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Доста
значения

Местан едва обяви името на
новата си партия и езиковедите се втурна-
ха да я тълкуват отпред назад и отзад нап-
ред и като абревиатура, и като метафора,
и като чуждица. Само че проектът си е чис-
то български и както редица други лабора-
торни политически упражнения, носи в се-
бе си алхимията на партийния наркотик.

Едва ли има съмнения в паралела между
българското и турското звучене на Места-
новия ДОСТ. Поне в началото някой трудно
може да възпроизведе четирите думи са-
мостоятелно, но скоро и децата ще нау-
чат, че „дост” на турски значи приятел. Ве-
че и на български. Но и доста станаха значе-
нията на думата, особено след като вчера
автентичните анадолски турци извадиха
на бял свят още едно значение, а именно
„извънбрачно съжителство”. Е, сега вече
новата партия си падна на мерака. В мора-
лен аспект – необятен простор за тълкува-
не както на петвековното етническо съжи-
телство, така и на извънбрачните контак-
ти, създали днешната човешка амалгама на
Балканите. Като включим двете значения
на дост – че приятелят напира за извън-
брачна любов, партията на Местан се впис-
ва идеално в българския политически бар-
дак. Не станаха ли обаче ДОСТа неговите
посетители?

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Четирима жители

на Пернишко са прив-
лечени като обвиняе-
ми от пернишки и
трънски полицаи за-
ради извършени от
тях престъпления.

Криминално проявен
мъж от трънското
село Глоговица ще се
изправи пред правосъ-
дието с обвинение  за
опипт за кражба. 51-
годишният Т.В. в края
на ноември миналата
година, опитал да обе-
ре къща в съседното
село Филиповци. Той
успял да проникне в
сградата, демонти-
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райки стъклото на
един от прозорците.
Вече бил приготвил
да изнесе плячката -
електроуреди, посуда,
хранителни продукти
и напитки, когато
собственикът на имо-
та се върнал и успял
с помощта на свой
роднина да задържи
айдука на местопрес-
тъплението. Т.В. е
криминално проявен,
познат на органите
реда предимно с
кражби. Изтърпявал
е и ефективни при-
съди. Сега той е с
наложена му е мярка
за неотклонение за-

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място, без  обзавеждане 
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Областният управител
с почетен плакет

Любомира ПЕЛОВА
Държавна агенция по

метрологичен и техни-
чески надзор удостои с

почетен плакет облас-
тния управител д-р
Александър Александро-
в. Отличието му бе

държане под стра-
жа”.

53-годишният Б.Х.
от Трън пък ще от-
говаря за нанасяне
на тежка телесна
повреда.

В началото на ме-
сец август миналата
година, в трънското
село Бераинци той на-
паднал с нож 63-годи-
шен местен жител и
успял да му нанесе
прободна рана в облас-
тта на лявата пред-
мишница, причинявай-
ки му тежка телесна
повреда. Пиян шофьор предизвика

инцидент на пътя
Любомира ПЕЛОВА

Бързо производство срещу пиян шо-
фьор, причинил пътнотранспортно произ-
шествие, е започнато от служители на
Второ районно управление на МВР в Пер-
ник.

Инцидентът е станал около 18,10 часа
във вторник на улица „Черни връх” в Ру-
дарци. Лек автомобил „Хюндай”, шофи-
ран от 32-годишния перничанин С.Е., се
сблъскал с кола „Опел Корса”, управл-
явана от друг перничанин - 41-годишният
К.П. Двамата водачи на автомобили не
са пострадали, но са нанесени материал-
ни щети на возилата. При изпробването
на водачите с техническо средство за
алкохол е установено, че К.П. е с 1,34
промила. Взета му е кръвна проба и ра-
ботата по случая продължава.

На страница 12

връчено лично от за-
местник-председатели-
те на агенцията за при-
нос в съвместната еки-
пна работа по осъщест-
вяване на надзорната
техническа и метроло-
гична дейност между
ДАМТН и Областна ад-
министразия Перник.

Това стана на среща в
кабинета на д-р Алексан-
дър Александров, след
приключване на щател-
на проверка на два язо-
вира на територията
на област Перник.

Променлива
облачност

На страница 3
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Проблемът там трябва да се решава кардинално

Предлагат наказателна отговорност
за бременност под 16 години

Любомира Пелова
Зачестяват раждания, при които деца ста-

ват майки. Подобни случаи има и в Перниш-
ко, но нелицеприятни данни в тази посока
има за цялата страна. Затова притеснени ле-
кари предлагат а бременността на момичета
под 16-годишна възраст да бъде инкрими-
нирана и да не се допускат раждания в нев-
ръстна възраст.

Повод за предложението на акушер-гине-
колозите да се носи наказателна отговор-
ност и от момичетата, които раждат преди да
са навършили 16 г., стана случай от 1 фев-
руари, когато 14-годишно момиче, бременно
в деветия месец, скочи от 4-тия етаж на АГ
комплекса в Русе, защото иска да си ходи у
дома.

“Трябва да се инкриминират тези бремен-
ности поне под 16-годишна възраст. Това са
деца неукрепналата нервна система, детски
начин на мислене. След като е криминално
един възрастен да има интимни отношения с
14-годишна, за какво приказваме да бъдат
бременни”, категорични са гинеколозите.

По смисъла на закона непълнолетните
майки са деца. Това са предимно момичета
без образование, обикновено от ромски
произход.  Повечето от тях са ходили в на-
чалния курс, а други изобщо не са ходили.

Родителите са неграмотни, от там и децата
са неграмотни, казват социалните служите-
ли и допълват картината с описание на по-
пулярния модел на ромско семейство - нег-
рамотни родители имат между 5 и 8 деца,
които също не ходят на училище и при първа
възможност създават свои семейства с де-
ца, които като аритметична прогресия по-
пълват таблиците с неграмотни български
граждани.

На 1 февруари вицепремиерът и министър
на труда и социалната политика Ивайло Кал-
фин съобщи, че в България са регистрирани
3000 майки под 16 години, които търсят дет-
ски помощи. “За всички тях средствата са в
натура – бабите и дядовците не получават
пари кеш. Ако майката си завърши средно-
то образование, ще вземе помощ и в пари”,
обясни Калфин.

Силвия ГРИГОРОВА
За сериозен проблем

по главния път от Ру-
дарци за Кладница,
алармира кметът на
Рударци – Богдан Ки-
рилов. Той поясни, че

Трябва методика за прилагане
на критериите, по които НЗОК

ще сключва договори
Любомира ПЕЛОВА

Необходимо е да бъде изработена ме-
тодика за прилагане на критериите, по
които НЗОК ще избира с кои лечебни за-
ведения да сключва договор. Това е по-
зицията на председателя на Българския
лекарски съюз д-р Венцислава Грозев.
Той отбеляза, че методиката трябва да
бъде изработена от експертите на МЗ,
БЛС, общините и всички останали заин-
тересовани страни. По думите му преди
нейното цялостно въвеждане е необхо-
димо тя да се изпробва пилотно в пет об-
ласти на страната. Д-р Грозев добави, че
отделно съсловната организация е нап-
равила предложения за корекция на
част от критериите, тъй като има няколко
неясни момента в наредбата.

Председателят на БЛС даде пример
със статуквото на специализираните бол-
ници. Той отбеляза, че те всички имат
трето ниво на компетентност, защото
имат необходимата апаратура и специа-
листи. Според него обаче, тези лечебни
заведения не притежават някои други
структури, които да им донесат опреде-
лен брой точки. „Представете си една
„Св. Екатерина”. Това е кардиологична
болница, един от флагманите в лечение-
то на сърдечно-съдовите заболявания в
България. И изведнъж тя не притежава
спешно отделение, тя няма на територия-
та си едно, две, три други отделения и
т.н. И виждате ли, тя в реда на класация-
та съвсем, как да кажа, по тази схема
може да остане малко по-назад от други
лечебни заведения, което не е резонно“,
обясни той.

Д-р Грозев също така заяви, че ако ед-
на болница е работеща, след като има
своите нива на компетентност и след ка-
то има използваемостта на своя леглови
фонд, тя не трябва да бъде лишавана от
сключване на договор с НЗОК.

Той също така коментира, че наличието
на електронни идентификатори в лечеб-
ните заведение не бива да бъде залага-
но в НРД. „Който, както иска, да си въ-
вежда тези отпечатъци, но нека бъде та-
ка добър да ги въведе по начин, по който
е съобразно закона и законодателството
на Република България. Националният
рамков договор не е нормативен акт, с
който да се въвеждат подобни измерва-
телни уреди, които да удостоверяват на-
личието или отсъствието на преглед“,
заяви д-р Грозев.

За да преборите грипа, трябва да
забравите за сладко и алкохол

Виктория СТАНКОВА
За да подобрим имунната си защита, е

необходимо да имаме защита срещу ви-
русите, да придобием клетъчен и хормо-
нален имунитет. Това каза професор
Донка Байкова. Тя посочи, че през зима-
та не е необходимо да хапваме по-тежки
и мазни храни, а да наблегнем на белтъ-
ците. „Това са нискомаслените кисели
млека, рибата, яйцата и постното месо,
но в умерени количества”, съветва дие-
толожката. Тя посочи и бобовите храни
като задължителни за менюто ни в този
сезон. Според Байкова, важно е да се
приемат антиоксидантни витамини, които
се съдържат най-много в тиквата, авока-
дото, ядките. „За да преборите грипа
трябва да забравите за сладкото и алко-
хола в по-големи количества, наблегнете
на чесън, лютиви чушки и хляб”, съветва
тя. Диетоложката препоръчва и топла пи-
лешка супа, която съдържа специфични
съставки като цистеин и други аминоки-
селини. Разходките на открито също по-
добрява тонуса ни през студените дни.
Според нея, тоталното гладуване не се
препоръчва през зимата.

