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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.
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Задълженията са натрупани от неплатени такса за боклука и данък „сгради” за последните 5 години

Св. мчца Татяна.
Св. Сава Сръбски.
Св. мчк Мертий.

Мчк Петър
Авесаломит

Арт и Ко - 0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Кантора Перник - 076/60 28 94 Кали Консулт - 0898/62 06 96
Габи М - 076/ 60 13 15 Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Еда - 0888/68 95 35 Елион - 076/ 60 19 23
Престиж - 076/60 00 01 Орел - 0898/94 56 94
Жоки - 0888/54 88 67 Ива - 076/60 13 38
Симеон Д             -  076/60 26 26  Мербеа                      - 0895/437 147

Процентите
вървят

Управляващите тъкмо напра-
виха разчети, че ръстът на икономиката
през тази година ще скочи с цели четири
процента и половина и процентите почнаха
да вървят с бясно темпо. Само че комай
бяха сбъркали графата при изчисленията.
Вдигане на процентите има, но то е по-ско-
ро при убийствата и самоубийствата, кои-
то ни заливат в последните дни. Какви са
били тук предвижданията – отделен въп-
рос. Важното е, че смъртоносната инфла-
ция заплашва да унищожи дори и плахите
опити за съживяване на икономиката.

В общонационалната дискусия на тема
връщат ли се мутренските времена, отго-
ворът се разбира от самосебе си. Нарас-
тването на лавината престъпления дости-
га критична точка, след която вече никой
не смее да брои процентите. А те са далеч
над четири и половина. В този смисъл го-
дишната база за сравнение може би трябва
да се направи по калкулацията на силовите
групировки, за които напоследък стана мо-
дерно да се пише отново.

Така де! Щом като искаме да сме силна
икономическа държава, трябва най-напред
да се справим със силоваците в икономика-
та. Нали този ръст го дължим на тях. И
относително, и  процентно ...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Хиляди перничани са

борчлии за неизплате-
ни задължения по от-
ношение на данък
сгради” и налогът за
боклука, а дълговете
им са просрочени да-
лече назад във време-
то, поясни вчера кме-
тът на общината
Вяра Церовска. За пе-
риод от 10 години на-
зад задълженията
към местната хазна
на физически и юри-
дически лица над-
хвърлят осем милиона
лева, а за последните
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пет години, които не
попадат в давнос-
тния срок за събира-
не те са близо 6 ми-
лиона лева, уточни
директорът на дирек-
ция Местни приходи и
такси” в Перник Иве-
та Боянова. Според
статистиката за
цялата страна между
8 и 10 процента са
съставените актове,
а за община Перник
те са 50 процента на
база на несъбраните
суми, допълни Бояно-
ва. По данни на дирек-
цията, в общината

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

Перник ще посрещне президента на
Международния фестивал „Сурва”

Любомира ПЕЛОВА
Президентът Росен

Плевнелиев е изразил жела-
ние да присъства като
гост на пернишкия фести-
вал „Сурва”. Освен него,
както е известно, присъс-
твието си са потвърдили
шефът на ЮНЕСКО Ири-
на Бокова и  Председа-

телят на ФЕКГ Хенри ван
дер Кроон, който е „прис-
трастен” към пернишкия
международен фестивал.
Вчера кметът Вяра Це-
ровска допълни, че юбилей-
ното 50-то издание на
Международния фестивал
на маскарадните игри
„Сурва”, което по тради-

ция се превръща в празник
за домакини и гости, ще
бъде уважено и от лидери
на политически партии,
от евродепутати. Много
посланици са потвърди съ-
що са потвърдили присъс-
твието си  на феста в
края на месеца.

Градоначалникът допъл-
ни, че общинската адми-
нистрация и организато-
рите на форума вече
правят своеобразно проуч-
ване, сравнявайки броят
на гостите и участници-
те в нашата „Сурва” и с
тези на фестивалите в
други райони на страната.
Така ще покажем и дока-
жем, че нашият форум е
най-големият в  страната,
каза  още кметът Церов-
ска.

На страница 2
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Изкараха акъла на
жена за ... 9 лева!

Любомира ПЕЛОВА
Нагъл апаш изкара акъла и ограби 66-

годишна перничанка.
Грозният инцидент, при който е постра-

дала жената, е станал преди три дни.
Около 17,20 часа неизвестен мъж нахлул
в жилището на пострадалата и отправяй-
ки заплахи, прилагайки и мъжка сила,
поискал парите на жената. Оказало се,
че в момента нападнатата разполагал ни
повече, ни по-малко от 9 лева. Наглецът
обаче не се посвенил и взел парлите, ос-
тавяйки загубилата и ума, и дума след
преживения кошмар перничанка.

Пристигналите в дома й служители на
реда извършили оглед на местопроиз-
шествието, предприети са вече действия
за издирване на извършителя.

Започнато е досъдебно производство.

има физически лица,
които дължат по око-
ло 6000 лева за данък
сгради и такса”смет”,
юридически лица пък
висят” с борчове ог
над половин милион.
На повече от полови-
ната от нередовните
платци са наложени
актове, а средствата
ще се събират чрез
съдия изпълнител. За
миналата година в ди-
рекцията са събрани
263 000 лева само от
подобни актове.

Облачно,
кратък дъжд
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Задълженията са натрупани от неплатени такса за боклука и данък сгради” за последните 5 години

С пръста си пациентът ще
задейства личен цифров код,
няма да оставя отпечатък

Виктория СТАНКОВА

106 договора за наем на земеделски
земи е сключила Община Трън

 Силвия ГРИГОРОВА
По реда на Закона за

собствеността и пол-
зването на земедел-
ските земи и измене-
нията, които влязоха
в сила от февруари
2015 г, за стопанска
2015/2016г. община
Трън е  сключила 33
договора за  232 имо-
та с площ от
 1616,775 дка.  Об-
щият брой на склю-
чените  към
30.11.2015год. дого-
вори за наем на земе-
делски земи е 106.

В разработената
Стратегия на общи-
ната за управление-
то на общинската
собственост за ман-
дат 2015-2019 годи-
на общинските земе-
делски земи пред-
ставляват сериозен
ресурс. Общината

 За да се подобрят
вземанията през
2016-та година, кме-
тът внася докладна

възнамерява  да из-
ползва общинските
земеделски земи по-
ефективно, за да мо-
же от една страна да
увеличи собствени-
те си приходи, а от
друга да даде въз-
можност на земедел-
ските производите-
ли да инвестират по-
вече средства в раз-
работването на пол-
званата от тях земя.

В Стратегията на
общината  е записа-
но:”Бъдещата поли-
тика на общината
следва да е в посока
за предоставяне за
дългосрочно управ-
ление на собствени-
те й земеделски земи
чрез договори за
наем или аренда. Това
ще даде сигурност
на земеделските
производители с ог-

записка, с която, по
тертипа на Топлофи-
кация”, предлага да-
нъчна ваканция”. Ако
тя бъде гласувана от
местните законот-

ворци, през февруари
и март гражданите,
които една или друга
причина не са изчис-
тили данъчните си за-
дължения, ще могат
да платят дължимо-
то, без да плащат на-
казателната 10-про-
центна лихва за този
период. След като из-
тече двумесечният
срок за данъчната ва-
канция”, общинската
администрация ще из-
ползва абсолютно це-
лия инструментариум
на закона, за да си съ-
берем дължимите су-
ми, бе категорична
Боянова .

И тази година пред-
ставители на дирек-
ция Месктни приходи
и такси” по график ще
работят на терен по
селата, събирайки па-
рите за налозите, за
да не се налага жите-
лите им да пътуват
до града. Борчлиите
могат да сключат и
договори за разсроче-
но плащане на задъл-
женията си към хазна-
та. 

Това е един полити-
чески жест и желание
на новата админис-
трация в лицето на
кмета”, заяви зам.-кме-
тът Денислав Заха-

Пълната програма на трите
фестивални дни на “Сурва”

29 януари 
9,00 ч. – 16,00 ч. – Конферентна зала,

Дворец на културата
“Карнавалите в маскарада” – научна

конференция
10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински

младежки дом
“Мечкарница” – работилница за маски

11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен
детски комплекс

“Лицата на Сурва“ – детско
творческо ателие

14,00 ч. – пл. “Кракра”
“Сурвакариада” – младежко

маскарадно дефиле
17,45 ч. – Централна градска част

Факелно сурвакарско дефиле
18,00 ч. – пред Двореца на културата

50 години “Сурва”- концерт спектакъл и
официално откриване на ХХV МФМИ

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

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

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

градска част
Състезателни фестивални дефилета

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

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

“Вкусно по нашенски” – кулинарни
демонстрации и дегустации на

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

детски комплекс
“Лицата на Сурва“ – детско

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

младежки дом
“Да бъдеш сурвакар” – фото ателие

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

“Сурвакарска среща” – детска
фолклорна програма

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

Представяне на чуждестранните
групи на втора сцена

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

“50 години “Сурва” – фотографска
изложба

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

с участието на Георги Гьолски
31 януари 

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

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

младежки дом
“Мечкарница” – работилница за маски

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

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

Фолклорен спектакъл на Ансамбъл
“Граово” и награждаване на победителите

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

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

Перник`2016

Радомир чества 138-годишнина
от Oсвобождението на града

Любомира ПЕЛОВА
138-годишнината от Освобождението на град Радомир ще бъде от-

белязана с презентация и поднасяне на венци и цветя на 14 януари.
Организатори на честването са Община Радомир, Общински истори-
чески музей Радомир и клуб „Историк“ в ТПГ „Н. Й. Вапцаров“. В 14
часа в МКИЦ „Европа“ ще бъде представена мултимедийна презен-
тация под надслов „…Млади опълченци, венчайте България с  лав-
рови венци!…”. След презентацията ще бъдат поднесени венци и
цветя на паметниците на Никола Корчев, Архимандрит Зиновий и на
паметната плоча на опълченците от Радомирско.

