задачи и възможности за старт на нови инициативи.
Търсете експертно и квалитетно мнение по
интересуващите ви въпроси. Препоръчват се срещи с
капацитети и специалисти. С приятели и колеги

разговорите няма да вървят, а споровете нищо няма да решат.
Каквото отложите за следващите два дни ще ви донесе пари и
предимства.

Родените в последната декада получават
предупредителни знаци, с които е добре да се
съобразят. Очакват ви главоболия на работното
място, претенции от страна на шефове и колеги и
неудобни разговори, които нагнетяват
обстановката. Съветът е да не влизате в спорове, да

не провокирате интриги и да стоите встрани от битките за
власт и влияние.

Проявете далновидност, не позволявайте да ви
въвличат в спорове и безсмислени разговори до обед.
По-добре е да закъснеете за работа, вместо да
участвате активно в губещи инициативи. Битките
се водят с нечестни средства. Може да качите

кръвното и да съжалявате за проявената толерантност.
Следобед навлизате в един от силните си периоди за месеца и до
два дни ще се похвалите с победа на няколко фронта.
Отлагайте всичко важно за утре.

Ден на напразни напъни и опити да се постигне
компромис, да се започне важна инициатива и да се
сложат в ред емоционалните отношения. Губите позиции
и сили в безсмислени спорове. Не му е времето и мястото
за уточняващи разговори. Вечерта ще получите нужната
ви информация и защита и в следващите дни ще

заплувате в спокойни и обезпечени води. Всичко, което предприемете
днес, ще се нуждае от корекции и поправки. Сънищата ви са пророчески,
а получените информации навременни и важни.
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Валери Божинов объркал
бройката на мацките в леглото

Валери Божинов е истински последо-
вател на тоталния еротичен хит - книга-
та „Петдесет нюанса сиво”. Напада-
телят на “Партизан” е като главния ге-
рой на авторката Е. Л Джеймс - Крис-
чън Грей, и експериментира непрестан-
но в леглото. За разлика от футболния
терен, където не записва успехи, на лю-
бовния фронт нападателят е неудър-
жим. Завоеванията на Божинов обаче
се нуждаят от няколко дни почивка
след креватните изпълнения с него. На-
ционалът обичал да завързва момиче-
тата, да използва всякакви допълнител-
ни секс-играчки и не се спирал в про-
дължение на дни. Режимът секс, малко
храна и пак секс, бил начинът на Божи-
нов да поддържа своята форма. Точно
по този начин живееше и героят от ро-
мана - секс през няколко часа в тайна
стая, пълна с всевъзможни любовни ат-
рибути.Немалко момичета обаче си
тръгвали дори със синини по тялото
след прекарани нощи с футболиста на
Партизан.

  „Божинов е луд в секса. Трябваха
ми три дни почивка след две нощи с не-
го. Бях разсипана, а той имаше сили и
енергия за още. Добре, че си тръгнах,
но бях цялата в синини”, сподели пред
„ШОУ” едно от любовните му завоева-
ния. В миналия брой вестникът на наро-
да разкри за още една любовна ава-
нтюра на Божинката. Плеймейтката
Елена Кучкова снове често между Со-
фия и Белград, за да бъде в чаршафите
на футболиста.

  В момента Валерката няма постоя-
нна половинка, което му отвързва ръ-
цете за креватни изпълнения. Той се
хвалел пред приятели, че вече не знаел
бройката на мацките, с които е бил след
раздялата с Николета Лозанова.

Много са. Толкова са много, че от тях
може да си направя няколко футболни
отбора”, фукал се Валери Божинов. 

лючи на етап об-
щински ученически
игри. Победители-
те няма да се класи-
рат на областно ни-
во, просто защото
такова  не е предви-
дено.Иначе тради-
ционно най-масово
ще е участието във
футбола, който от-
крива първенство-
то си на 9 декември
с турнира между
учениците от 5-ти
до 7-ми клас. 11 от-
бора са се записали
за участие, те ще
бъдат разделени на
две групи, като по-
бедителите ще иг-
раят финал за опре-
деляне на участника
в областния етап
на игрите. Леката
атлетика ше е на 14

Константин Георгиев приключи
на  20-то място на световното

Пернишкият шахматист Константин Георгиев
приключи на 20-та позиция  участието си в светов-
ното първенство за деца до 8 години на първенс-
твото н Порто Карас (Гърция). Косьо регистрира по-
беда и загуба в последните два кръга на шампиона-
та. В 10-ия крът той надделя над индиеца Вупала
Пранеч с черните фигури. За съжаление,в послед-
ния ,единадесети кръг на първенството перничан-
чето отстъпи на друг представител на индийската
школа Дей Шахил. Това го изпрати на 20-то място с
актив от седем победи и четири загуби. Класиране-
то  се оглави от индийци. Първи е Субраманян Бра-
хач, втори е Дев Шах,също от Индия, трети е очи-
барт от Монголия. Другият български шахматист в
тази възраст ,Светлен Иванов, зае 77-мо място в
класирането от общо  134 шахматисти. При момиче-
тата до 12 години световен шампион стана Нюргюл
Салимова от България.