от около две седмици
от  гробищния парк е
започнало да се свли-
ча земна маса. Наско-
ро са паднали и две
дървета, което е до-
вело да временно спи-

ране на движението
на обществения
транспорт в посока
към Кладница. „Ние
реагирахме веднага и
разчистихме пътя, за
да се възстанови дви-

Половината българи разчитат
на помощта на родителите си

Любомира ПЕЛОВА
53% от българите

разчитат на финансо-
вата помощ на роди-
телите си. Другa една
пета получават пари
от баба и дядо, а все-
ки 8 българин живее с
родителите си.

Това показва между-
народно проучване на
кредитна институ-
ция. Повечето от
българите разчитат
на подкрепа на роди-
телите си до 22-го-
дишна възраст, но
всеки осми възрастен
българин живее с ро-
дителите си (13%).
Заедно с порасналите
си деца най-често жи-
веят родителите с
по-високи доходи и
разведените.

58% от тези, които
ползват помощта на
мама и тако, са мъже,
но по-голямата част
от българите, които
разчитат на родите-
лите си, работят, по-
казва още проучване-
то.

Докато в България
пълен хладилник и об-
служване от мама се
нрави на 12% от хора-
та, в Полша те са поч-
ти една пета (19%), в
Чехия общо домакинс-
тво с родителите
споделя всеки шести
(17%), а в Словакия
всеки седми пораснал
потомък (14%).

Повече от полови-
ната българи са си-
гурни, че родителите
ще се погрижат за
тях. Друга една пета
могат да разчита на
баба си и дядо си.

В Словакия с роди-
телите си живеят
42% от децата над 18
години, а в Полша –
31%.

Обикновено роди-
телите във всички
страни престават да
подкрепят финансово
децата си около 23-
тата им година, кога-
то завършат образо-
ванието си или си на-
мерят работа, сочи
проучването.

Цял живот на фи-
нансовата подкрепа
на родителите си
разчита всеки десети
поляк, 8% от чехите
и 4% от словаците.

В България дожи-
вотната рента от
родителите не е на
мода. Точно обратно-
то – 28% от българи-
те се грижат за оста-
релите си родители,
което е най-високият
процент от всички
наблюдавани страни.

В Чехия редовно да-
ват пари на майка си
или баща си едва 12%

от хората, в Слова-
кия изпращат част
от заплатата си на
родителите 16% от
хората, а в Полша –
23%, като сумата, с
която ги подпомагат
е най-високата от че-
тирите страни (174
евро).

Според проучване-
то средната сума, с
която порасналите
деца подкрепят роди-
телите си в България,
е 152 лв. (78 евро).
Най-често за родите-
лите си се грижат хо-
рата с по-високи дохо-
ди, или необвързани-
те.

Проучването е ко-
личествено и е прове-
дено в 4 държави – Че-
хия, Полша, Словакия
и България, сред 4000
души на възраст меж-
ду 18 и 65 години. Из-
следването е реализи-
рано от агенция за
маркетингови проуч-
вания IPSOS през юли
2015 г. посредством
онлайн допитване.

жението. Това обаче,
са временни мерки,
които не решават
проблема кардинално.
Може би трябва да се
търси съдействие за
решаването му от Ко-
мисията по бедствия
и аварии”, коментира
кметът на Рударци.

Според заместник
кмета на общината-
Владислав Караилиев,
пътят Рударци-Клад-
ница е третокласен и
се поддържа от Об-
ластно пътно управ-
ление Перник. Самото
свличане на земната
маса под гробищния
парк попада в района
на Природен парк „Ви-
тоша”. Управлението
на природния парк и
дейностите на тери-
торията му се извър-
шват при определени
строги регламенти,
поясни Караилиев.

Богдан Кирилов до-
пълни, че до сега, при
появата на такова
свличане, Областно
пътно управление се
задоволявало само с
почистването на

пътя, за да е проходим,
но проблемът със
свличането на земни-
те маси си остава не-
решен.

В крайна сметка, кме-
тът на община Пер-
ник- Вяра Церовска
предложи на Богдан Ки-
рилов да представи
подробна докладна по
случая както до общи-
ната, така и до Облас-
тно пътно управле-
ние. „Ние ще проведем
разговор с ръководс-
твото на ПП”Вито-
ша” и с ОПУ-Перник,  за
да обсъдим какви мер-
ки можем да предприе-
мем, за да решим този
проблем кардинално”,
поясни Церовска. 

Варианти за укрепва-
нето на пътя има, ка-
то единия от тях е
чрез изграждането на
подпорна стена. Въп-
росът опира до това,
съгласно закона, кой
може да финансира та-
зи дейност, тъй като
пътят е третокласен
и ангажимента по под-
дръжката му е на ОПУ-
Перник.
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Нужни са сервитьори, бармани и камериери

ПП АБВ ще има своя кандидатура за
предстоящия президентски вот

Любомира ПЕЛОВА
Георги

П ъ р в а -
нов, пре-
з и д е н т
на Р Бъл-
гария /
2 0 0 2 -
2012/ и
п р е д с е -
дател на
ПП АБВ,
и з р а з и

удовлетворение от факта, че Ирина Боко-
ва ще бъде кандидатурата за генерален
секретар на ООН. „Не заради нашата по-
зиция. Бяхме малко остри, но аргументи-
рани, защото твърдим, че това е най-доб-
рата кандидатура”, коментира Първанов.
Той изрази надежда, че на заседанието
на Министерския съвет утре, освен реше-
ние, ще бъде приет и план за подкрепа на
кандидатурата на Бокова.

Георги Първанов каза, че АБВ ще има
своя кандидатура за предстоящия прези-
дентски вот към средата на май, освен
ако не се реализира вариант на по-широ-
ка подкрепа, която да идва не само от ле-
вия сектор.

В отговор на журналистически въпрос
Първанов заяви, че Ивайло Калфин би
могъл да олицетвори най-добре прези-
дентската институция. „Без негово съгла-
сие не мога да коментирам дали ще бъде
кандидат за поста. Това предстои да се
обсъжда във вътрешен план и в контакти-
те с партиите”, каза Георги Първанов. По
въпроса за негова собствена кандидату-
ра за трети мандат, той смята за наложи-
телно Конституционният съд да излезе
със становище по въпроса. „Постигнал
съм максималното. Имам самочувствието
на успешен президент и не бих могъл да
постигна нищо повече от това, което се е
случило през тези десет години”, добави
Георги Първанов.

Първанов отново коментира събитията,
които бележат 4 януари 1997 година и
връщането на мандата от управляващата
тогава БСП, чийто председател по това
време е самият той. Той заяви, че прите-
жава няколко типа документи от периода,
тема на спора, които най-накрая да фор-
мулират историческата истина – стеног-
рами от заседанията на висшите ръко-
водни органи на БСП и на парламентар-
ната група.

Спешна ревизия на КСО
иска КТ ”Подкрепа”

Силвия ГРИГОРОВА
Спешна ревизия на текстовете в Кодек-

са за социално осигуряване, даващи въз-
можност за ранно пенсиониране на заети
в различните сфери на обществено-ико-
номическия живот на страната иска
КТ”Подкрепа” в нарочна декларация, ад-
ресирана до: премиера, председателя на
Народното събрание, социалния минис-
тър, министъра на енергетиката, министъ-
ра на образованието и председателя на
Комисията по труда и социалната полити-
ка в Парламента. В декларацията, от син-
диката се посочва, че през изминалата
година с обединените усилия на прави-
телството, Парламента и социалните парт-
ньори е била направена важна крачка за
оптимизиране параметрите на пенсионна-
та система.

 „Паралелно с това, обаче и в разрез с
разчетите и балансите, въз основа на кои-
то тези промени бяха направени, чрез не-
домислени промени в Кодекса на труда,
беше присъдено правото на работодателя
да прекратява трудови правоотношения
на основание придобито право на пенсио-
ниране за осигурителен стаж и възраст.
Това преобърна наопаки принципите на
пенсионното осигуряване – пенсията от
право се превърна в задължение. Спорно
е доколко е постигната целта за осигур-
яване на работа на млади хора на мястото
на пенсионираните, но извън съмнение
вече са налице щетите върху пенсионна-
та система и пазара на труда, които тази
мярка нанася, най-малкото заради пром-
яната надолу на средната „ефективна
възраст за пенсиониране”, което би дове-
ло до настояване в определени среди за
компенсиране чрез увеличение на уни-
версалната възраст.

 Не можем да подминем явните злоу-
потреби, които се вършат чрез ранното
принудително пенсиониране на учители и
то за сметка на Учителския пенсионен
фонд.

 В съвсем непродължителен срок безот-
говорно бяха пенсионирани около 200 ви-
сококвалифицирани специалисти в АЕЦ
„Козлодуй” и в ДП „Радиоактивни отпа-
дъци”, се подчертава в декларацията.
Според КТ”Подкрепа”, на българския па-
зар на труда е невъзможно да бъдат на-
мерени специалисти с квалификацията и
опита, които изискват въпросните работни
места. Това, определено, създава опа-
сности от липса на ценни кадри, на място-
то на които в момента няма подготвени да
заемат техните места. Липсата на подоб-
ни специалисти в определени предприя-
тия може да доведе до непредвидени си-
туации в производствения процес.

Въз основа на това, КТ”Подкрепа” нас-
тоява за:

1. Да бъде направена спешна ревизия
на текстовете в Кодекса за социално оси-
гуряване, даващи възможност за ранно
пенсиониране на учители за сметка на
Учителския пенсионен фонд, като ясно се
запише, че инициативата за такова пен-
сиониране може да бъде само на лицето,
придобило съответните права.

2.Възможността на работодателите да
освобождават работници и служители, на
основание придобити права за пенсиони-
ране за осигурителен стаж и възраст да
се ограничи само за универсалните права
по чл. 68 от КСО.