лед ползване на земе-
делските земи за по-
дълъг период и из-
вършване на съот-
ветните инвести-
ции, подобряване на
ефективността на
тяхното стопанис-
ване”.

 Промените в режи-
ма на земите от об-
щинския поземлен
фонд, свързани с от-
мяната на алинеи
4,5,7-12 в чл.19 (бр.62
на ДВ/2010г.) на Зако-
на за собствеността
и ползването на зе-
меделските земи,
предоставиха въз-
можността община
Трън да се разпореж-
да със земеделските
имоти, а също така и
задължението й да
предоставя целево зе-
ми от общинския по-
землен фонд,.

 

риев. С чувство за ху-
мор той добива: „В то-
зи живот има само две
сигурни неща смър-
тта и данъците. Така
че никой не трябва да
сивъобразява, че няма
да си плати дължимо-
то към общината. В
момента ние даваме
възможност и толе-
ранс да се изчистят
дългове без наказател-
на лихва. В противен
случай си има мерки,
които данъчното за-
конодателство поз-
волява. Ние сме пър-
венци по съставянето
на такива актове”, до-
бави още Захариев.

от страница 1

Във връзка със запитвания, свър-
зани с различни аспекти от въвежда-
нето на личен идентификационен
код, Здравната каса прави следните
уточнения: С пръста си пациентът ще
задейства личен цифров идентифи-
кационен код, който позволява от не-
гово име да бъде извършено плаща-
не от Националната здравноосигури-
телна каса. Пръстовият отпечатък не
се съхранява в електронна памет и
не оставя следа в устройството или в
софтуера, свързан с него, нито е въз-
можно чрез задействания от него
уникален код да се стигне до па-
циента по обратен ред. Няма никаква
възможност през пръстовия отпеча-
тък в идентификационното устрой-
ство да се достигне до биометрични-
те данни на пациента, както и до
всяка друга защитена лична инфор-
мация. Устройствата за снемане на
идентификационния код ще се заку-
пуват от аптеките и лечебните заве-
дения. Единственото изискване към
тях ще е да могат да осъществяват
връзка със софтуера на НЗОК. Анга-
жимент на НЗОК е да изготви про-
дукт, който да  осигурява максимал-
но широки възможности за свързва-
не с разнообразни такива устрой-
ства, за да не затруднява или нато-
варва излишно аптеките и лечебните
заведения, като ограничава техни-
ческите изисквания. Ползването на
новата система не предвижда въвеж-
дането на никакви допълнителни за-
конови ограничения и забрани за
гражданите и пациентите. Предвиде-
ни са възможности за работа на сис-
темата и в случаите на затруднен
достъп на трудноподвижни пациенти.
Базата данни ще разпознава родова-
та свързаност на родителите с деца-
та им и те ще могат да получават
предписаните им лекарства.
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Ïåðíèøêèÿò ìèíèïàðëàìåíò çàñåäàâà óòðå
Ще се приемат и промените в правилника за работата му

Готвят нова разяснителна
кампания за санирането

Любомира ПЕЛОВА

Селското стопанство и
строителството са сред

приоритетите на
Инспекцията по труда

Силвия ГРИГОРОВА
Селското стопанство и строителството ос-

тават сред основните приоритети на кон-
тролната дейност на Изпълнителна агенция
 „Главна инспекция по труда” през 2016 г.
При планирането й през годината е взето
предвид, че двете икономически дейности
са сред рисковите както по отношение на
трудовия травматизъм, така и при възниква-
нето, изменението и прекратяването на тру-
довите правоотношения. Предвидени са
мерки за извършване на проверки относно
осигуряване на здраве и безопасност при
извършване на строително-монтажни рабо-
ти и за законосъобразното възникване на
трудовите правоотношения по силата на ед-
нодневните договори в отрасъл „Растение-
въдство“. Те бяха регламентирани с проме-
ни в Кодекса на труда и специална наредба
от края на юли 2015 г. Условията на труд ще
се проверяват във всички отрасли на сел-
ското стопанство.

При проверките в строителството специал-
но внимание ще се отдели на предстоящото
масово саниране на сгради по Национална-
та програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради. За из-
вършване на дейностите по саниране често
се използва изключително рисковият въ-
жен достъп. Ще продължи засиленият кон-
трол на големите строителни обекти и при
извършването на строителство с голям обе-
м изкопни работи. Той беше наложен в пос-
ледните години заради едновременното из-
граждане на много инфраструктурни обе-
кти, необходимостта да се работи в кратки
срокове и често да се наемат бързо работ-
ници без нужната квалификация, което е
предпоставка за повишен трудов травмати-
зъм.

И през 2016 г. Главна инспекция по труда
ще се включи в кампанията на Комитета на
старшите инспектори. Тази година тя е на-
сочена към „Осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд за лицата, ра-
ботещи чрез предприятия, които осигуряват
временна работа“. Така наречените „работ-
ници под наем“, които фирмите наемат от
предприятия, осигуряващи временна рабо-
та, по закон трябва да работят при същите
условия, при които полагат труд работници-
те на постоянен трудов договор. Данните на
европейската статистика обаче показват, че
трудовият травматизъм при работниците
под наем е два пъти по-висок отколкото при
другите работници. Затова ще се провер-
яват предприятията, осигуряващи временна
работа, за да се установи колко работници
са устроили на работа и в кои фирми. След
това ще се проверяват и предприятията-пол-
зватели на работната ръка, ако дейността
им е у нас.

На фокус в контролната дейност на дирек-
циите на  Инспекцията по труда в страната
ще бъдат посредническата дейност и усло-
вията, при които се командироват българ-
ски работници в държави-членки на ЕС.
Планирана е и мярка за проверки в малки и
средни предприятия с цел противодействие
и превенция на сивата икономика във всич-
ките й проявления. Продължава периодич-
ният контрол на условията на труд в риско-
вите производства-добивна и химическа
промишленост, леене на метали и др., които
ежегодно се проверяват на три, шест или 12
месеца в зависимост от степента на риска в
тях.   

Годишният национален план за дейността
на ИА ГИТ за 2016 г. е съобразен с резулта-
тите от контролната дейност на ГИТ за 9-те
месеца и е съгласуван със социалните
партньори. Оперативната цел на Инспекция-
та по труда е „Осъществяване на ефективен
контрол относно спазване на законодателс-
твото в областта на труда, държавната
служба и трудовата мобилност”. Тази цел е
залегнала и в годишните планове на дирек-
циите „Инспекция по труда” в страната.

 

Както винаги,
ще се разглеждат
и докладни, свърза-
ни с градоустрой-
ствени решения,
отново ще се раз-
гледа предложение
на кмета ца зас-
траховането на
сгради частна об-
щинска собстве-
ност, обявяване-
то на търгове за
продажба на имо-
ти – недвижима
общинска собстве-
ност, ще се разгле-
да и поредното
предложение за
промяна на разпи-
санието на една
от градските ав-
тобусни линии –
този път на 20Е,
на мястото на
тръгване на рейсо-
вете за Расник и
Радуй.  Ще стане
въпрос и за безвъз-
мездното предос-
тавянето на поме-
щения –общинска
собственост за
срок от 8 години
на Изпълнителна
агенция за насърча-
ване на малките и
средни предприя-
тия към минис-
терство на иконо-
миката във връзка

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият Об-

щински съвет се
събира утре на
първото си за го-
дината редовно за-
седание. Една от
най-важните док-
ладни, които мини-
парламентаристи-
те ще трябва да
обсъдят и прие-
мат, е свързана с
предлаганата от
кмета Вяра Церов-
ска „данъчна вакан-
ция” за дължими
лихви по неплате-

с изграждането на
Бизнес център в
Перник по програ-
мата за трансгра-
нично сътрудни-
чество.

Областният уп-
равител Алексан-
дър Александров,
като председател
на ВиК асоциация-
та е внесъл док-
ладна за вземане на
решение за сключ-
ването на договор
за стопанисване,
поддържане и ек-
сплоатация на ВиК
системите и съо-
ръженията и за
предоставяне на
услуги от този ха-
рактер на потре-
бителите в обосо-
бената терито-
рия, обслужвана
от пернишкото
водоснабдително
дружество.