99 ученически от-
бора са се записали
за участие в общин-
кия етап на учени-
ческите игри през
тази учебна година

Ще съдят фенове на ЦСКА и “Левски”
Вчера сутринта служители на СДВР проведоха специализирана

полицейска операция на територия на София. Целта на акцията бе
противодействие и превенция на спортното хулиганство. В хода на
предварителната работа,  след преглед на видеозаписи от проведе-
ни спортни мероприятия в столицата, 14 привърженици на столич-
ните отбори „ ЦСКА ” и „ Левски ” са установени като нарушители
на обществения ред през последните няколко месеца. Шестима са
участвали в сбивания и безредици по време на  футболната среща
между отборите на „ Левски ” и „  ЦСКА ” от елитната юношеска
група /до 19 години/. Останалите са установени като нарушители на
реда при провеждането на различни футболни срещи от есенния
дял на първенството на „А” и „В” групи. 

На 10 от мъжете са съставени актове за установено администра-
тивно нарушение по Закона за опазване на обществения ред при
провеждане на спортни мероприятия и още днес ще бъдат преда-
дени в Софийски районен съд за разглеждане на делата им. Сред
нарушителите има и непълнолетен, с който ще работи Комисията за
борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолет-
ни. Работата по установяване на извършители на противообщес-
твени прояви по време на изминалите спортни мероприятия про-
дължава. 

ноември  за двете
възрастови групи
на стадион „Мета-
лург”, тъй като то-
ва остана еди-
нственият стадион
в Перник, който
разполага с що-годе
нормално скочище
за дълъг скок.Спор-
тните игри в зала
ще проведат своя
общински етап от
надпреварата  през
януари и февруари.
Основен организа-
тор на състезания-
та е община Пер-
ник, със съдей-
ствието на спор-
тните клубове по
различните видове
спорт, който разви-
ват своята дей-
ност на територия-
та на общината.

– съобщи спор-
тният експерт в
общината Десисла-
ва Стойова. Това е
със седем повече от
миналата година.

Новост е,че тази
година ще има със-
тезания и по лека
атлетика за юноши
и девойки 11-12 клас
, но всички ще прик-

Европейската во-
лейболна централа
(CEV) обяви програма-
та на олимпийската
квалификация, която
ще се проведе в гер-
манската столица
Берлин в началото на
януари 2016 г. Както
е известно, България
се падна в изключи-
телно трудната Гру-
па „В“ с олимпийския
шампион Русия, евро-
пейския първенец
Франция и коравите
финландци. Турнирът
в „Макс Шмелинг Ха-
ле“ ще се проведе от
5 до 10 януари. Пъ-
рвият мач на  Бълга-

рия е срещу Финлан-
дия на 6 януари  от
16:00 часа българско
време. На следващия
ден  от 19:00 часа е
срещата с Русия , а
на  8 януари играем с
Франция от 18:00 ча-
са . В Група „А“ на
турнира в Берлин са
домакинът Германия,
световният шам-
пион Полша, Сърбия и
Белгия.  Първите два
отбора в двете гру-
пи ще се класират за
полуфиналите на ква-
лификационния тур-
нир, където ще иг-
раят на кръст, а след
това ще има мач за 3-

о място и финал. Са-
мо победителят от
квалификацията в
Берлин печели квота
за участие на оли-
мпийските игри в Рио
де Жанейро.  Заелите
2-о и 3-о място отбо-
ри се класират за уча-
стие в последната
световна олимпийска
квалификация в Токио
(Япония) през месец
май. До този момент
четири тима вече си
осигуриха участие на
Игрите в Рио де Жа-
нейро. Това са дома-
кинът Бразилия,
САЩ, Италия и Ар-
жентина. 