3.Да бъде потърсена най-строга отго-
ворност на изпълнителните директори на
АЕЦ „Козлодуй” и ДП „РАО”, в това число
до освобождаването им от длъжност, за-
ради безотговорното им поведение в ръ-
ководенето на тези изключително чувс-
твителни системи. Що се отнася до АЕЦ
„Козлодуй”, има и достатъчно други ос-
нования, които са добре известни на ръ-
ководителите на системата на енергети-
ката.

Под текста на декларацията, изпратена
до медиите, стои подписът на президента
на КТ ”Подкрепа” Димитър Манолов.

        

тант, 1 заварчик
МАГ- листов мате-
риал, 1 стругар, 1 ка-
руселист, 1 борвер-
гист, 1 кранист,  1
спасител за басейн, 1
търговец снабдител,
1 международен шо-
фьор, 1 автокозме-
тик, 1 заварчик,1
шлосер, 1 ръководи-
тел на Център за ка-
риерно развитие с
висше образование, 3
кариерни консултан-
ти, с висше образова-
ние, 1 водач на мото-
кар, 1 продавач на за-
куски,  3 продавачи за
кулинарен щанд, 3 по-
мощник-готвачи, 1
шивач-крояч, 2 шо-
фьори на автобус и 1
работник в строи-
телството.

 Ако трябва да нап-
равим анализ на тру-
довия пазар в регио-
на, то със сигурност
можем да кажем, че са
налице първите сиг-
нали за неговото съ-

сътрудничестовото
между институциите
и високият професио-
нализъм на замес-
тник-председатели-
те.

По време на двус-
транната среща бяха

От своя страна д-р
Александров връчи
специално изработе-
ни поименни плакети,
с които изрази своя-
та благодарност за

Областният управител с...

Силвия ГРИГОРОВА
77 свободни работ-

ни места предлага Бю-
рото по труда в Пер-
ник на безработните
от региона през тази
седмица. Звучи неп-
равдоподобно през
февруари да се об-
явят толкова свобод-

ни места, но те са
факт. След като мина-
лата седмица, предло-
жените от Бюрото
по труда  свободни
места бяха със 7 по-
малко от предходната
седмица, тази седми-
ца те  са с 34 повече.
Предлаганите свобод-

ни места за безработ-
ни висшисти са с 2 по-
малко от миналата
седмица и през тази
те са 4.

И тази седмица е ак-
туална офертата за
10 шивачки, необходи-
ми за съшиване на де-
тайли на пуловери на
кетел машина, може и
без опит, тъй като
работодателят е оси-
гурил обучение. Все
още се търсят 4 ши-
вачки, от които 2 за
трудоустроени ра-
ботни места и 5 охра-
нители. Тази седмица
Бюрото по труда
търси 10 сервитьо-
ри, 10 бармани и 10 ка-
мериери за черномор-
ски хотели като усло-
вието е те да имат
средно образование и
да владеят френски
или английски език.

През тази седмица -
Бюрото по труда
предлага работа и
на: 1 продавач-консул-

живяване. Доказа-
телство за това е
фактът, че се
търсят 30 човека за
хотелиерския бранш,
макар, че има още вре-
ме до откриването на
туристическия сезон.
И тази седмица сред
най-търсените про-
фесии продължава да
бъде шивашката,  тъ-
й като е актуално
предложението за 14
шивачки.  На пазара на
труда   отново се
появи необходимост
от кадри в сферата
на машиностроенето
и то с опит в профе-
сията, охранители,
кадри в сферата на
услугите.

И тази седмица без-
работните със сред-
но и по-ниско образо-
вание имат  далеч по-
големи шансове да си
намерят работа. На
тях Бюрото по труда
предложи 73 свободни
места.

 

от страница 1 обсъдени някои кон-
кретни възможности
за подобряването на
техническите съоръже-
ния обслужващи язови-
рите, както и цялос-
тното състояние на
водоемите в областта.

Мен винаги ме е интере-
сувало това и като про-
фесионалист, но и като
родител, и това са не-
ща, които не могат да
търпят отлагане и да
започнем да работим по
тях, след като всичко
друго сме приключили.
По всяко едно нещо, кое-
то се случва в българ-
ското училище, трябва
да сме наясно, че ако не
сме го изчислили добре,
значи не сме си свърши-
ли добре работата”. 

“Имам предвид сигур-
ността, имам предвид,
ако щете, такива важни
неща като с какви авто-

Виктория СТАНКОВА 
Няма да изчакам да

свърши работата по
един приоритет, за да
започне по друго, защо-
то това е абсолютно
невъзможно. Има много
неща, които животът
налага и на които
трябва да отговорим
веднага”, коментира
новият министър на об-
разованието и науката
Меглена Кунева. 

“Разбира се, че зако-
ните са приоритет.
Уважавам труда на на-
родните представите-
ли, на много експерти,
които са работили за да
се стигне до приемане-
то на Закона. Ще кон-
центрираме усилията
си върху нормативните
актове, които следват
Закона, но разбира се,
няма да оставя на вто-
ри план качеството за
сметка на сроковете и
ще дам честен отговор,
какво можем да постиг-
нем”. 

“Има въпроси, които
са належащи, свързани с
реда и опазване на си-
гурността на децата.

Качеството няма да е за
сметка на сроковете

буси пътуват ученици-
те на екскурзия и на зе-
лени училища, т.е. наис-
тина предстои  да огле-
дам буквално всеки един
аспект на образовател-
ната система. Пак каз-
вам – става въпрос за
ученици, става въпрос за
учители и за това да из-
глежда българското об-
разование такова, както
поколение след поколение
иска да го види. Всяко
със своите изисквания,
със своето време, но ос-
новното остава – качес-
твени знания, здрави де-
ца, образовани хора и мо-
тивирани учители.
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Сигурно било, че на кандидатурата на Кристалина Георгиева щяло да бъде наложено вето

лидерът на БСП
Михаил Миков ко-
ментира номина-
цията. По думите
му сега правителс-
твото трябва да
ангажира послани-
ците и цялата дър-
жавна машина да
работят усилено,
за да има успех кан-
дидатурата. Спо-
ред Миков Бокова
има всички качес-
тва за позицията.

Алиосман Имамов
от ДПС също
смята, че номина-
цията е закъсняла
и правителството
е трябвало отдав-
на да оцени качес-
твата на Ирина Бо-
кова и големите й
шансове за този
пост.

По думите му
има и други канди-
дати от Балкани-
те, които ще са се-
риозна конкуренция
на българската кан-
дидатура.

Според Десислав
Чуколов от “Ата-
ка” пък България
трябва да има ясна
позиция, която да
изхожда от нацио-

19 американски писатели
и Здравка Евтимова

Виктория СТАНКОВА
Излезе суперлюбопитната  американска

антология за разкази с неочакван край,
събрала най-доброто четиво за 201 5 г. Кни-
гата се нарича „Nightscript“    и се публику-
ва веднъж годишно в САЩ. Този път тя съ-
държа 20 разказа от 19 американски автори
и един български писател. Това е перничан-
ката Здравка Евтимова, а разказът й е „Нож
в моето чекмедже“. Той е селектиран и пуб-
ликуван в „Nightscript 2015“ под заглавието
„A Knife in My Drawer“. Ето линкова за пот-
върждение:

http://www.goodreads.com/book/show/
26492859-nightscript-volume-1

http://www.amazon.com/Nightscript-Volume-
1-Kristi-DeMeester-ebook/dp/B015BP04BI

Но новините за поредните международни
успехи на нашата авторка не спират дотук:
на 9 февруари 2016 г. разказът й „Притча за
камъни“ („Parable of Stones“) е публикуван
в Mexico City Literary Review, Мексико. Към
него е отпечатано и интервю с писателката
Здравка Евтимова:

h t t p : / / w w w . o f i p r e s s . c o m /
evtimovazdravka.htm

http://www.ofipress.com/evtimovaz.htm
Явно годината на Огнената Маймуна за

Здравка ще бъде не само здрава и щастли-
ва, но и победоносен!

ДРС и БСП внасят вот на недоверие
в сферата на здравеопазването

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Основните пар-

ламентарни сили
одобриха обявена-
та късно във
вторник номина-
ция на Ирина Боко-
ва за генерален сек-
ретар на ООН.

Имаше сигурна
информация, че ще
бъде наложено ве-
то на кандидату-
рата на Кристали-
на Георгиева за ге-
нерален секретар
на ООН, каза депу-
татът от АБВ
Георги Кючуков.
Според него това
не е персонално, а
заради поста, кой-
то заема. Той доба-
ви, че еврокоми-
сарят се е оттег-
лила, защото, ве-
роятно е получила
информация, че
страна-постоянен
член на Съвета за
сигурност на ООН
- Русия, няма да я
допусне. Кючуков
обаче подчерта, че
България се е заба-
вила много с офи-
циалната номина-
ция и това ще на-
мали шансовете на
Ирина Бокова. Той
все пак се надява
както на агресив-

легловата база в кри-
зисните центрове у
нас е едва 228, което е
крайно недостатъч-
но”, категорична бе
Манолова.

„Наистина стряска-
щи данни. До тях се
стигна и защото дъл-
го време темата за на-
силието над жени бе-
ше табу. Много засег-
нати жени и деца, а ве-
че и мъже, не се оплак-
ват от домашно наси-
лие, защото се чувс-
тват безпомощни. Не
се оплакват от прояви
на насилие, защото се
страхуват или сраму-
ват да потърсят пра-

вата си и да помолят
за помощ”, посочи ом-
будсманът.

Общественият за-
щитник подчерта аб-
солютната необходи-
мост от създаването
на Координационен ме-
ханизъм за помощ и
подкрепа на пострада-
лите от домашно наси-
лие. Манолова изтъкна
и факта, че е важно да
има Национален орган,
който да координира
усилията и действия-
та на институциите
по предотвратяване
на домашното насилие
както и за работа по
превенцията му.