Утре предстои и
разглеждането на
една от най-любо-
питните за перни-
чани точки – прие-
мането на измене-
ния и допълнен нов
правилник за рабо-
та на ОбС, чрез
който ще се опре-
делят и техните
възнаграждения.

почне в 18 часа, а в ри-
туалите ще се включат
и гостуващите групи
от Мещица и Косача.

Час по-късно започва
празникът в Расник, къ-
дето гости ще са сур-
вакарите от брезниш-
ките села Сопица и Вел-
ковци. В 21 часа кмет-
ският екип ще се вклю-
чи в празника „Сурва” в
град Батановци. Тук
заедно с местните мас-
кирани ще се изявяват
и  групите от селата
Копаница, Косача и Чер-
на гора. Закриването
със Сурвакарска вечеря
ще е от 22 часа в радо-
мирското село Стефа-
ново, където ще госту-
ват групи от радомир-
ския квартал Върба и

Любомира ПЕЛОВА
И тази година на Сур-

ва традицията няма да
бъде нарушена и кмет-
ският екип на Перник
ще гостува в повечето
села, включвайки се в
тържествата, които
омайват от десетиле-
тия с красотата на за-
пазените в автентич-
ния им вид обреди и
обичаи. В нощта на Ва-
сильовден по стар стил
на 13-ти срещу 14-ти
януари, ще могат да се
видят невероятните
маски и костюми, впе-
чатлили и омаяли с не-
повторимастта си Бъл-
гария и света. Вчера
зам.-кметът Севделина
Ковачева обяви и мар-
шрутът, по който ще
се движи екипът в тази
неповторима нощ, кога-
то в Пернишко лумват
сурвакарските огняьо-
ве, запяват тежките
чанове и звонци, а мас-
кирани гонят злото от
нашата земя. Всеки дом
пък е отворен за сурва-
кари и гости и колкото
повече са те, толкова
по-горди за стопаните.

На 13 януари първи
ще посрещнат гости
жителите на Витанов-
ци. Тук празникът ще за-

Кметският екип на обиколка
в нощта на Сурва

селата Копаница и Дол-
ни Раковец.

Честванията на Сур-
ва в община Перник, по
които ще върви мар-
шрутът на кметския
екип, ще продължат по
график и на 14-ти януа-
ри. Откриването ще е в
11 часа в село Драгиче-
во. Час по-късно ще се
изявят сурвакарите
от Горямо Бучино, в 13
часа екипът на общин-
ската управа ще е в се-
ло Люлин, в 14,30 часа
ще са изявите в село Яр-
джиловци, около 16 часа
са предвидени те за Ди-
вотино и последни ще
са сурвакарите от Кра-
лев дол, където прояви-
те са определени за 17
часа.

ни стари местни
такси. Градоначал-
никът ще иска и
удължаване на сро-
ка на краткосроч-
ния безлихвен заем
от централния бю-
джет. Директо-
рът на Регионална-
та библиотека
„Светослав Мин-
ков” Росица Симео-
нова е внесла док-
ладна, с която ис-
ка разрешение
представляваната
от нея институ-
ция да кандидатс-

тва с пилотен за
България проект в
рамките на първа
покана за набиране
на проектни пред-
ложения по програ-
ма за трансгранич-
но сътрудничес-
тво България –
Сърбия. Не по-мал-
ко важна е и док-
ладната на градо-
началника, свърза-
на с кандидатства-
нето по ОП „Раз-
витие на човешки-
те ресурси” за пре-
доставяне на без-
възмездна финан-
сова помощ  за
проект, свързан с
услуги за ранното
детско развитие”.

Веднага след като приключи Междуна-
родният фестивал на маскарадните игри
„Сурва”, общинската администрация ще за-
почне нова разяснителна кампания относно
изпълнението на програмата за безплатното
саниране на жилищни сгради, съобщи вче-
ра кметът Вяра Церовска. Тя припомни, че
до момента 36 сдружения на собствениците
са подписали договори и са дали право на
градоначалника за откриване на сметки, по
които ще  постъпват паричните средства по
Националната програма за енергийна ефе-
ктивност. Това което следва е проектиране
и  обявяване на търгове за строителство и
саниране на блоковете, допълни Церовска.

Новата разяснителна кампания на община
Перник има  за цел повече перничани да бъ-
дат наясно с това как да направят сдруже-
ния, как да се организират и как да стигнат
до възможността за саниране на блоковете.
Те трябва да бъдат информирани за новите
промени в нормативната уредба –шанс за
безплатно саниране вече ще имат и сгради,
строени преди 1999 година, които са с по-
малко етажи и апартаменти, блокове, които
са с монолитно строителство. Говорим за
една много важна за нашите съграждани
възможност и точно заради това ще напра-
вим новата разяснителна кампания, допъл-
ни кметът Вяра Церовска.
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Ïåðíèê íå å åäèíñòâåíèÿò ñ ïàðè÷íè ïðîáëåìè
Рекорден дефицит на общинските бюджети в цялата страна

В числата за Еврос-
тат се елиминира
влиянието на евро-
фондовете, с изключе-
ние на националното
съфинансиране. По
тази методология
към април 2015 г. пра-
вителството е оча-
квало годината да
приключи с излишък
от 109 млн. лв. Прог-
нозата към октомври
е силно влошена - за
дефицит от 553 млн.
лв. Това е рекорд за
последните години.

От данните на Ев-
ростат става ясно, че
за 2014 г. е имало де-
фицит от 26 млн. лв.,
за 2013 г. е имало изли-
шък от 321 млн. лв.
Излишък от 203 млн.
лв. е отчетен и за

2012 г.
От данните няма

как да се установи на
какво се дължи рязко-
то пропадане, както
и каква част от прог-
нозирания дефицит
от 553 млн. лв. идва
от общинските бол-
ници и колко е натру-
пан по самите местни
бюджети.

Възможно е по-голе-
мият дефицит да се
дължи на извънредно
съфинансиране на
проекти, които са
реализирани в послед-
ния момент, както и
да са отразени нало-
жени финансови ко-
рекции - т.е. наказа-
ния от ЕС за неправо-
мерни разходи, комен-
тираха експерти.

Любомира ПЕЛОВА
Перник с нейния 30-

милионен борч не е
единствената общи-
нат в страната с
тежки финансови
проблеми, сочат дан-
ните на Евростат.
2015 г. е една от най-
тежките за финанси-
те на общините в
цяла България. Прави-
телството очаква
местните бюджети
да излязат на рекор-
ден дефицит в размер
на 553 млн. лева.
Няколко месеца по-ра-
но, през април, прог-
нозата е била много
по-благоприятна - за
излишък в размер на
109 млн. лв. Ако оча-

Създават предпоставки
за обучението на над 30 000

софтуерни специалисти 
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството прие Концепция за насър-
чаване на обучението на софтуерни специа-
листи, която предвижда създаването на
предпоставки за обучението на допълнител-
но над 30 000 души през следващите 15 го-
дини. Изготвянето на концепцията е прово-
кирано от анализи на министерствата на
труда и социалната политика и на икономи-
ката, както и на браншовите асоциации,
които ясно показват недостиг на високо
квалифицирани софтуерни специалисти за
запазване и увеличение на ръста на соф-
туерната индустрия.

В концепцията се предвиждат дейности,
които ще допринесат за развитие на профе-
сионалното образование в областта на соф-
туерните професии. За целта ще се окаже
специализирана подкрепа за професионал-
ни гимназии и центрове за професионална
квалификация. Заложено е подпомагане на
университетите, предлагащи най-високо за
страната качество на образование на соф-
туерни специалисти, да повишат значително
план-приема си. За повишаване на интереса
на кандидат-студентите към

тези специалности се предвиждат мерки
за кариерно ориентиране, повишаване на
качеството на преподаване на математика и
преподаване в гимназиите на предмети,
изучавани в начален курс на висшето обра-
зование, под формата на извънкласна дей-
ност.

Дейностите предвидени в концепцията ще
бъдат финансирани основно по ОП „Наука и
образование за интелигентен растеж“, като
част от нужните подобрения на материална-
та база се предвижда да бъдат финансира-
ни чрез ОП „Региони в растеж“ и държав-
ния бюджет.

кванията се из-
пълнят, това ще е
най-лошото салдо за
местните финанси за
последните 5 години,
отчитано пред Еврос-
тат.

На фона на хронич-
но поддържани прос-
рочени дългове от
страна на общините
финансовото минис-
терство започна
разяснителна кампа-
ния за готвени проме-
ни в Закона за публич-
ните финанси. В тях е
предвидено да се нала-
гат оздравителни
програми за закъсали
финансово местни уп-
рави. Прогнозата за
дефицит в размер на

553 млн. лв. при мес-
тното управление е
подадена към Еврос-
тат на 15 октомври
като част от ноти-
фикационните табли-
ци за дълга и дефици-
та на сектор “Дъ-
ржавно управление”.

Данните, подавани
към Евростат, се раз-
личават от национал-
ните, защото са на
начислена, вместо на
касова основа (отчи-
тат се всички задъл-
жения, независимо да-
ли са платени). Наред
с това при местните
управи към сметките
се включват и финан-
совите резултати на
136 общински болни-
ци и “Топлофикация
Шумен”.