 

Стана ясна програмата на
националите в Берлин

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

13-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Германея – Витоша 0:5
Сливн.герой – ЦСКА 0:2
Балкан – Беласица 0:0
Пирин(ГД) – Рилски сп 1:1
Миньор - \София 2010 3:1
Стр.слава – Чико 5:1
Септември – Велбъжд 3:1
Чепинец – Ботев 2:2

Класиране:
1.ЦСКА 54:1     36 т.
2.Витоща 30:7     34
3.Сливн.герой 31:9     31
4.Вихрен 19:14   22
5.Миньор 20:15   21
6.Септември 24:16   20
7.Рилски сп. 13:11   17
8.Чико 23:23   17
9.Велбъжд 17:25   15
10.Чепинец 17:31   15
11.Стр.слава 17:20   14
12.Беласица 15:26   13
13.Пирин(ГД) 15:19   12
14.Ботев  14:25   8
15.Балкан 12:27   7
16.Германея 9:33     6
17.София 2010 8:36     3

ПРЕДСТОЯЩИ МАЧОВЕ

 ЮГОЗАПАДНА „В”ФГ

НЕДЕЛЯ 15,00 ЧАСА
Витоша – Ботев

Велбъжд – Чепинец
Чико – Септември

София 2010 – Стр.слава
Рилски сп. – Миньор

Беласица – Пирин(ГД)
Вихрен – Балкан
ЦСКА –почива

Германея – Сливн.герой
Областно футболно първенство

Група „А” 1
10-ти кръг

7/8 ноември 14,00 часа
Минерал – Верила – н
Металург – Ерма – с
Витоша – Пирин – н

Черногорец – Светля – н
Балкан – Ботев  - н
Дружба – Чорни – н
Спортист – почива

ГРУПА „А” 2

9-ТИ КРЪГ

7/8 НОЕМВРИ – 14,00 ЧАСА
Партизан – Стр.сокол – н
Бенковски – Студена- н

Китка- Свраките – с
Вихър – Енергетик – н
Левски – Сарата  - н

Буря – Ботев – с
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Те пак спряха движението при Драгичево

ИМАШЕ НАВРЕМЕТО ЕДНА
ПРИКАЗКА, ЧЕ КАТО РАЗ-
КОПАЯТ НЯКОЯ УЛИЦА
ИЛИ ПЛОЩАД, копачите
търсят дипломата на своя на-

чалник. Горе-долу така вероятно е станало
и с оня местен юнак, дето е осъден тия
дни, че е обрал две гимназии. А и присъ-
дата изглежда справедлива – за две гим-
назии една година. Просто такава ни е
системата – две за една. Вероятно и тоя
хубавец е имал личен мотив да посегне на
училищното имущество. Според обясне-
нията му, щял да продава заграбеното за
скрап и да припечели някой лев. В контек-
ста на образователната ни система има ло-
гика. Някои училища вече са превърнати в
скрап, ама оня много е избързал. Вероя-
тен е и друг мотив – да е търсил диплома,
ако не от двете, поне от една гимназия.
Явно е недипломиран специалист, щом е
допуснал да го хванат. ПЕРНИШКИТЕ
ПОЛИЦАИ СТАЧКУВАТ РАЗДЕЛНО.
ЕДНИ МИРНО И КРОТКО СЕ ВСЛУШ-
ВАТ в съветите на премиера, не преграж-
дат пътища и площади, та утре може да
минат за стачници първа категория. Рес-
пективно и да се пенсионират като такива.
Оная вечер триста души си поприказвали
пред полицейската сграда, пушили по ци-
гара и културно се прибрали по домовете
си, за да не пречат на движението. Други
техни колеги обаче, явно по-войнствени,
блокирали пътя за София при Драгичево и
станало каквото станало. Също като в Со-
фия – шофьорска олелия до Бога. Та ако
ще делят полицаите на категории за пен-
сиониране, това също е идея. Символично
протестиращите да си вземат несимволич-
ните пенсии плюс двайсетте заплати. А
блокиращите пътища да минат трета кате-
гория, демек, да слязат на пътя при оби-
кновения пешеходец, за да видят как се
кара само с десет заплати накуп. Остава
сега големите началници от София да ги
задължат и да си празнуват празника, та
по тоя критерий да въведат още едно раз-
деление на труда. Впрочем, старите капи
намазаха от благословита на Бойко. Ама
младите са обречени на стачкуват през
целия си трудов стаж.

Иззеха над килограм
марихуана
Любомира ПЕЛОВА

Полицаи от Главна дирекция Борба с ор-
ганизираната престъпност” Областната ди-
рекция на МВР в Перник са иззели голямо
количество наркотични вещества.