Любомира ПЕЛОВА 
Жените у нас, пос-

традали от домашно
насилие, са близо един
милион, по данни на
неправителствени
организации. ”Или ако
обърнем фокуса, 1 ми-
лион мъже посягат на
съпругите, приятел-
ките или на жените, с
които живеят на се-
мейни начала. В също-
то време, официална-
та статистика в
много области на Бъл-
гария, в което се убе-
дих лично, посочва 0%
жертви на домашно
насилие”. Това съоб-
щи омбудсманът Мая
Манолова в Разград,
където участва в уч-
редителното заседа-
ние на Областния съ-
вет за превенция на
домашното насилие.

Едва 18 са кризисни-
те центрове за жени
и деца жертви на на-
силие, които дей-
стват в страната. Те
обаче са крайно недос-
татъчни. Манолова
подчерта още, че в
двумилионна София
действа един-еди-
нствен кризисен цен-
тър - на фондация „А-
нимус”, в който има
само 8 легла. “Об-
щият капацитет на

Омбудсманът: Един милион
българи тормозят жените си

налния интерес -
кой има повече
шансове. Ясно, че е
Бокова и нямаше
защо да чакаме
толкова и да гу-
бим време, обобщи
той.

Вчера кабинетъ-
т официално номи-
нира Ирина Боко-
ва за кандидат за
поста генерален
секретар на ООН.
В момента тя до-
вършва втория си
4-годишен мандат
като генерален ди-
ректор на ЮНЕ-
СКО.  Потенциал -
ният втори канди-
дат - еврокоми-
сарят Кристалина
Георгиева - обяви
само ден преди то-
ва, че няма намере-
ния да напуска пос-
та си на вицепрези-
дент на ЕК. Реше-
нието й, което бе
публикувано в офи-
циално съобщение
на Министерски
съвет, всъщност
“отпуши” избора
на Ирина Бокова. 

Решението се
очаква през сеп-
тември.

на, атрактивна
кампания оттук
нататък, така и
МВнР да вземе
необходимите мер-
ки срещу послани-
ци, които лобира-
ли открито срещу
българското име.

Като без съмне-
ние най-добрата
кандидатура опре-
дели пък номина-
цията на Бокова
председателят на
външната комисия
Джема Грозданова
 от ГЕРБ. Тя при-
помни, че предло-
жението е било на
предишното пра-
вителство. В бю-
джета за 2016 г. е
“заложено това
име, има отделени
пари за кампания”,
надяваме се стра-
ната ни да получи
един от най-висо-
ките постове в
света, добави
Грозданова. Тя не
смята, че кабине-
тът се е забавил и
вярва, че Бокова
има своите шансо-
ве.

Н о м и н а ц и я т а
обаче не гаранти-
рала избора, наша-
та претендентка
имала конкуренция

от други жени-кан-
дидатки от Из-
точна Европа.
Процедурата е
много тежка, изи-
сква съгласието
на 6-те страни-
членки на Съвета
за сигурност на
ООН, не мога да
кажа, че някоя от
тях ще наложи ве-
то, разясни Гроз-
данова.

От Реформатор-
ския блок обаче
смятат, че номи-
нацията на Крис-
талина Георгиева
е щяла да бъде по-
добър избор.

Патриотите не
са обсъждали но-
минацията, обяви
председателят на
парламентарната
група Валери Си-
меонов. Личното
му мнение е, че Бо-
кова не е най-добро-
то решение, но ще
я подкрепи, защо-
то трябва да има
българска кандида-
тура и тя да е мак-
симално ефектив-
ната.

Чудесно, макар и
закъсняло - така

До края на тази седмица в Народ-
ното събрание ще бъде внесен вот
на недоверие в сферата на здра-
веопазването, заяви депутатът от
ДПС д-р Тунчер Кърджалиев. Той
добави, че след това председателят
на парламента трябва да насрочи
дебати, които ще се проведат меж-
ду 16 и 20 февруари. Д-р Кърджа-
лиев отбеляза, че мотивите на ДПС
и БСП, за да внесат вота, са свърза-
ни основно с извършените проме-
ни в Закона за здравното осигур-
яване и Закона за лечебните заве-
дения. Двете партии твърдят, че
промените намаляват достъпа на
пациентите до лечение и се изпол-
зват за фискални цели. Депутатът
заяви, че решенията, които са взе-
ти от управляващите са без нужна-
та ползотворност и ефективност.
Според него става въпрос за нео-
съществени кухи идеи и проблеми,
свързани с лекарствената полити-
ка. По думите му, повод за вота е и
скандала около внесените от Тур-
ция ваксини. Той посочи, че това е
станало неправомерно и за това
министърът на здравеопазването д-
р Петър Москов трябва да трябва да
напусне поста си. „Абсолютно убе-
ден съм, че този министър вече
нямаше да бъде министър, но тези
фасадни, дизайнерски характерис-
тики на коалицията го пазят и про-
тектиращата ръка на премиера. За
по-малък гаф преди време минис-
тър Божидар Нанев си замина, а
пък неговите гафове на настоящия
министър не са вече един и два“,
каза д-р Кърджалиев.

Зам.- министърът на здравеопаз-
ването д-р Бойко Пенков заяви, че
използването на темата за имуниза-
циите около вота за недоверие е
политическа атака от страна на опо-
зицията. Според него думите на д-р
Кърджалиев са политическа пле-
доария, която не се опира на ни-
какви доказателства. „Незаконен
внос на ваксини, откъде-накъде?
Кой го казва това нещо“, попита
той. Д-р Пенков добави, че МЗ е
спазило реда, при осъществяване-
то на дарението от Турция.

„Нещата станаха ясни, търси се
политическа атака, търси се през
аналогия. Навремето министър е
паднал с нещо подобно и дайте да
опитаме пак същото нещо, защото
може да падне и този министър. То-
ва, което ние искаме да направим е,
искаме да внесем устойчивост, ста-
билност на системата, тя да работи
спокойно, в полза на хората. Про-
менихме мисията на НЗОК, пак с по-
мощта на народните представители,
започваме оценка на удовлетворе-
ност на хората и това ще бъде реал-
ната оценка за провежданите до
момента здравни политики. Като
видим какво хората ще кажат, след
като се направят първите оценки на
удовлетвореността от предоставе-
ните услуги. Кой какво казва иначе
в чисто политически план, трябва
да ви кажа, че въобще не ме инте-
ресува. Мен ме интересува еди-
нствено оценката на хората“, заяви
зам.- министърът.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 111

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 10 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.8, ТЕР., РЕМОНТ - 39 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 64 500 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ.БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ
6. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000 ЛВ
7. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР -15 800 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000 ЛВ
10. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ..
11. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000 ЛВ.
13. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000 ЕВРО
14. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,
ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 11 500 ЛВ.
2. КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000 ЛВ
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М - 65 000 ЛВ
4. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М - 45 000 ЕВРО
5. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 100 000 ЛВ.
6. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ
7. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900 ЛВ
8. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 25 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 28 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА - 95 000 ЕВРО
13. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
14. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 18 000 ЛВ.
15. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
16. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25 Е/КВ.М
17. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
18. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
19. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
20. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
21. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М
22. ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА” ЗП:50КВ.М,
ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000 ЛВ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 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 - 18 000 евро
19. Къща, Център, 1 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 360 кв.м - 49 900 лв.
20. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
21. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
22. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
23. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
24. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 43 000 евро
25. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
26. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
27. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
28. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
29. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
30. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
31. УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.
33. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
34. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
35. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
35. 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, за

ремонт - 37 000 лв.

0887/884 095
0888/503 237

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

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Гарсониера Изток 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
2. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
3. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
4. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
5. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
8. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
9. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
10. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
12. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 58 000 евро
13. Къща, с. Ноевци, център, 2 ет., РЗП: 152 кв.м,
дв. 645 кв.м, изцяло ремонтирана, готова за нанасяне - 60 000 лв.
14. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
15. Къща с. Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП 154 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
16. Къща с. Люлин, 2 етажа, РЗП 150 кв.м, двор 364 кв.м, тухла плоча, лок. отопление- 31 000 евро
17. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 481кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
18. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
19. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
20. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
21. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Къща, Байкушева махала, ЗП:64 кв.м, реновирана,

дв. 337 кв.м, лок. отопл. - 46 000 евро

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

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

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

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

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

16. Гараж, Центъра, 18 кв.м, ток - 4 500 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
2. Двустаен, Топ център, ет. 2, тх., пл, ТЕЦ, много добър - 52 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Тристаен, Изток, ет. 2, с много подобрения, 2 тер. - 45 000 лв.
5. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
6. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
7. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
8. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
9. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  
1. Двустаен, Пашов - до 30 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 30 000 лв.
4. Апартаменти,във всички райони на Перник 
5. Къщи, в Перник и региона.  
6. Парцели за жилищно строителство. 

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:
1. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 евро
2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
5. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро
6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

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

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

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

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

5. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 15 700 лв.

6. Гарсониера, Тева, 46 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 16 700 лв.

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

8. Гарсониера, Мошино, ТЕЦ, 46 кв.м, асансьор - 22 000 лв.

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

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

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

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

13. Двустаен, Център, тх., 66 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, таван, юг - 42 000 лв.

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

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

Двустаен, Изток, тх., 60 кв.м, ет. 4, тер. - 32 900 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 74 кв.м, сутерен и ет.- 37 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 86 000 евро
7. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
10. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
11. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
13. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
14. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
15. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. УПИ, Богданов дол, 425 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
21. 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. Боксониера, Ид.ц., тх., топла вода, ет. 4/5/ - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, част. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 250 лв.
4. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
5. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 19 500 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 6 - 27 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг - 26 000 лв.
5. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
6. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
7. Помещение за бизнес,  Димова махала, 24 кв.м - 20 000 лв.

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

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

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

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

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

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

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 11 февруари 2016 г.