Вторични суровини са хлябът
на бедните и бездомните

Любомира ПЕЛОВА
Въвеждането на глоби до 1000 лв. за все-

ки, изземващ съдържанието, обръщащ, на-
рушаващ целостта и повреждащ съдовете
за смет, за което „Съперник” вече писа, ос-
тава тема, която вълнува читателите ни.
Мнозина смятат, че това е начин да бъде
иззет хлябът на бедните, въпреки че стоти-
ци социално слаби и хора без покрив над
главата разчитат на този нискодоходен
бизнес, за да свързват двата края.  

Подобно е становището и на собственици
на пунктове за изкупуване на вторични вто-
рични суровини, които  коментират проме-
ните, предвиждани в Закона за управление
на отпадъците. Сред тях е и изискването
пунктовете за събиране на отпадъци трябва
да бъдат извън оживените градските зони.
Отдалечаването на пунктовете ще лиши
много хора, предимно пенсионери и безра-
ботни, от възможността да изкарат някой и
друг лев.

Друга от клаузите на Закона предвиж-
да глоби до 1000 лв. за всеки, който иззем-
ва съдържанието  или нарушава целостта
на кофите за боклук. 

Собственици на търговци обекти призна-
ват, че нарушават изискването всеки мага-
зин да осигури връщането на кашоните от
продадените стоки в съответните складове
не само защото няма къде да ги съират,
особено в по-малките магазини, а и защо-
то, оставяйки ги умчишлено до контей-
нерите за боклук дават храна на клоша-
рите. Ако в България може да се говори
изобщо за разделно събиране на отпа-
дъците, правят го именно бездомниците,
които прибират в отделни торби хартия-
та, стъклото, метала, преди да ги прода-
дат за вторични суровини срещу симво-
лични суми. При това не клошарите
правят белите със съдовете за смет. Те
не ги обръщат, не ги трошат, не ги палят.
Правят го хората, които не знаят какво е
глад и мизерия. В много от случаите то-
ва са тийнейджъри с бушуващи хормо-
ни,  вандали, които например съсипват
цветните насаждения , трошат пейките и
зетските площадки в Перник. Да не го-
ворим за съсипаните от изсипаната не-
доугасена жар от печките на твърдо го-
риво метални съдове за смет.

Не е ясно и как от нищоимащия ще ус-
пееш да вземеш пари. Защото звучи не-
сериозно и смехотворно да се налагат
санкции от 300 до 1000 лева на люде,
които изкарват от боклука толкова, кол-
кото да си купят един хляб и кофичка
кисело мляко.

Иначе Министерството на околната
среда и водите има своите доводи за
въвеждането на промените в Закона за
управление на отпадъците. Една от це-
лите е ограничаване на сивия сектор в
търговията с вторични суровини. Мярка-
та цели също ограничаване на нелоя-
лната конкуренция в бранша.

При предварително третиране на авто-
мобили и електроуреди например се до-
бива голямо количество отпадъци от
черни и цветни метали, а лица без раз-
решение за дейност със скрап нелегал-
но приемат металите, избягвайки изи-
скването за банкова гаранция. Въвеж-
дат се и по-строги изисквания за регис-
трация на лицата, извършващи дейности
като търговец или брокер на отпадъци. 

Предвиждат се и изисквания за место-
положението на т.нар. пунктове за вто-
рични суровини. В момента многоброй-
ните площадки за събиране и съхране-
ние на отпадъци от хартия, пластмаса,
стъкло и отпадъци от опаковки най-чес-
то са разположени в междублокови
пространства, в трафопостове и други
градски части. В МОСВ са постъпвали
многобройни жалби срещу шума и за-
мърсяванията от тези „пунктове“. За да
удовлетвори нуждата на гражданите от
по-чиста и спокойна среда, ведомството
предвижда нови разпоредби в Закона
за управление на отпадъците, с които
пунктовете за вторични суровини ще
трябва да бъдат преместени само в про-
мишлени или складови зони.

Виктория СТАНКОВА 
Отново е Сурва и

Перник е потопен в 
магията на танца и
маската. Дрънчене на
чанове се носи във
въздуха. 

Всичко е страхови-
то и истинско. Гос-
тите и жителите на
града отново ще се
докоснот до магията
на съхранената маска-
радна традиция.‘ 

На 13, 14 и 15 януа-
ри от 14.00ч. Школа-
та по керамика с ръ-

Емануил Врангов и деца от
Мошино ще изработват маски 

ководител Емануил
Врангов, 

при Младежки дом -
Мошино отваря вра-
ти за тези, които ис-
кат да усетят тръп-
ката и удоволствие-
то от работата с гли-
на. 

13 януари е денят
на XI ОУ “Елин Пелин”,
14януари  на X ОУ “А-
леко Константинов” 
и  15 януари на XIII ОУ
“Св.св. Кирил и Мето-
дий”. 

Децата ще се из-

„ Красавицата и звярът” идват в Перник 
Виктория СТАНКОВА

„ Красавицата и звярът” – едно много познато заглавие, което е
поднасяно на публиката в най-различни форми - като приказка, като
анимация, като игрален филм. Но тази версия - кукления спектакъл
е уникална по своята същност. Тук е заложено на хумора и комични-
те ситуции. Разбира се ,  между Звяра и останалите персонажи има
конфликт, но сцените са по-скоро забавни, отколкото драматични.  В
представлението е застъпена и темата за силата на любовта. Спек-
такълът е забавен и е подходящ, както за деца, така и за възрастни
и може да задоволи различни вкусове.  

Театрално ателие „Шило” –София, гостува на своите почитатели на
23 януари-събота, от 11.00 часа в Общински младежки дом-Пер-
ник. Вход-3.00 лева, билети – в Общински младежки дом. 

правят пред предиз-
викателството да
прояват творчество
, фантазия и въобра-
жение, сътворявайки
свой сувенир, 

вдъхновен от древ-
ния обичай, ще се
включат и в изработ-
ването  на керамични
пана, изобразяващи
страховити сурвакар-
ски и кукерски маски,  

с които се гонят
злите духове, за да
в ъ з т ъ р ж е с т в у в а
доброто.



Рекламно  приложение

Вторник, 12 януари 2016 г., брой 07/5862/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Помещение, Изток, на спирка, 17 кв.м - 200 лв.

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. 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 - 20 000 евро
19. Къща, Център, 1 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 360 кв.м - 49 900 лв.
20. Къща, с. Кленовик, ЗП: 32 кв.м, дв. 850 кв.м - 15 000 лв.
21. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
22. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
23. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
24. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
25. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
26. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
27. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
28. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
29. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
30. Парцел, Рударци, 535 кв.м - 12 500 евро
31. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
32. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
33. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.
34. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
35. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
36. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
37. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
38. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
39. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.
2. Помещение, ул. Търговска, 50 кв.м. - 250 евро
3. Помещение, Център, 24 кв.м. - 240 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 26 000 лв.

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

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

4. Двустаен, Ид.ц., тх, пл.,1 ет. 2, ТЕЦ, тер. - 52 500 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. 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, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
3. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
6. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
7. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
8. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
9. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
10. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

Купува:  
1. Двустаен, Пашов - до 24 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 27 000 лв.
4. Апартаменти,във всички райони на Перник 
5. Къщи, в Перник и региона.  
6. Парцели за жилищно строителство. 

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Топ-център, ЕПК, ет. 4, 45 кв.м - 45 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, 60 кв.м, ТЕЦ - 32 000 лв.
4. Гарсониера, Център, ет. 5, 46 кв.м, юг, ТЕЦ - 28 400 лв.
5. Гарсониера, кв. Христо Ботев, ет. 1, 54 кв.м, ПВЦ - 16 200 лв.
6. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.
7. Гарсониера, Тева, 46 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 18 000 лв.
8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.
9. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.;  23 200 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 
11. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
12. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро
13. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет:3, 70 кв.м, тер. - 39 700 лв.
14. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.
15. Двустаен, Изток, 69 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., ет. 8, асансьор - 26 500 лв.
16. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
17. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
18. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро
19. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, 105 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
20. Тристаен, Център, тх, ет. 2, 95 кв.м, таван - 83 000 лв.
21. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.
22. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро
23. Тристаен, Димова махала, 78 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 500 лв.
24. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.
25. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
26. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1 - 37 000 лв.
27. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 лв.
28. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ет. 1,ТЕЦ, 2 тер. - 41 900 лв.
29. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 евро
30. Къща, с. Радуй, ЗП: 49 кв.м, дв. 800 кв.м - 13 000 лв.
31. Къща, Кралев дол, 2 ет., РЗП: 90 кв.м, парцел 500 кв.м - 20 000 евро

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ

ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК
Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 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. Етаж от къща, Байкушева махала, ЗП: 75 кв.м,
сам. вх., таван, мазе, гараж, дв. 250 кв.м - 40 000 лв.
10. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
11. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
12. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
13. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
14. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
15. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
16. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
17. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
18. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.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. Две стаи с кух. бокс, Ид.ц, необз., бойлер - 170 лв.
2. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 250 лв.
3. Помещение за бизнес, ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.
4. Етаж от къща, над Болницата, част. обзаведен - 170 лв.
5. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
6. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 19 500 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 6 - 27 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, подобрения - 26 000 лв.
6. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
7. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
8. Помещение за бизнес,  Димова махала, 30 кв.м - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., тх, ет. 8/9/, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван - 30 000 евро
6. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
7. Тв.ливади, ЕПК, ет. 9/15/, ПВЦ, ламинат - 30 000 лв.
8. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 38 000 лв.
9. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8 - 36 000 лв.
10. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер. - 25 000 лв.
11. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
12. Изток, ет. 5, ТЕЦ, среден - 29 900 лв.
13. Изток, ет. 3, ТЕЦ, среден - 26 500 лв.
14. Изток, ет. 6, панел, ремонт, баня, ПВЦ - 30 000 лв..
15. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт, ет. 5 - 20 500 лв.
16. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
17. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
18. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 19 900 лв.
19. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр., ет. 5 - 20 000 лв.