Акцията е проведена в Рударци. Спецпо-
лицаите обискирали имот, обитаван от 31-
годишният А.Д. Намерени и иззети са били
множество пликове със суха зелена листна
маса с общо тегло около един килограм.
Най-вероятно това е марихуана, олбясниха
криминалисти. Открити са били и 20 стръка
растения от рода на дивия коноп с височина
до 1,7 метра.

Органите на реда са конфискували още
множество семена, електронна везна, течна
тор, прожектори и оранжерийни лампи. А.Д.
е криминално проявен, познат с извършена
от него кражба.

Обявен е за общонационално издирване
и процесуално-следствените действия про-
дължават под надзора на Районна прокура-
тура – Перник.Синдикатите: Между 10 и

15 000 ще напуснат МВР
Любомира ПЕЛОВА

10-15 хиляди души вероятно ще напуснат МВР. Дока-
то не бъде оттеглен проектът, орязващ социалните при-
добивки в системата, няма да преговаряме, заяви кате-
горично зам.-председателят на УС на Синдикалната фе-
дерация на служителите в МВР Борислав Мазнев по по-
вод протестите на полицаите. Правителството обяви, че
смекчава проекта, като придобивките - 20 заплати при
пенсиониране, ще отпаднат за новопостъпили служите-
ли. При тях те ще са 10. Отпуските обаче се намаляват
от 30 на 20 работни дни за всички, а добавките за прос-
лужено време влизат в заплатата - пак за всички.

Министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова
каза вчера, че ще бъдат разписани всички подадени
до момента няколкостотин рапорта за напускане. Маз-
нев каза, че след Нова година няма да има кой да пази
границата и пожарникари, които да се отзоват на сиг-
нал. ”Някой се опитва да убие полицията. Тонът на пре-
миера Бойко Борисов беше крайно заплашителен.
Бяха ни отправени заплахи и в министерството от стра-
на на вътрешния министър за наказание, уволнение и
съд, защото действията на колегите ни били незакон-
ни”, каза още Мазнев.

Премиерът Бойко Борисов се обърна вчера към глав-
ния секретар на МВР Георги Костов с думите, че е край-
но недопустимо униформени служители, без разреше-
ние, да дават пример как се вършат незаконни дей-
ствия.  Той смята, че обществото подкрепя полицейски-
те протести. “Тези протести не са свързани само с фи-
нансови искания на служителите в МВР, а са в защита
на българското общество. Това, което се предвижда ка-
то промяна в бюджета и орязването на социалните пра-
ва на служителите в системата, доведе до рязък спад
на броя на полицаите, които осъществяват пряка рабо-
та на терен, охрана на държавната граница и борба с
престъпността. Това рязко ще доведе до повишаване
на криминогенните фактори”, коментира Мазнев.

Той не вижда негативизъм в обществото. “Срещаме
го само в някои платени медии”, добави синдикалистът.

“Настояваме в МВР да има реална реформа, но това
не е реформа, а е орязване на социалните права и обе-
зщетения на служителите в МВР. Реформа е нещо, кое-
то подобрява положението в системата. Това как ще по-
добри положението в системата. Ще приемем всяка
конструктивна промяна, която ще доведе до промяна
на положението”, заяви Мазнев.

Ще бъдем тук и утре,
ако се наложи, но няма
да позволим никой да
се подиграва с труда
ни” - категорични
бяха протестиращи-
те. 

Други повече от
300 техни колеги пък
се събраха завчера ве-
черта пред сградата
на Областната ди-
рекция на полицията.
Официалното им об-
яснение за масовата
късна вечерна среща
било, че са се събрали
да се видят и да си
поговорят за среща-
та на премиера с ми-
нистрите на МВР и
финансите. Заявиха
официално обаче, че
на Архангеловден –
на 8-ми ноември, об-

Любомира ПЕЛОВА
В сряда вечерта

протестиращи пер-
нишките полицаи, не-
доволни от дискути-
раните промени по
отношение на запла-
щане, възнаграждения
при пенсиониране и
отпуск и други со-
циални придобивки,
отново излязоха на
протест на кръсто-
вището при село Дра-
гичево. За  малко пове-
че от час те блокира-
ха движението на све-
тофарите, при раз-
клона за Рударци. На
няколко минути се
пропускаха автомоби-
ли. 

“Няма яснота какво
точно се случва, за-
това отново сме тук.