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
2. Тристаен, Мошино, ет. 5/8/, 2 тер., ТЕЦ, ПВЦ - 43 500 лв.
3. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
4. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 190 000 лв.
5. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1 - 320 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
4. Двустаен, около Болницата, ет. 1, напълно обзаведен - 300 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, обзаведен - 450 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 лв.

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Гарсониера, Мошино, 46 кв.м., ТЕЦ,
асансьор, - 22 000 лв.

2. Двустаен, Център, тх, юг, 2 тер.,
ТЕЦ, таван - 42 000 лв.

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

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

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

52 000 лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

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

7. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

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 и Двустаен до 50 000 лв.
в Център. 

Продава УПИ, ул. Владайско
въстание, на ВГМ

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

1. Къща, център, 70 кв.м, дв. 212 кв.м,
гараж - 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над Автогарата, 90

кв.м, гараж, вътрешен санитарен възел -
40 000 лв.

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.
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Продажби: Двустаен, кв. Тв. ли-
вади, ет. 4, ЕПК, преустр. в Трис-
таен, усвоена тер., с алум. догра-
ма, теракот, с обзавеждане, 37
000 лв./без посредник/ - тел. 0887/
884 095; 0888/503 237

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Парцел, УПИ-665 кв.м,
Радина чешма, панорама,
слънчев, ток, вода, на ули-
ца, 17 000 лв. - тел. 0888/
700 258; 0888/932 391

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

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

УПИ, Димова махала, 1
100 кв.м, разрешително за
строеж, с Н=15 м и РЗП: 2
200 кв., продажба или
обезщетение – тел. 0899/
19 42 00; 0899/19 42 02

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

Продавам Alfa romeo 159
3.2 Q4 GIUGIARO DESIGN
тел 088 289 9922; 089 855
9511

Продавам Honda CR-V 2.2I-
Dtec 150kc 150 к.с. Джип Ди-
зел 2011 год. 90000 км Ръчна
- тел 088 289 9922; 089 855
9511

Търся да закупя гарсониера,
Разш. Център, с тец, тел. 0898
58 48 00

Продавам  гараж в кв.
Дараците - тел. 0898 611 444

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

работа

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

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

Собственик
продава:

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

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

вителства, кафе, на 2 етажа

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
С И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н АС И М О Н А

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 
(над химическото

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и

др. - 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН
- Окачени тавани
- Преградни
стени
- Прахово
боядисване,
на латекс

тел.0878/32 14 34

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А
(до винпром) 076/60 85 85

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

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

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215

наем

SOS Детски селища
България

Нашата банкова сметка:
Райфайзенбанк (България)

ЕАД:
BG76RZBB91551060353913

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

гранитогрес, срещу
“Пени маркет”, отличен,

след ремонт
- по договаряне

- тел 0885/722 340
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Майката на изнасилената ученичка от Стрелча проговори
Майката на 16-годишната ученичка, изнасилена от бившия кмет на Стрелча,

заяви, че дъщеря й все още се стряска, когато види Иван Евстатиев по телеви-
зията. "Безрезервно вярвам на дъщеря си и искам справедлив процес", заяви в
изповед пред Нова телевизия Христина Белухова. В средата на януари 57-го-
дишният бивш кмет на Пазарджик и Стрелча Иван Евстатиев бе задържан и обви-
нен в изнасилване на 16-годишната ученичка от Стрелча. Данните по делото со-
чат, че момичето, което е било девствено, е било упоено с алкохол почти до смърт.
Съдът го остави за постоянно в ареста, но в началото на февруари Евстатиев
получи инсулт и все още е в МБАЛ-Пазарджик. Майката Христина Белухова спо-
деля, че в момента семейството посещава двама психолози, които работят пре-
димно с дъщеря й. От днес момичето отново е на училище по препоръка на спе-
циалистите, за да се социализира. Тя обаче не се е възстановила напълно от
преживяното. "Стремим се да не говорим, но не се получава... Ние вярваме в
нея", допълва майката.  По-рано един от адвокатите на ученичката Атанас Димит-
ров обвини бившия кмет, че се е опитал да въздейства на близките на момичето в
деня, в който е бил задържан.  Адвокатът е категоричен, че не е имало доброво-
лен сексуален акт между 16-годишното момиче и бившия кмет на Стрелча, както
твърди Евстатиев. „Едно дете на 16 години би ли искало да загуби девствеността
си с дядо си?. Този факт е абсурден”, заявява Атанас Димитров.

Майката на момичето е работила като технически сътрудник на Иван Евстатиев,
но не са били много близки приятели. „Те са чувствали доверие към този човек.
Още повече, че детето на няколко пъти е посещавало щаба на Иван Евстатиев по
време на предизборната му кампания”, обясни адвокатът.  Районният съд в Пана-
гюрище ще решава на 12 февруари дали да промени мярката за неотклонение на
бившия кмет на Стрелча. В петък съдия Диана Стателова разпореди да се извър-
ши допълнителна медицинска експертиза от нови вещи лица, която в пълен обем
да отговори какво точно е здравословното състояние на Иван Евстатиев и дали то
позволява оставането му в ареста.

Бисеров няма да бъде
съден за пране на пари

Софийски градски съд (СГС)
съобщи, че съдия Атанас Атана-
сов е прекратил делото срещу
Христо Бисеров и доведения му
син Ивайло Главинков за пране
на пари. Така бившият зам.-пред-
седател на Народното събрание
и на ДПС няма да бъде съден за
това престъпление.

До решението се стига, след
като преди седмица Софийска-
та градска прокуратура е прек-
ратила разследването срещу
Бисеров и Главинков. В края на
миналата година защитата им
настоя държавното обвинение
или да прекрати делото, или да
го внесе в съда. Адвокатите се
мотивираха със законовото изи-
скване, че е изтекъл срокът от
повдигането на обвинението - по-

вече от 2 години. Двамата бяха обвинени на 15 ноември 2013 г.
Според обвинението изпирането на пари е станало в периода 13 декември 2012

г. – 21 февруари 2013 г., когато Бисеров и Главинков в условията на продължава-
но престъпление са извършили финансови операции с 314 529 щатски долара и
117 192 евро, за които са знаели или предполагали, че са придобити чрез прес-
тъпление.

С разпореждане от 21 декември на съдия Атанасов на прокуратурата беше
определен срок от 3 месеца, в който делото да бъде внесено в съда или да бъде
прекратено. На 3 февруари от държавното обвинение са изпратила писмо, прид-
ружено с постановлението за прекратяване на производството за пране на пари.
Мотивите не се съобщават, но очевидно не са събрани достатъчно доказателс-
тва.

Христо Бисеров е подсъдим и по други три обвинения - неплатени данъци в
особено големи размери (близо 19 000 лева), нарушаване на валутния закон с
недекларирани сделки с валутни ценности и за това, че не е декларирал пред
Сметната палата пари (около 700 000 лева) по сметки в Швейцария.

И по това дело обаче обвиненията не бяха доказани и на 1 декември 2015 г. той
беше напълно оправдан от СГС. Предстои процесът да се гледа на втора инстан-
ция.

Депутатите наложиха строг контрол върху цигарите
Депутатите забраниха рекла-

мата на електронните цигари. Ще
се определят максималните рав-
нища на катран, никотин и въгле-
роден оксид в цигарите.

Парламентът прие на първо че-
тене промени в Закона за тютю-
на и тютюневите изделия, внесен
от Министерския съвет. В гласу-
ването участваха 97 народни
представители, от които 82 бяха
"за", един гласува против, а 14
се въздържаха, съобщи БТА.

В доклада на Комисията по зе-
меделието и храните се посочва,
че до 20 май 2016 г. страната ни
трябва да приведе национално-
то законодателство в съответс-
твие с правото на Европейския
съюз в областта на производс-
твото, представянето и продажбата на тютюневите и свързаните с тях изделия.

С промените в закона се въвежда изцяло нова глава, която регламентира за-
дълженията на производителите и вносителите на "нови тютюневи изделия". Те
ще следва да уведомяват шест месеца предварително Министерството на иконо-
миката за всяко ново тютюнево изделие, което имат намерение да пускат на
пазара, и да представят негово подробно описание, указания за употреба, инфор-
мация за съставките и емисиите в него, резултати от научни изследвания и други.
С промените се определят максималните равнища на катран, никотин и въглеро-
ден оксид в изделията и методите за тяхното измерване.

С текстове се въвежда забрана за представянето, предлагането и продажбата
на цигари и тютюн за ръчно свиване на цигари с характерни вкусово-ароматни
качества и съдържащи добавки като витамини, кофеин, с оцветяващи свойства
за емисиите и други.

С промените се въвежда подробна регламентация на здравните предупрежде-
ния, които следва да се поставят върху всяка потребителска и всяка външна
опаковка на тютюневите изделия.

Поставят се ограничения по отношение на обозначения, които рекламират или
насърчават употребата на тютюневото изделие, създават погрешно впечатление
за неговите характеристики и здравни последици, които внушават, че носи ползи
за здравето и други.

Въвежда се изискване на потребителските опаковки да бъде поставен защи-
тен елемент и да бъдат маркирани с уникален идентификатор, който да позволява
пълна проследяемост на изделието.

Посочват се изисквания по отношение на електронните цигари и контейнерите
за многократно пълнене, съответно към течностите, съдържащи никотин, както и
за растителните изделия за пушене. Въвежда се забрана за популяризиране и
рекламиране на електронните цигари и контейнерите за многократно пълнене.

Светла Бъчварова от "БСП лява България" заяви, че законопроектът е необхо-
дим, но от групата ще се въздържат при гласуването и между първо и второ чете-
не ще направят предложения, за да може законът да е приложим. Тя каза, че с
промените се възлагат нови ангажименти на Института по тютюна и тютюневите
изделия, но никъде не се посочва кой ще поеме финансирането на допълнителна-
та работа.