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.

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 12 януари 2016 г.

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Хумни дол, ет. 3, ТЕЦ - 21 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 200 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2/3/, 56 кв.м, лукс - 45 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 000 лв.; 26 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
16. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 38 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 6, ПВЦ, преустроен - 55 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, при гаров район, 1 ет., дв. 325 кв.м - 31 500 лв.
21. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
23. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
24. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
25. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
26. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
27. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

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, 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, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 500 евро
7. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
8. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 7, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 36 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. 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, Тв. ливади, ет. 8, ТЕЦ, нап. обзаведена - 250 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 220 лв.
5. Боксониера, Пашов, ет. 4, напълно обз., лукс, нов блок - 120 евро
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 евро
7. Тристаен, Изток, ет. 3, необзаведен - 260 лв.

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

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

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

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

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 7, юг, ТЕЦ, РVС, ремонт - 27 000 лв.

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

3. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

ПРОДАВАМ ТРИСТАЕН

АПАРТАМЕНТ, МОШИНО,

ЕТ. 3, ТЕЦ, НЕПРЕХОДЕН, 2 ТЕР. -

39 000 ЛВ.

ДАВАМ ПОД НАЕМ,

АПАРТАМЕНТ, ИЗТОК, УЛ. ЛОМ,

ТЕЦ, ОБЗАВЕЖДАНЕ - 230 ЛВ.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

център-около гарата

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

2. Купува Гарсониера до 35 000 лв. и Двустаен
до 50 000 лв. в Център. 

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.
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Давам под наем, гарсониера
кв. Изток, тх., без ТЕЦ,
необзаведена - 150 лв. тел. -
0898 704 292
Давам под наем, офис с две

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

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

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

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

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

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

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

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

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

089 470 1142
Продавам, Двустаен, ул.

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

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

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

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

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

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам  Опел Астра, 5
врати, нов внос, КЛТР, зимни
гуми, обслужен, коментар на
място - тел. 0888/476 600;
0898/724 428

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

болницата, близнак с
гредоред, с отделни входове,
и дворове - 37 000 лв. тел.
0898 706 333
Продавам Двустаен апарта-

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

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

мент частично обзаведен пар-
тер, 68 кв.м с ПВЦ и изолаци-
я. За огледи в неделя - тел.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

наем

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Продавам
Двустаен,

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

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

работа

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

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

Собственик
продава:

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение

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

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен - 19 900

евро /без посредник/

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и

др. - 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

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

тел.0878/32 14 34

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

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

Продава апартамент,
срещу Пени маркет,

ЕПК, двустаен
преустроен в

тристаен, след основен
ремонт, полуобзаведен

- 58 000лв.
 тел. 0879/269 126

"МИГГ-2011"
ЕООД

Производство на

МЕБЕЛИ  по поръчка от

ПДЧ.   Георги Ангелов

тф: 0898 65 25 11.

е-mail:
migg2011g.angelov@abv.bg

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215
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МВР е стеснило кръга на заподозрените
за убийствата в София

МВР е стеснило кръга на евентуалните поръчители и убийци на Веселин
Стоименов и Александър Антов. Правосъдният министър пък видя опит за
дестабилизация. В Пазарджик заместник-главният секретар на МВР Георги
Арабаджиев заяви, че според него няма връзка между двата случая, предаде
БНР. "Имаме насоки, имаме версии. Тук е мястото да кажа, че двете убийства
категорично не са свързани. Има лица, към които ние сме насочили нашият интерес.
Уверявам, че много ритмично вървят разследванията, както по линия на
извършителите, така и по линия на евентуалните поръчители. Има вече конкретика,
която ни обнадеждава", обясни Арабаджиев. На 7 януари в столичния жк
"Градина" до Симеоновско шосе бе разстрелян ликвидаторът на ВИС-2 Веселин
Стоименов. В тялото му е изпразнен цял пълнител. Произведен е и контролен
изстрел в областта на слепоочието. Убийците избягаха с крадена кола, която по-
късно бе опожарена в Студентски град. Два дни по-късно в Бистрица бе убит 63-
годишният собственик на модна къща "Агресия" Александър Антов. Тялото му бе
намерено недалеч дома му с две огнестрелни рани в главата. Правосъдният
министър Екатерина Захариева заяви по повод двете убийства в София, че има
опити за внушения, че в държавата има нестабилност. "Не мога да кажа на какво
се дължи. Надявам се да не са провокации и се надявам органите наистина бързо
да успеят да напреднат по отношение на разследването". Така Екатерина
Захариева отговори на въпрос на какво се дължи уличното правосъдие, което
наблюдаваме в последните дни, съобщиха БНР и БГНЕС. Младеж пък преби
възрастен мъж в автобус в Бургас заради отправена забележка към приятелката
му. Ден след убийството на Веселин Стоименов, правосъдният министър заяви,
че то със сигурност е поръчково и със сигурност е извършено от професионалисти.
Днес тя отново заяви същото и допълни, че вероятно става въпрос за разчистване
на сметки. "Има опити за внушения, че в държавата има нестабилност. Надявам
се разследващите да си свършат работата и двата случая да бъдат разкрити",
заяви Екатерина Захариева. Тя разграничи убийството на Веселин Стоименов и
на собственика на "Агресия", като по повод на второто каза, че било доста
смущаващо, защото ставало дума за убийство на човек с бял бизнес и добра
репутация.  "Всички са изненадани, знаете, че човекът е с бял бизнес, почтен,
уважаван от всички, може и да се окаже нещо съвсем различно от това, което се
очаква за поръчково убийство”. Правосъдният министър не очаква поредните
показни убийства и грабежи да подменят тона за очаквания на 27-и януари доклад
на ЕК. Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
изпрати гневно писмо до вицепремиера и министър на вътрешните работи Румяна
Бъчварова с копие до премиера Бойко Борисов и главния прокурор Сотир Цацаров
по повод убийството на собственика на "Агресия" Александър Антов.

В него от КРИБ изказват възмущението си от убийството на основателя на модна
къща "Агресия" Александър Антов и от това, че вече трети ден няма арестуван и
дори заподозрян по случая.  "Категорично и безусловно поставяме следното
искане: Да бъдат разкрити и задържани извършителите на убийството на
Александър Антов сега и веднага. Ако това не се случи, министърът на вътрешните
работи да подаде оставка. Обръщаме се към Главния прокурор на Република
България с очакването виновните да бъдат наказани с цялата суровост на закона.
Справедливо, но безмилостно!", пишат индустриалците.

Повдигат обвинение на 16-годишния,
пребил мъж в автобус

Обвинение за нанасяне на сред-
на телесна повреда по хулигански
подбуди ще бъде повдигнато на 16-
годишното момче, задържано за
побой на мъж в автобус в Бургас.
64-годишният Чанко Стайков е с из-
бити 4 зъба, разцепена скула и кон-
тузии по лицето, след като бил на-
паднат и бит заради забележка към
приятелката на младежа, която си
държала калните ботуши върху се-
далка. Инцидентът се е случил в съ-
бота през деня в автобус на общин-
ския превозвач „Бургасбус”, об-
служващ линия № 15 до квартал
Сарафово.

От бургаската болница вече са
извадили медицинско свидетелс-
тво за нараняванията му. Като част
от разследването на случая пред-
стои Стайков  да разпознае насил-

ника, който беше задържан още вчера и оставен за 24 часа в следствения арест,
предаде БНР.  Младежът, който по информация на bTV, се казва Димитър Чантов,
е направил самопризнания. Заяви, че е се е разкаял, казаха от полицията.  До
момента са разпитани свидетели на инцидента, предстои да бъдат назначени и
експертизи.  Следователите ще разпитват и приятелката на момчето, заради която
е станал инцидентът. Христина е учила в СОУ „Иван Вазов“, но миналата година
била изключена. „Не можахме да я накараме да дойде на училище, наказахме я
неколкократно“, каза Петко Иванов, директор в училището.

Самата Христина заяви пред Нова телевизия, че не чувства вина за случилото
се. Затова и не разказала на баба си, с която живее, докато баща й е на път.
Родителите са разведени.