Любомира ПЕЛОВА
20-годишният кюс-

тендилец Йордан Йор-
данов ще лежи в зат-
вора заради извърше-
ни кражби от две гим-
назии в Перник. Ефе-
ктивната присъда,
наложена от Районен
съд – Перник, е в раз-
мер на година и два
месеца, при първона-
чален строг режим на
изтърпяване. Сериоз-
ното наказание, нало-
жено от пернишките
магистрати се базира
на това, че кюстенди-
лецът вече е бил из-
правян пред Темида и
има присъда от 2013
година за друго по-

Кюстендилец, извършил кражби
от две гимназии, отива в затвора

добно деяние.
Кражбите, които

връщат безработния
Йордан зад решетки-
те, са извършени в пе-
риода между 1-ви и 15-
ти ноември 2014 го-
дина. Младежът заед-
но с непълнолетен
съучастник, изпол-
звайки метален прът
от чин и дървена
стълба, разбили вход-
ната врата на прис-
тройка и вратите на
две вътрешни помеще-
ния в сградата, в коя-
то се помещават Про-
фесионална гимназия
„Св. Иван Рилски“ и
Професионална гимна-
зия „Христо Ботев“ в

града, и отмъкнали две
външни тела на клима-
тици, покривни ламари-
ни, 4 парчета желязна
релса, железен барабан
от промишлена перал-
на машина от неръж-
даема стомана и 5
кръгли метални диска.
Общата стойност на
кражбата била 354,40
лева. Целта на двамата
била да продадат ме-
талните предмети за
скрап.

Пернишкият районен
съд наказа непълнолет-
ния му съучастник с
шест месеца пробация.
Присъдата подлежи на
обжалване пред Пер-
нишкия окръжен съд.

явен за национален
професионален праз-
ник на полицията, ще
се включат в протес-
та в столицата. Пер-
нишките служители
на труда са катего-
рични – искат тру-
дът им да бъде оцене-
н достойно, да ра-
ботят при нормални
условия, настояват
да се сложи край на ек-
спериментите в сис-
темата. Случващото
се те определят като
гавра. Сред „разговар-
ящите” имаше поли-
цаи, служители на По-
жарната, на Съдебна
охрана, служители от
арестите, хора от
ДАНС, БОП, както и
от районните поли-
цейски управление.

Перничанката Луиза Григорова
отмъкна гаджето на Елена Петрова

Виктория СТАНКОВА
Актрисата Луиза Григорова е отмъкнала гаджето на колежката си Елена Петрова, пи-

ше столична медия. Бившата моделка най-после си призна кой е мъжът на сърцето й-
Мартин Макариев. Това е режисьорът на някои от най-хубавите видеоклипове в родна-
та поп музика, работил е за Крисия, Графа, както и за някои от епизодите на сериала
„Под прикритие”. Вече има и сниман игрален филм- психотрилъра „Вила Роза”.

В този филм участва тогавашното му гадже- Елена Петрова. Но Мартин явно снима
филм за всяка от избраниците си, тъй като сега работи по нова суперпродукция със
заглавие „Черните досиета”, а главната роля в нея е за Луиза Григорова. Сега Луиза и
Мартин търсят около 2 милиона долара, за да заснемат филма, а ако успеят, може да
поканят и Никълъс Кейдж да се снима в лентата.
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СЪОБЩЕНИЕ
    На основание чл.101б, ал.3 от

ЗОП Ви уведомяваме, че Община
Перник обявява публична покана
за възлагане на обществена по-
ръчка с предмет: “Овладяване по-
пулацията на безстопанствени
кучета и цялостна организация
на Общински приют за безсто-
панствени кучета в кв. Кристал,
гр. Перник ”.

 Публичната покана е публикува-
на в портала на АОП ID 9047337

Учат най-малките ученици  да пи-
шат SMS на кирилица

Виктория СТАНКОВА
Първолаците ще се учат да пишат sms на роден език. Освен това хлапетата ще трябва

да овладяват и други дигитални компетентности като използване на електронни речници
и др. Това предвиждат проектите на нови учебни програми по български език и литерату-
ра за първи клас, публикувани на сайта на образователното министерство. В програмите
е заложено още най-малките ученици да могат да описват здравословната храна, да че-
тат реклами и да участват в ролеви игри за покупко-продажби. Промени има и в учебните
програми по български език и литература за пети клас, които също са публикувани на
сайта на МОН. Според тях петокласниците вече няма да изучават стихотворението на
Иван Вазов „Родна реч“. Същевременно обаче се въвежда „Хайдути“ на Христо Ботев.
Тотална промяна обаче е направена в учебните програми по история за пети клас. Уро-
ците, посветени на българското минало, са драстично орязани за сметка на древната ис-
тория.