Колегата й Петър Кънев заяви, че този законопроект е поредната европейска
безсмислица, която натоварва бизнеса и производителите с нови изисквания.
Султанка Петрова от Патриотичния фронт каза, че подкрепят законопроекта, но
ще направят предложения за промени, тъй като с някои текстове се отваря врата
за стоки с ГМО.

Румен Христов от Реформаторския блок обаче посочи, че България е член на
ЕС и трябва да се съобразяваме с директивите. Той каза, че между първо и второ
четене ще бъдат направени промени.

Депутат: КТБ се оказа банката на съдебната власт
Това, което повече от година се насаждаше - че тази банка е на властта, дон-

якъде е вярно, но като че ли най-вече на съдебната власт.
Така Десислава Атанасова от ГЕРБ коментира обявените вчера имена на поли-

тици, съдии, прокурори, бизнесмени с пари във фалиралата КТБ.
Депутатът оглавяваше временната комисия за КТБ в Народното събрание.
Атанасова потвърди, че в списъците на притежателите на влогове в трезора има

и хора на ГЕРБ. Важното е, подчерта депутатът, всички, които имат огромни по
размер милиони левове, да бъдат проверени и попитани от вас, медиите, как са
придобили тези несметни богатства. Тя самата не си представяла как някой със
заплата в държавната администрация, може да има милиони левове.

Десислава Атанасова припомни, че информацията е за последните 5 години от
работата на КТБ и не е ясно назад във времето дали е нямало обвързаности.

"В момента се опитвам да разбера къде ги тия пари", коментира лидерът на
БСП Михаил Миков информацията, че БСП-Варна, е имала милиони във фалира-
лия трезор. Той уточни, че е възложил на партийното счетоводство да проучи.

"Ще си направим наше изследване по въпроса. Става въпрос за пари, които
поне по първа информация и по разговори не е имала БСП-Варна, Областният
съвет. Ще стигнем до край. Ще влезем в контакт със синдиците, ще искаме всич-
ки документи", обеща лидерът на социалистите. Според независимия депутат
Георги Кадиев, няма нищо лошо да имаш депозит в която и да е българска банка.
Според данните, неговата съпруга е държала пари в КТБ. Кадиев уточни, че тя е
имала депозит в размер на 100 000 лв. без специални условия и това са били
средства от дейността, с която се занимава. "Нейната грешка е била, че е повя-
рвала на БНБ, когато БНБ каза, че всички банки в България са здрави", коменти-
ра депутатът. За мен грешниците в тази ситуация не са хората, които са си вложи-
ли парите там, а тези, които са взимали необезпечени кредити, подчерта Георги
Кадиев. По думите му, банковият надзор на БНБ е бил лош, заради корупция.

ДПС настояваше от първия момент за публичност по проблема за КТБ, за да
може митологемите, създадени от предишния собственик да бъдат разбити чрез
вас - медиите, защото вие сте хората, които направляват публичната информа-
ция,  заяви депутатът от ДПС Йордан Цонев. Сега изводите са за вас - четете,
гледайте, коментирайте, ние, политиците, няма какво да коментираме, допълни
още той. Според него ДПС като партия ще отиде още по-нататък в публичността.
Той обясни, че в момента правят законодателно проучване за това как може да
бъде осветлен доклада на специализираната компания, която прави разследва-
нето, защото има пречки от всякакъв характер, за да се види и там какво е поло-
жението. Цонев обеща да се помъчат на направят и този доклад публичен и зая-
ви, че това ще е последната крачка към осветляването на цялата истина.

Алиосман Имамов от ДПС заяви, че това, което става с КТБ, е по предварително
установен график и синдиците си вършат работата. Данните от вчера не отговарят
кой източи КТБ. Да спестяваш не е укоримо, въпросът е кой е вземал кредити и не
ги е връщал нарочно, заяви по-рано днес Мартин Димитров. Относно обявените
влогове Димитров заяви, че всяка публична фигура в списъците на синдиците
трябва да излезе и да каже какъв е произходът на парите ?. Относно кредитите
депутатът смята, че трябва да се разследват и свързани лица по веригата, така че
да се стигне до хора от властта.
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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.

Ден на пръстена и колелото. Много неща в живота ви ще
се преобърнат. Може да намерите по-добра работа и да се
обвържете с качествени партньори. Някой ще дочака и
предложение за брак. Намерете време не само за работа и

делови ангажименти. Обърнете повече внимание на здравето и
външния си вид. Днес полезните вещества лесно се усвояват,
мислите ви придобиват особена чистота и сила.

Днес може да промените в своя полза и интерес всяка
ситуация, да подпишете изгоден договор, да се обвържете с
качествени партньори и да постигнете напредък на
работното място. Ще получите информация, даваща ви

предимства. С лекота ще решите стар проблем и ще се освободите
от една нежелана зависимост. Денят е магичен, това което не е
проработило до момента, ще тръгне с пълна пара, ще донесе
предимства и ще ви отведе на престижни позиции.

Родените около 10 юни са в рискова позиция. Стари
проблеми и грижи отново излизат на преден план и търсят
разрешението си. Ще се наложи да приемете неизгодни
условия. Обърнете внимание на здравето си, не се

претоварвайте, проведете оздравителни процедури. Полезните
вещества лесно се усвояват. Проблемът при вас е, че в момента с
голяма трудност усвоявате уроците на миналото.

Не пропускайте нито една инициатива и благоприятна
възможност. Очаквайте изгодни предложения и покани.
Колелото на съдбата ще се завърти и ще ви помогне да
излезете на светло, да намерите подходяща работа и
връзка, която да ви удовлетвори. Ще помогнат приятели,

ще придвижите документи, с лекота ще получите разрешителни.
Отложеното за следващите дни ще върви много по-трудно и при
неизгодни за вас условия.

Преди да мислите за работа, погрижете се за себе си, за
външния си вид и за здравословните проблеми, които ви
мъчат. Полезните продукти лесно се усвояват. Може да
получите и информация, която ще ви помогне по-лесно да
усвоите и уроците на времето, в което живеем. Бъдете

методични в думи и дела. Не бързайте да предадете проекти и
продукция, ако нещо не сте изпипали според правила и предписания.

Денят е добър за диагностики и лечения, за преглед
при ортопед, за смяна на лекарства и предписания.
Тествайте и нов козметичен продукт, променете
визията си, търсете начин да направите впечатление и
да привлечете погледите. Вероятно е да бъдете

предпочетени в колегиалната надпревара. Печелите конкурси и
получавате покани за делови участия. Невъзможното преди днес
може да се уреди за часове.

Денят преобръща нагласата ви за работа в амбиция и
желание да изглеждате добре, да привлечете погледите и
добрата случайност не само с ум и знания, но и с
подходящото излъчване и визия. Не мислете и не
действайте едностранчиво. Везните са големите

чаровници на зодиака. Използвайте личния си чар и оръжията на
красотата, които ще ви помогнат да получите много по-лесно
това, което другите варианти не ви дават.

Днес ще получите различни информации за едно и също
нещо. Може да намерите и различен подход в ситуация,
която отдавна не ви дава мира. Ще се появят стари
проблеми, но бързо ще ги разрешите. До вечерта ще се
промени и мнението ви към някого, ще размислите и ще

постъпите различно. Денят се свързва с колелото на съдбата.
Което е било отдолу, притиснато и притеснено, ще излезе на
повърхността и ще намери разрешението си.

Тежък и рисков ден, особено ако не се съобразявате с
настъпилите промени както у дома, така и на
работното място. Не се опитвайте да връщате
миналото, да изисквате старото подчинение от децата
или от хората, които зависят от вас. С нова сила ще ви

застопорят старите проблеми. Не постъпвайте като щрауса, не
се крийте в пясъците на миналото. Ако искате да бъдете
актуални, направете промяната и това, което се изисква от вас.

Днес една посока в живота ви се отпушва, идват
предложения, възможност да сключите изгодни договори и да
насочите живота си в печеливша посока. Проблемът е, че не
сте искали точно това, че още се надявате да стане другото,
това което и сърцето ви иска. Не се отказвайте, не
постъпвайте емоционално. Съдбата ви дава шанс да излезете

от застоя, да получите втори шанс дори и там, където не сте имали първи.

Днес миналото се надига и пречи на настоящето.
Опитайте бързо да разрешите проблемите, защото
върху старите още утре ще се наслоят нови и ще стане
трудно да се оправите и да бъдете себе си. Ден, свързан с
пръстена и колелото. Не може да стоиш по средата в
една връзка. Време е за признания, предложения или

раздели. Средният вариант ще се окаже особено мъчителен и за
двете страни. Днес лесно се усвоява всичко полезно и здравословно.