"Не държа на присъда, държа на такава мярка, че да разбере, че не може да
решава каквито и да е конфликти с юмруци“, коментира Чанко Стайков, който е
бивш авиоинженер. След боя той се оплака, че никой от останалите пътници не му
е помогнал.  Реформаторският блок в Бургас призова да се ускори поставянето на
видеонаблюдение по линиите на градския транспорт, както и на новите автобусни
спирки. В момента видеокамери има само в малка част от автобусите, като тяхна-
та цел е повече контрол на персонала, отколкото предотвратяване на противооб-
ществени прояви. „Надяваме се Чанко да се възстанови бързо. Всички в РБ го
познаваме като възпитан и изключително спокоен човек и бяхме възмутени като
разбрахме за побоя”, заявиха реформаторите, в чиято листа на последните мес-
тни избори Стайков бе кандидат за общински съветник.

МВР издирва рапъра Серафим Мартинов-Сарафа
Рапърът Серафим Мартинов-Сарафа е в неиз-

вестност от три дни. Столичната дирекция на
полицията го обяви за издирване по молба на
близките.

31-годишният Серафим Евгениев Мартинов
е излязъл от дома си в София на 8 януари т.г. и
оттогава е в неизвестност, съобщиха от прес-
центъра на МВР.

Младият мъж е висок около 180 - 185 см, с
нормално телосложение, кръгло лице и пъстри
очи. Бил е облечен със сини дънкови пантало-
ни и черно шушляково яке, обут с маратонки в
светлокафяво и черно. Хората, които разпола-
гат с информация за Мартинов, могат да сигна-
лизират на тел.: 112, 02/9824160, 9823918 или в

най-близкото поделение на МВР. През 2012 г. бе образувано досъдебно произ-
водство за поругаване на българския трибагреник в песента, в която Мишо Ша-
мара и Серафим Мартинов-Сарафа пеят "не вярвам в ГЕРБ, но силно вярвам в
герба", а цветовете на националния трибагреник са асоциирани с наркотици.

Двамата рапъри бяха викани няколко пъти на разпит в Националната следстве-
на служба. В средата на октомври 2013 г. обаче Софийската апелативна прокура-
тура приключи служебната проверка и производството бе прекратено.

Нов жесток побой от крадци над възрастно семейство
Полицията издирва извършителите на побой над възрастно семейство при опит

за грабеж в дома им в пловдивското село Голям Чардак.
Сигналът за инцидента е подаден в 22.30 часа в събота, съобщиха от пресцентъра

на Областната дирекция на МВР в Пловдив.Според първоначалната информация
75-годишен мъж и 70-годишната му съпруга били изненадани в съня си от трима
маскирани, които нахлули в къщата с взлом. Нападателите започнали да бият
възрастната двойка с твърд предмет, докато ги оставили в безпомощно състояние.

След като претърсили жилището и не намерили пари и ценни вещи, тримата
избягали. Пострадалите са транспортирани с линейка в пловдивска болница за
оказване на спешна медицинска помощ. След преглед мъжът е оставен за
наблюдение, а съпругата му е изписана за домашно лечение. По случая е
образувано досъдебно производство в РУ – Труд. Уведомена е и Районната
прокуратура в Пловдив. Предприети са активни действия по издирване на
извършителите на престъплението. На 3 ноември 2014 г. 82-годишният Боню и 77-
годишната Мавруда Добреви от хасковското село Малко Градище бяха нападнати
от трима маскирани мъже. Пенсионерите бяха бити жестоко и заплашени, че ще
бъдат разфасовани с моторна резачка, за да дадат на крадците спестените си
пари. След като взели мобилния телефон, моторна резачка и 2200 лева на
семейството, нападателите избягали. Възрастните хора пък бяха настанени в
хасковската болница и оперирани.

Чистка по върховете на горските стопанства
Петима директори на горски стопанства към Югозападно държавно

предприятие са освободени от длъжност, съобщиха от Изпълнителната агенция
по горите.

Това са инж. Георги Христосков - директор на ДГС - София, инж. Иван Иванов
- директор на ДГС - Етрополе, инж. Атанас Диманков - директор на ДГС Дупница,
инж. Борислав Котузов - директор на ДГС - Симитли и инж. Бисер Дачев -
директор на ДЛС - Осогово, съобщиха от пресцентъра на Министерство на
земеделието и горите. След извършени проверки в стопанствата са установени
нарушения и пропуски в опазването на горските територии, са посочените мотиви
за освобождаването. Констатирано е и неизпълнение на служебни ангажименти
в резултат, на което са уволнени и други 17 служители, сред които началник на
отдели, лесничеи и надзиратели. В следствие на различни проверки и събития,
които се случиха в последното тримесечие, министерство на земеделието е
взело решение да бъдат освободени малко над 20 ръководители в различни
горски стопанства, заяви министър Десислава Танева в ефира пред Bloomberg.
„Това със сигурност не е първата смяна на ръководни кадри в различните
стопанства. Такава имаше и в началото на годината и в средата й. Не водя
статистика, но важното е процесът за търсене на добрите кадри, на кадрите с
почтен морал, които работят в обществен интерес, да е постоянен. Да се обучават
и да им се възлага управлението”, заяви Танева. По думите й, през цялата 2015
година наказаните служители, включително освободените от системата са над
300 души.

„Това не е хвалба, но е част от една много трудна битка за това как да се
управлява системата в обществен интерес и ние сме непоколебими като
политическа воля за това. Всеки трябва да знае, че има отговорността, търси му
се резултат, но в момента, в който наистина има съответни доказателства за
работа в частни интереси и частни ползи, той няма как в този мандат да управлява
този сектор”, посочи министърът.

Преди месец земеделският министър Десислава Танева обяви, че ведомството
няма да спре обществените поръчки за скъпи джипове, обявени от няколко
държавни горски стопанства.

Четири от шестте държавни горски предприятия - в Смолян, Габрово,
Благоевград и Сливен, са обявили поръчки за луксозни високопроходими
автомобили, всеки от който на стойност около 200 хиляди лева.

 Проверките в държавните горски предприятия продължават.
Чистката в горските стопанства идва дни след разцеплението в ДПС, където

партията има значителни позиции.
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Какво ни предстои през 2016-а в здравословен
план, в кариерата и в любовта

РАК
През 2016 година ще продължи разместването на пластовете в

основните области на живота ви – взаимоотношения, семейство и
кариера. За разлика от предишните две години обаче, които за някои от
вас бяха доста драматични, сега ще бъдете по-спокойни. При някои от
вас радикалните промени вече са се случили и сега ще успеете да си
отдъхнете; при други те тепърва ще се случват, но за ваша радост ще
съществуват подкрепящи ви фактори и по-лесно ще приемате
случващото се, дори когато не сте го очаквали. И през тази година
важи условието, че колкото повече се съпротивлявате на промените и
се вкопчвате в хора и структури, които вече са изживели времето си,
толкова по-трудно ще ви бъде. Избягвайте да контролирате хората
около себе си и да очаквате всичко да остане такова каквото е било
винаги. Съсредоточете се върху себе си и върху своите собствени цели
и ще видите как, без да правите кой знае какво, правилните хора ще се
появят. През 2016 година е възможно да направите преоценка на някои
свои отношения – интимни, партньорски или приятелски, и да решите
на кои хора да дадете любовта и доверието си и кои не е нужно да
остават в живота ви. Една от важните ви задачи през тази година е да
разпалите вътрешната си страст и да я вложите в нещо конкретно.
Това би могло да бъде и нова любов, но, в случай че моментът за нея не е
дошъл, намерете дейност, която да ви запали и вдъхнови и й се отдайте
изцяло. Ще имате достатъчно енергия за действие, която ще
използвате за постигане на вашите творчески и професионални цели.
Не го ли направите, има риск да започнете да обсебвате хората около
себе си, да изисквате прекалено от тях, а това ще навреди на
отношенията ви –  не допускайте това. През тази година проявявайте
смелост и изказвайте по-често своята позиция – годината е чудесна за
публични изяви, писане, публикуване, учене и преподаване. Възможно е да
пътувате по-често – в страната и в чужбина. Ще съумеете да
изградите нови контакти и приятелства, които ще ви бъдат полезни в
бъдеще. Децата и техните проблеми ще излязат на преден план, особено
през първата половина на годината.От есента нататък очаквайте
положителен развой по семейни въпроси – може да получите добри
новини или да смените дома си.