Денят е магичен, всичко може да се уреди и
разреши. Ще се справите до вечерта с тежък
проблем, ще намерите изход от положение, което
отдавна ви мъчи. Една губеща за вас ситуация ще се
преобърне, ще даде нови варианти и възможности,
които ще ви помогнат да се изправите, да повишите

самочувствието си и да поемете в правилната посока.
Полезните информации и продукти лесно се усвояват.
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Пет лева ще е цената на билета, ако мачът е на собствен терен

Страницата подготви Яне Анестиев

“Миньор” (Чикаго)
с втора победа в зала
“Миньор” (Чикаго)
постигна втора по-
беда в зала от начало-
то на сезон 2016 в
първа дивизия на
Метрополитан Со-
кър Лийг. “Жълто-
черните” победиха с
5:2 украинския тим
“Уингс”. В началото
украйнците поведоха
с 2:0, но българите се
окопитаха бързо и се
върнаха в мача. При
2:0 основият страж
на “Миньор” - Мар-
тин Митев се конту-
зи в дясното рамо и
на негово място на
вратата застана
Станислав Ангелов. В
края на първата част
“чуковете” водеха с
3:2 с голове на Свето-
зар Гюров, Добромир
Пеев и Асен Василев.
През втората част
със страхотно воле
от далеч се разписа
Стефан Златев, а но-
вото попълнение Да-
ниел Николов оформи
крайния резултат.
“Получи се добър мач
и резултатът отго-
варя на показаното
на терена. Имахме
положения за гол, кои-
то реализирахме. При

2:0 за противника се
получи неприятна си-
туация и титуля-
рният вратар Ми-
тев, трябваше да на-
пусне терена. Хубаво
е, че Станислав Ил-
иев го замести пове-
че от достойно. При
футбола на закрито
вратаря е половина-
та отбор и благода-
рение и на неговите
изяви успяхме да по-
бедим”, коментира
ветерана в отбора
на “Миньор” (Чикаго)
- Тони Тодоров, който
изпълняваше фун-
кциите на играещ
треньор, поради от-
съствието на Цве-
тан Йончев и Емил
Миланов. От начало-

Щатските „чукове” с
втора победа в зала

“Ботев” (Пд) официално
ще издържа и “Пирин”(Рз)

Новият финансов благодетел на Ботев
Пловдив Румен Чандъров официално пое-
ма издръжката и на втородивизионния Пи-
рин Рз. Новината потвърди кметът на Раз-
лог инженер Красимир Герчев, който е
бивш президент на местния клуб.

 ”Разбрахме се с господин Чандьров, ве-
че официално мога да ви съобщя, че той
поема финансирането на мъжкия отбор на
Пирин Разлог. Ние обаче ще продължим
да издържаме местната детско-юношеска
школа. Изпълнителен директор на клуба
ще остане Христо Джоджоб, а господин
Чандьров ще прецени кой ще бъде старши
треньор, но доколкото знам, това най-ве-
роятно ще бъде Николай Митов”, коменти-
ра градоначалникът.”Отборът ще продъл-
жи да играе домакинските си мачове в
Разлог на новия стадион”, каза още Гер-
чев.Така това е третият отбор, в който Чан-
дьров инвестира след Септември София и
Ботев Пловдив. Бизнесменът има вече
клубове в трите групи у нас - А, Б и В. От-
делно той държи и школата в София ДИТ
Спорт.Пирин Разлог зимува на 11-о място
във втора дивизия с 19 точки. Отборът е
само на 3 пункта от зоната на изпадащите
и основната цел напролет ще е да остане
при професионалистите. В първия кръг
след паузата разложани приемат Литекс II
(28 февруари, неделя).  Р

Залозите и допингът
съсипват спорта

Декларация срещу тото?! Да бе, да... За
тази болест лек няма. А и у нас само си иг-
раем на залози.  Днес спортът е бизнес,
реклама, печалба, допинг и далавера. И
много залози. Всякакви залози. Залага се
на какво ли не. Двама души да скачат на
въже и да има състезание - пак се залага.
Дори немислими допреди няколко години
спортове като шах, борба, щанги и бокс,
са прицел на заложните къщи. Те са една-
та причина за съсипване на спорта.Друга-
та е допингът и избирателното взимане и
след това изкарване на положителни про-
би, но това е съвсем друга тема. Ако до-
пингът го има от десетилетия, залозите са
съвременният бич на спорта. И ние не ми-
наваме метър. Лошото е само, че никой
нищо не разследва и не доказва. Всякак-
ви институции се крият и викат: “нямаме
доказателства”. А футболните и баскет-
болни мачове миришат та се не траят. Как
така само в България няма уговорени сре-
щи, не ми става ясно, но карай, кучетата
си лаят, керванът си върви.Керванът с
уговорките потегли и в баскетбола. Ако
някой ми беше казал преди 10 години, че
баскетболисти ще залагат срещу себе си и
своя отбор, щях да го помисля за луд. Да,
но сега се случва точно това. Баскетбо-
листи и баскетболистки залагат да загубят
или да спечелят с определена разлика, за-
лагат да бият с еди колко си точки, защо-
то така е в букмейкърската къща.Оказа се,
че тази гнусотия не е била от последните
един-два месеца, в които се опитах да
разкрия за част от схемите, а отпреди
няколко сезона. Разкриването обаче
приключи до под кривата круша. Всички
си мълчат - и треньори, и състезатели, и
шефове. Всеки вика: “ами нямаме доказа-
телства”, а извън официалния телефонен
разговор цитира имена на играчи, тре-
ньори, близки до клубовете, хора с бук-
мейкърски пунктове, които се навъртат
около самите състезатели и добавя -
страшно е. Да, страшно е, когато един
играч залага, че ще падне от противни-
ка. Няма значение кой с колко пари иг-
рае - дали с 10, 100 или 1000 лева. Въп-
росът е принципен и опира до това, че
тези баскетболисти - мъже и жени, мом-
чета и момичета, вече изкарват прехра-
ната си от друго място.А повярвайте,
някои от тях наистина се хранят с това и
заделят заплатите си на други места. Не
говорим за десетки хиляди левове, а за
хиляда, дори две хиляди на месец, но
какво от това?! Какво значение има кой
колко печели, след като той ЗАЛАГА, за
да падне, ЗАЛАГА срещу себе си. Това
не е спорт и всеки, който не признава,
че това нещо съществува, значи си за-
равя главата в пясъка. Защото така е
най-лесно, да подминаваме проблема и
да се правим, че не мирише. То не мири-
ше, а вони, но на никой не му се занима-
ва.Със сигурност доста от ръководители-
те в българския баскетбол искат да пре-
къснат това нещо. И те обаче си траят и
не правят необходимото, защото... Айде,
да не продължавам, за да не излязат и
други неща от мръсните чаршафи.Кон-
стантин Папазов има хубава идея - всеки
играч преди началото на сезона да под-
писва декларация, че няма да залага
сам или чрез подставени лица. Само ми
е чудно как момчетата или момичетата
от отбора “хикс” подписват декларация-
та и на следващия си мач звънят и каз-
ват на приятел: “Абе, днес ще паднем с
50 точки, я ми заложи 100 лева”... Чести-
то на печелившите.

съвет на БфС, която
вече ще даде оконча-
телно становище по
въпроса. Според мен
ще се опитат да пре-
местят мача извън
Радомир. Имам усе-
щане, че БФС всякак
се старае да създаде
комфорт на ЦСКА,
след като им причини
огромен дискомфорт
през лятото. Аз оба-
че не съм съгласен
ние, по-малките клу-
бове да страдаме за-
ради това. Важно е
ЦСКА да си играе гос-
туванията в провин-
цията, защото има
много фенове там.
Това ще е хубаво как-
то за нашия клуб, та-
ка и за съперника. А и
в крайна сметка ние
играем футбол, а не
отиваме на война.
Какво толкова може
да се случи по трибу-

ЦСКА гостува на
Струмска слава Ра-
домир в първия про-
летен кръг, но все
още не е ясно кога и
кьде точно ще се
проведе двубоят. По
програма срещата
трябва да е на 21
февруари от 14:00
часа, но съществу-
ват няколко въпро-
сителни.Основното
колебание е дали ма-
чът изобщо ще се
играе в Радомир.
Спорно е дали мес-
тното съоръжение
може да побере всич-
ки фенове на армей-

то на сезона “Ми-
ньор” има три загуби
и две победи и заема
шесто място във
временното класира-
не от десет отбора.
Българите претърп-
яха поражения от
първите три отбора
в класирането, 7:1 от
“Чикаго Файър”, 9:1
от “Кънекшън” и 6:1
от “Кикерс”. Другата
победа е срещу “Со-
кърс” отново с 5:2.
Тази неделя от 4:30
часа следобяд “Ми-
ньор” (Чикаго) играе
със сръбския отбор
“Тесла”, който е кръс-
тен на великия изо-
бретател Никола Тес-
ла. Мачът ще се иг-
рае в зала “Одиум”

ците, ако има голям
наплив от тяхна
страна. Капаците-
тът на градския ста-
дион е твърде малък
и това би могло да се
окаже проблем. От 
Струмска  слава  оба-
че твърдо настояват
мачът им с ЦСКА да
бъде в Радомир, а не
на “Армията”, какъв-
то вариант същес-
твува.”Настояваме
да играем в Радомир.
Представители на по-
лицията от нашия
град и от Перник ог-
ледаха стадиона и зая-
виха, че няма проблем

на него да се проведе
мач с ЦСКА”, каза
пред “Тема Спорт”
треньорът на тима
Владимир Димит-
ров.”В четвъртък
(б.а. - утре) чакаме
комисия от Зоналния

ните”, добави Димит-
ров. Той разкри още, че
цената на билетите,
ако мачът е в Радо-
мир, по всяка вероя-
тност ще бъде 5 ле-
ва.Другата въпроси-
телна е кога точно ще
се проведе срещата.
По програма всички
двубои от Югозапад-
ната В група ще започ-
нат на 21 февруари
(неделя) от 14:00 часа.
Но ако Канал 3, който
държи ТВ правата, ис-
ка да излъчи двубоя,
той ще трябва да бъ-
де преместен. Ва-
риант е да стартира
в 11:00 часа или, ако се
играе на “Армията”,
да е на осветление -
от 17:30 или 18:00 ча-
са. Домакините от
Струмска слаба със си-
гурност ще откажат
срещата да се проведе
в работен ден.  
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Крадецът остава в ареста с мярка “задържане под стража”

НАПУК НА СМЪРТОНОСНИ-
ТЕ ЗА КРАДЦИТЕ ТЕЛЕВИ-
ЗИОННИ НОВИНИ, в Трънско
продължават да вършеят яко
из къщите. Оня ден двама род-

нини пипнали гастрольора айдук посред
бял ден в имота на единия. Дотук с прили-
ките между тая случка и оная, в която тъст
и зет направо очистиха единия крадец, а
пратиха другия на командно дишане. Въл-
ната от приветствия, която се надигна към
ония роднини, явно не стряска безочливи-
те крадци. Хорското отчаяние е доведено
до безумен гняв, при който да убиеш не-
канения гост комай скоро ще стане еди-
нствена форма на възмездие. Затова да
се благодари на щастливата си звезда фи-
липовският апаш, че му се е разминало
само с арестуване. Можеше да стане като
с ония конекрадци, заради които социал-
ните мрежи прегряха от хвалебствия по
адрес на неизбежната самоотбрана. Явно
това ще реши донякъде проблема – да се
дава оправдателна присъда, ако пипнеш
айдук в дома си и го доведеш до състоя-
ние да не може майка му да го познае. В
Трънско засега не отиват на тоя сценарий,
но миролюбието също си има граници.

ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧНИТЕ ЯВЛЕНИЯ
КОМАЙ ВЯТЪРЪТ ЩЕ СЕ ОКАЖЕ НЕ
ПО-МАЛКО ОПАСЕН от снега и дъжда.
Бурният южняк вчера така разнесе найло-
нови пликчета, хартии и празни пластмасо-
ви бутилки из града, сякаш е минала чу-
мата. Перник изглеждаше като след сур-
вакарския фестивал – по всеки тротоар се
ветрееха разноцветни боклуци, а някои
направо ти се навираха в очите. Това явле-
ние си има име и то е „абсолютна хорска
немарливост”. Ако отпадъците бяха в кон-
тейнерите, а не около тях или в градинките
пред блоковете, градът нямаше да прили-
ча на столица на хвърчилата. Проблемът с
недостигащите кофи за смет се съчетава с
недостигащото гражданско съзнание, за
да могат хвърчащите предмети да достиг-
нат до главата на всеки невинен пешехо-
дец. Градът се превръща в едно огромно
нерегламентирано сметище, за което вятъ-
рът съвсем не е виновен. И в тая връзка
може би метеоролозите трябва да из-
мислят специално за нас кодове не спо-
ред поривите на вятъра, а според боклуци-
те, летяши около главите ни.

полицаи заварили 39-
годишният И.Л., кой-
то вече бил счупил
страничното огледа-
ло на колата и се само-
разправял с 41-годиш-
на жена, дърпайки я за
косата. Бабаитът об-
сипвал жената и с
обидни думи. Мъжът
не се подчинил и на
органите на реда,
държейки се и с тях
грубо и арогантно.
Познат е на полиция-
та с шофиране на ав-
томобил в нетрезво
състояние. Наложена
му е мярка за неот-
клонение подписка”.
Законът предвижда
до 5 години лишаване
от свобода.

35-годишна перни-
чанка ще отговаря за
притежаване на ак-
цизни стоки без бан-

Б.Х. е привлечен ка-
то обвиняем и му е
наложена мярка за
неотклонение подпис-
ка”, а наказанието за
подобно деяние е от 3
до 10 години лишава-
не от свобода.

Като обвиняем е
привлечен и 39-годиш-
ният И.Л. от Перник,
който ще отговаря
пред Темида за хули-
ганство.

На 5-ти февруари,
на тел. 112 е бил пода-
ден сигнал за това, че
мъж нанася удари с
крака и ръце по лек ав-
томобил БМВ”, парки-
ран до жилищен блок
на улица Отец Паи-
сий” в центъра на об-
ластния град. Прис-
тигналите на място

Нови две кражби
на ток

Любомира ПЕЛОВА

дерол. Тя е била хвана-
та да продава цигари
и нарязан тютюн
през септември мина-
лата година, по време
на спецакция на слу-
жители от сектор
Противодействие на
икономическата прес-
тъпност” при Облас-
тната дирекция на
полицията в Перник.
Полицаите претърси-
ли адрес в пернишкия
квартал Рудничар”,
откъдето иззели бли-
зо 27 килограма нар-
язан тютюн и 280 къ-
са цигари без банде-
рол. Контрабандната
стока била притежа-
ние на 35-годишната
перничанка Е.С. Пов-
дигнато й е обвинение
и й е наложена мярка за
неотклонение подпис-
ка”.

на Априлското въста-
ние. По този начин с
проекта „НЕзабрави-
мата България“ ат-
рактивно се реклами-
рат възможностите
за развитие на алтер-
нативен, културен и
свещен туризъм в
страната. Идеята е
повече българи и гос-
ти от чужбина да се
запознаят с национал-
ните ни герои и знаме-
нателни събития от
българската история.
В ролята на Ботев

Виктория СТАНКОВА 
Войводата Христо

Ботев и неговият
пръв биограф Захарий
Стоянов оживяват
по време на Междуна-
родната туристичес-
ка борса „Ваканция и
спа Експо 2016“ в Ин-
тер Експо Център –
София. Тази жива кар-
тина в духа на въз-
рожденското театро
е посветена на 140-го-
дишнината от подви-
га на Ботевата чета
и героичната епопея

Героите оживяват с
„НЕзабравимата България“

Плевенска гимназия ще е домакин на
  „Стани стипендиант на ЧЕЗ”

Силвия ГРИГОРОВА

МВР гл. комисар
Георги Костов, по-
литическото ръко-
водство на вът-
решното минис-
терство, облас-
тните управители
на Русе и Велико
Търново, предста-
вители на ГД По-
жарна безопасност
и защита на населе-
нието”, бивши ди-
ректори и служи-
тели на главната
дирекция, много
гости.

За мен е изключи-
телно вълнение да
присъствам тук  и
да видя в очите и
лицата хората, кои-
то направиха тол-
кова много през из-
миналата година,
каза в словото си
министър Румяна
Бъчварова. Вие по-
казвате как с чест
човек може да свър-
ши своята работа,

Любомира ПЕЛОВА
“Вие показвате

как с чест човек
може да свърши
своята работа, до-
ри с риск за живота
си!” С тези думи
министър Бъчваро-
ва се обърна към
победителите в
традиционния кон-
курс Пожарникар на
годината”.

Церемонията за
награждаване на по-
бедителите в кон-
курса „Пожарникар
на годината” се
проведе за 21-ви
път. Най-добрите
13 огнеборци за
2015 година полу-
чиха своите награ-
ди в Централния
военен клуб. На
тържеството при-
състваха министъ-
рът на вътрешни-
те работи Румяна
Бъчварова, глав-
ният секретар на

дори с риск за живо-
та си“, обърна се
тя към събралите
се представители
на ПБЗН и добровол-
чески отряди.

Всяка една исто-
рия, която е основа
за вашите награди,
е достойна за филм,
достойна да бъде
описана и аз се над-
явам, че това няма
да остане просто в
миналото и няма да
бъде забравено. Вие
ни давате надежда,
че този, който ра-
боти добре и с
чест изпълнява
своите задължения,
рано или късно ще
получи своето приз-
нание. Надявам се
да продължим по
този начин и да зав-
ладеем всеки един с
това, което прави-
те - каза още вът-
решният минис-
тър.

Наградиха най-добрите огнеборци
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влиза учителят Филип
Филипов, изиграл рол-
ята на Войводата в три-
логията, посветена на
Христо Ботев – „БОТЕВ:
От Голгота към Свобо-
да“. Образът на Захарий
Стоянов пък представя
режисьорът на филмите
за Ботев – Искрен Краси-
миров. Атрактивната
сцена ще бъде показана в
деня на откриването на
борсата 11.02.2016г. –
четвъртък – от 11ч. в
Интер Експо Център –
София.

Нови две кражби на ток са регистрирани в
Перник и Радомир.

Служители на електроразпределителното
дружество и представители на Първо РУ –
Перник и РУ – Радомир проверили адреси в
пернишкия квартал „Тева” и на улица  „Ба-
тенберг”. Те констатирали неправомерно
присъединяване към електрическата мре-
жа, с което били създадени условия за не-
пълно отчитане на потребената енергия. Ус-
тановени са собствениците на жилищата и
са започнати досъдебни производства.

Вторият регионален кръг на конкурса
„Стани стипендиант на ЧЕЗ“ в направление
„Електроенергетика“ ще се проведе на 12
февруари 2016 г.

Екипите от Благоевград, Дупница, Кюс-
тендил, Самоков и Якоруда ще решават
конкурсните задачи в Професионалната
гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ в
Дупница. Победителите в първия кръг от
Елин Пелин и София ще премерят своите си-
ли в Професионалната гимназия по меха-
ноелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ в столи-
цата, а тези от Плевен, Кнежа и Троян – в
Професионалната гимназия по механоелек-
тротехника в Плевен.

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ се
провежда за четвърта поредна година. В
рамките на инициативата ЧЕЗ предоставя
стипендии на талантливи ученици от 12 клас
от технически и икономически гимназии на
територията на Западна България. Състеза-
нието по електроенергетика и икономика се
реализира под патронажа на Карел Крал –
регионален мениджър на ЧЕЗ за България.
То е част от графика за провеждане на на-
ционалните състезания по професии през
учебната 2015–2016 г. на Министерството на
образованието и науката.

Целта на конкурса на ЧЕЗ е да предоста-
ви възможност на младите хора да демонс-
трират придобитите знания и практически
умения, да осигури условия за реализация-
та им и стимулира развитието им в областта
на електроенергетиката и икономиката.

Финалният кръг на състезанието ще се
проведе в края на март, когато 12 победите-
ли от втория кръг ще участват в надпревара-
та, разпределени в 6 отбора. Членовете на
отборите, класирани на първите три места,
ще бъдат стипендианти на ЧЕЗ за 2016 г. в
направление „Електроенергетика“. Те ще
получат и шанса да кандидатстват с оценка-
та от конкурса в Техническия университет в
София, Колежа по енергетика и електроника
и Минно-геоложкия университет „Св. Иван
Рилски“.

Информация за регламента на състеза-
нието и периодите на провеждане на отдел-
ните кръгове може да бъде намерена на
сайта www.stipendiant.com.

 