Кариера и финанси
През 2016 г. финансовото ви положение ще бъде стабилно, дори е

възможно да се подобри – може да получите повишение или да намерите
нов източник на доходи. Новите контакти, които ще създадете, ще ви
помогнат да постигнете това. Информацията и знанията ви ще
работят във ваша полза, така че, ако трябва да научите нещо ново, не
се колебайте да го направите. Възможно е в службата ви да има
преструктуриране, а някои от вас може да навлязат и в напълно нова
сфера на дейност. През януари по възможност не подписвайте нови
договори и не взимайте важни решения, касаещи финансите ви. През
февруари и март може спокойно да поставите началото на нови
начинания или да се посветите с пълна сила на реализация на
проектите, които вече сте започнали. Не се отдавайте на мързел –
периодът ви дава шанс да се концентрирате, да канализирате
енергията си и да постигнете трайни резултати. От средата на април
до началото на юли бъдете по-внимателни – ще имате енергия, но е по-
удачно да я използвате за довършване на стари проекти или за
планиране на бъдещи действия, а не да се втурвате презглава в
неизвестното. През август и септември като че ли няма да поставяте
на дневен ред работата, но пък това е чудесен период да започнете да
учите нещо или да развиете умения, които ще ви бъдат нужни в
работата. През октомври може да поставите успешно начало на ново
начинание, в които да вложите творчество, а през ноември тези от вас,
които искат да направят по-сериозен завой в кариерата, ще получат
тази възможност. Развоят на събитията ще бъде неочакван и за вас
самите. През декември акцентът ще падне върху служебните ви
взаимоотношения – отново ще прецените важни за вас договорености,
ще има възможност да потвърдите някои ангажименти и да се
откажете от други.

Любов и семейство
През 2016 година на няколко пъти пред вас ще се открие възможност

да преосмислите отношенията с важните хора в живота си и да
направите известни корекции в нагласата и в поведението си.
Възможно е в живота ви да се върнат хора или проблеми от миналото –
но в тези случаи ще успеете да изясните спорните въпроси.
Обвързаните представители на знака ще имат шанса да запалят
отново искрата във връзката си. Внимавайте обаче, защото не е
изключено на отношенията да повлияят и някои комплекси, страхът да
не бъдете изоставени и болезнена ревност. През февруари ще
привличате по-лесно вниманието на хората, които ви заобикалят, но
има риск да предявите прекалени изисквания към човека до себе си и
това да го натовари. Ако в отношенията ви има проблеми, възможно е
напрежението да ескалира през месеците от април до юли –
въздържайте се от опити да контролирате другия човек и се
концентрирайте върху себе си, дори да ви се струва, че емоциите ви
зависят изцяло от неговото поведение. От септември нататък
акцентът ще падне върху дома и семейството. Ще трябва да
балансирате между семейните си ангажименти и желанията на
партньора си, което няма да бъде много лесно. Тези, които копнеят за
нова връзка, имат по-добри шансове тя да се случи в периода от юли до
края на годината.

Здраве
През 2016 година няма сериозни рискове за здравето ви, но може би ще

трябва да направите известни промени в начина си на живот или да се
грижите малко повече за себе си. Способността ви да влагате
енергията си в реализиране на личните и професионалните си цели или в
някакво любимо занимание ще бъде решаваща за това да се чувствате
добре. Така напрежението няма да ви се отрази негативно и няма да
засегне тялото ви. Ако обаче ви липсва радост от живота и очаквате
от хората около вас да ви я доставят, тогава може да се разочаровате,
да се почувствате пренебрегнати и съответно негативните емоции да
ви разболеят. Усетите ли, че се фиксирате прекалено върху човека до
себе си, върху децата си или върху други близки хора, незабавно си
намерете някакво хоби, общувайте повече с приятели или ходете по-
често на екскурзии – приятните разговори и интересните впечатления
ще ви завладеят и няма да изпитвате гняв.

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

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 квадратче-
та. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е да
се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1
до 9 не трябва да се повтарят.
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Нито едно ново попълнение няма в отбора за новия сезон

Страницата подготви Яне Анестиев

Ники Михайлов бил
женомразец ?!

Имам болка в себе си заради майка ми”,
сподели Николай Михайлов при гостуване-
то в Нова телевизия. “Докато растях и се
ориентирах към другия пол, дълго време
си бях женомразец, отнасях се лошо с же-
ните. Баща ми ми обясняваше, че трябва
да бъда джентълмен. Но някои неща не
мога да простя на майка ми. Затова вече
искам да изпитам връзката, да съм сигу-
рен в себе си и жената до мен, за да сме
доживот заедно. Искам голямо семейство
- две-три деца. Искам да е изпипано, а не
да има развод и после размяна на деца-
та... да става мармалад и боза”, каза вра-
тарят.”Комуникирам с майка ми. Чуваме
се от време на време. Беше в чужбина, се-
га е тук”, добави Ники Михайлов. “Дядо
ми, баба ми - това са хората, които са ме
отгледали. Разводът на родителите ми бе-
ше тежък период, бях на 5 години. Мария
Петрова също ме е отгледала, бяхме в Ан-
глия. В този живот, ако не мога без няко-
го, това е баща ми”, каза Ники Михай-
лов.”С баща ми говорим повече за нещата
от живота, не за футбола. С дядо ми и с чи-
чо ми коментираме футбола. Баща ми не
гледа все още моите мачове, не мога да го
пречупя”, сподели юношата на “Левски-
”.Той говори и за новия си апартамент,
който наскоро си купи в столичния квар-
тал “Лозенец”. “Хвърлих голямо желание
да обзаведа дома си както аз искам. През
годините съм трупал идеи и направих не-
щата точно както желаех. Това е моята
мечта - с гледката, с интериора, с големия
гардероб за дрехите ми. Всеки един де-
тайл съм го направил така, че да ми харес-
ва”, разказа Михайлов. “Това с дискотеки-
те много се преувеличава. Да, има футбо-
листи, които не можеш да ги извадиш от
заведенията, но много се изкривяват не-
щата с тези чалги, певици, дискотеки и др.
Които играем в чужбина и се прибираме в
България за лагерите на националния от-
бор, не виждам какво лошо има, че сме на-
вън сред хората, за да се видим с някого”,
каза още вратарят.

Пернишкият „Ми-
ньор” стартира под-
готовката си за про-
летния дял на пър-
венството в Югоза-
падната „В” ФГ. Пер-
ничани се събраха на
стадион „Миньор” и

Нашенски простаци налазиха
любимата на Гришо във Фейса

след загрявката про-
дължиха с игрова ра-
бота на площадката с
изкуствено покритие,
която се намира в не-
посредствена бли-
зост до Конното иг-
рище. Така хем ще се

тренира при по-нор-
мални условия, хем
ще се пази терена на
стадиона. Съществу-
ва вероятност след-
ващите занимания да
се провеждат и на из-
куствения терен в

квартал „Димова ма-
хала”. Нито един нов
не се присъедини към
отбора и това е нор-
мално. След финансо-
вия недоимък, който
тормозеше отбора
през есента, Перник
не е привлекателна
дестинация за реали-
зация на футболни-
те таланти. От ос-
новните състезате-
ли през есента от-
състваха трима. Але-
ксандър Димитров е
на изпити в самос-
тоятелна форма на
обучение в Пловдив,
където играеше и
учеше преди това.
Не се появи голмай-
сторът през есента
Симеон Ганчев, кой-
то може и да се уре-
ди с нов отбор за

пролетния дял с оглед
на показаното през
есента и вкараните
12 гола за малко пове-
че от половин полусе-
зон. Няма го и Дими-
тър Панталеев. Тре-
ньорското ръководс-
тво си е в същия със-
тав със старши-тре-
ньор Петър Анестие-
в и  помощници Тони
Евтимов и Емил Вара-
динов. До края на сед-
мицата със сигур-
ност ще се тренира
в Перник. После  ще
се види ще има ли ла-
гер,с кого и кога ще
се изиграят контрол-
ните срещи. Чака се
и вписването от съ-
да на новия управи-
телен съвет, който
да поеме функциите
си.

Докато в България
се радваме на твърде
мека за нашите пред-
стави зима, в някои
щати зад океана се
пукат от студ.Клу-
бът от НФЛ Мине-
сота Вайкингс пре-
дупреди своите фе-
нове да си носят
одеяла за днешния
мач със Сиатъл Сий-
хоукс. Срещата е за
даване на уайлд кард
за участие в плейо-
фите.„Ще бъде бру-
тално студено“, зая-
ви синоптикът
Джон Фийрик от
сайта „AccuWeath-

er“. Той уточни, че
се очаква темпера-
турата да бъде -15
градуса по Целзий,
но с вятъра да се
усеща като -29 гра-
дуса.Управата на
„викингите“ призо-
ва феновете на ти-
ма да си носят под-
ложки за седалките.
От клуба обявиха,
че ще раздават без-
платни топли на-
питки по време на
мача.

НАЙ-СТУДЕНИТЕ
МАЧОВЕ В ИСТО-
РИЯТА НА НФЛ

31 декември 1967

г., Грийн Бей Пекърс
– Далас Каубойс 

Температура: -25
градуса по Целзий;
Усещало се е като -
44 градуса

10 януари 1982 г.,
Синсинати Бенгалс –
Сан Диего Чарджърс

Температура: -23
градуса по Целзий;
Усещало се е като -
51 градуса

20 януари 2008 г.,
Грийн Бей Пекърс –
Ню Йорк Джайънтс

Температура: -18
градуса по Целзий;
Усещало се е като -
31 градуса

Бившият миньорец Дани
Златков ляга под ножа

Защитникът на “Ботев”
(Пловдив) Даниел Златков ще
претърпи операция на кръста
през следващата седмица.
Бранителят мина днес на об-
стоен  медицински  преглед и
резултатите от него показаха,
че хирургическата интервен-
ция е неизбежна. Футболистът
на “жълто-черните” има проб-
лем с хрущял, притискащ
нерв. Очаква се Даниел Злат-
ков да се възстанови за около
20 дни след операцията. Зара-
ди здравословните си пробле-
ми защитникът пропуска лаге-
ра на “Ботев” в турския курорт
Анталия - от 19 януари до 12 февруари. 

Агитират фенове да ходят
с  одеала на стадиона

Новата половинка на Григор Димитров –
Никол Шерцингер узна бързо за българска-
та любов, но и за байганьовщината ни. Поп
дивата, която наскоро официализира връз-
ката си с най-добрия ни тенисист, вече „о-
бира плодовете” от това.Официалният про-
фил на Никол във „Фейсбук” е харесан от
хиляди българи в последните дни, а нейна
снимка взриви мрежата с коментари.
Някои бяха положителни, но други показ-
ват пълна простащина.Ето част от комента-
рите под снимката на Никол с автентичен
правопис. Простотия или хумор преценете
сами:

- „Ставай да правиш мекици”
- „Когато излезеш с момък от малко из-

вестна страна и изведнъж половината дър-
жава ти става кум”

- „Подадена е молба до кмета на Хасково
за саниране блока на Гришо, за да не се из-
лагаме пред Никол”.

- „Кажи кога ша ходиш на “прасе” в Хас-
ково!”

- „По усмивката и блясъкът в очите, може
да познаете, кога една жена е била с бълга-
рин”

- „Представете си разговора на сутринта,
Гришо й е донесъл закуска, романтично се
прегръщат и гукат в леглото с портокалов
сок, примерно, и тя: 

 Ah, Grisho, so many comments from Bul-
garia, wonderful! What do they say? 

И той отваря и вижда първите 2-3.. Как ли
й ги е превел?”

- „Охоиии унуфриии.Тука маи си си на
Хасково ааа. Мръдни малко до Димитров-
град да вземеш някоя дънка са пофукаш
така готино па са поснимаш в некой клип.
После иди са виж с баце Митко пайнера па
земете направете една песен с некой и те
така те”

- „Шкембе ли ти направи?”
- „Бате, един от Хасково я е е*ал тая...”
- „Гриша, прати някой лев в Хасково да

смените дограмата и я прибирай.”
- „Дано на Никол не й работи google trans-

late-a”
- „Една снимка на Nicole Scherzinger e

достатъчна, за да разбере точно колко тъпи
хора има в България. Да живей!”

- „Дано не накара Гришо да й превежда
коментарите, че голям срам ще бере зава-
лията”

- „Aз съм българин и дойдох само за да
видя просташките коментари на други бъл-
гари”

- „Бай Ганьо не пропуска да се изложи и
да демонстрира “европейската си култура”
с подобни коментари, на мен лично не ми е
забавно”.
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85-годишната жена се простила с 2500 лева

ЗАФОРМЯ СЕ НЯКАКВА
УЖАСНА СЛЕДНОВОГО-
ДИШНА МОДА ДА РАЗБИ-
ВАТ СЕЛСКИТЕ ПОЩИ  и
да тарашат за какво ли

не. Оня ден беше дивотинската, вчера
мещичката. С две думи – смутни време-
на. Ако търсим някаква историческа ана-
логия, ще я намерим в партизанското
движение преди Девети септември, кога-
то борците против фашизма и капитализ-
ма са обръщали особено внимание първо
на мандрите, а след това на пощите. Тър-
сим ли някаква логика с днешните про-
цеси, явно тук се търси смяна на властта
чрез прекъсване на съобщенията между
населените места. Ето един комплексен
отговор на въпроса дали отново не се
връщаме в мътните първи години на пре-
хода, когато всеки грабеше каквото мо-
же. Ама и тия пощи що не вземат най-
после да ги застраховат или да им вка-
рат някакъв СОТ, че вече и децата знаят
– държавното е общо, затова всеки да си
получи своя дял. За сведение – пощите
още са държавни...

НЕ ЗНАЕМ КАК МЕСТНАТА УПРА-
ВА РАЗБИРА ДАНЪЧНИТЕ ВАКАН-
ЦИИ, ама данъкоплатецът ги разбира
най-добре. За него това мероприятие оз-
начава чисто и просто неплащане на да-
нъци. И ако за „Гражданската отговор-
ност” на колите все пак ще му намерят
колая, то за сградите и сметта – умряла
работа. И вчера общината прокламира
своята идея да помилва лихвено просро-
чилите задълженията си, ако бъдат така
добри да се издължат в най-скоро вре-
ме, обаче перспективите не са много
светли. За вяра ли е, че човек, който го-
дини наред не е внесъл стотинка в хазна-
та, сега отведнъж ще се юрне с два пор-
тфейла пари, за да се възползва от бла-
гините на данъчната ваканция? С еле-
ментарното си съзнание и с нищожното
си подсъзнание борчлиите ще продъл-
жат да ваканцуват още бая години. Щото
за тях това е вид професия – да мамиш
държавата, да се правиш на Андрешко,
а в определени моменти да се пишеш
пръв патриот, гражданин и съвестта на
епохата. Все пак интересно как ще за-
върши данъчният експеримент, поне да
преброим любителите на предългите ва-
канции.

Откраднаха БМВ
в „Изток”

Любомира ПЕЛОВА
Лек ав-

томобил е
откраднат
в Перник.

В не-
деля, око-
ло 20,30
часа във
Второ ра-
йонно уп-
равление
на МВР е бил подаден сигнал, за изчезна-
лото возило. Собственичката му е 41-го-
дишна жителка на областния град, която
уточнила пред полицаите, че лекият автом-
зобил – БМВ Х3 е бил паркиран пред жили-
ще блок на улица „Златоград” в пернишкия
квартал „Изток”. Предприети са оператив-
но-издирвателни и процесуално-следстве-
ни действия и работата по случая продъл-
жава.

Образувано е досъдебно производство

внук. Непознатият
поискал пари за изгод-
но закупуване на кли-
матици. Измамника
успял да заблуди же-
ната и тя дала сума-
та от 2500 лева. Едва
когато в късния сле-
добед се прибрал 30-
годишният й внук,
пенсионерката раз-
брала, че е измамена и
подали сигнал в поли-
цията.

Органите на реда
отново напомнят на
гражданите, че про-
дължават измамите и
опитите за измами

Любомира ПЕЛОВА
Поредната възрас-

тна перничанка стана
жертва на телефон-
ните измамници. От
пресцентъра на Об-
ластната дирекция на
полицията уточниха,
че става дума за 85-
годишна жена, от коя-
то мошениците успе-
ли да измъкнат 2500
лева. Престъпление-
то е извършено в не-
деля около обяд, кога-
то неизвестен мъж се
обадил по телефона
на старицата, пред-
ставяйки се за нейния

Иззеха цигари без бандерол
Любомира ПЕЛОВА

Пернишки полицаи иззеха 480 къса кон-
трабандни цигари.

Акцията е проведена от служители на
Първо районно управление и колегите им от
сектор „Противодействие на икономическа-
та престъпност” при Областната дирекция
на вътрешните работи. Служителите на реда
проверили 65-годишния жител на облас-
тния град, у когото били били намерени и
иззети 6 кутии цигари без акцизен банде-
рол. При последвала проверка на автомоби-
ла на мъжа са открити още 360 къса от кон-
трабандната стока.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

Янка Такева: Зачестяват
случаите на посегателства

над учители
Виктория СТАНКОВА

Зачестяват случаите на психически и физи-
чески посегателства над учители. Това каза
Янка Такева, председател на Синдиката на
българските учители. „Психическият тормоз е
с изключително застрашителни размери”,
заяви Такева. „Преди две години направихме
изследване за това колко учители са били
жертви на агресия и физическо насилие в
училище, според което около 65% от учители-
те търпят психически тормоз, а около 2,5% от
учителите търпят и физически тормоз”, посочи
тя. Според нея прокуратурата трябва по бързо-
то производство да наказва тези родители.

След 5 години оставаме
без педиатри и хирурзи 

Виктория СТАНКОВА
Броят на дипломиралите се по медицина

студенти в България почти съвпада с броя на
лекарите, напускащи страната. Затова стра-
ната ни е изложена на риск след пет години
да остане без педиатри, хирурзи и анестезио-
лози, посочва руският в. “Комсомолская
правда”. Намерението си да напуснат страна-
та са заявили над 500 лекари, пожелали да
получат сертификат за работа зад граница от
Българския лекарски съюз. Предпочитано
място за работа за българските медици са
Германия и Великобритания, но през 2015 г.
все повече български медици се отправиха и
към северните европейски страни. Български
лекари емигрираха дори в Япония, Австра-
лия и Нигерия. Зад граница отпътуват и бъл-
гарски специалисти, които до неотдавна има-
ха добра реализация в България - акушер-
гинеколози и отфалмолози. Увеличава се и
броят на медиците с повече от една специал-
ности, които напускат страната

трахованите собс-
твеници на МПС-та, с
указания или да склю-
чат гражданска отго-
ворност, или да
свалят от отчет ав-
томобила.

Предвижда се и в
рамките на 2-3 месеца
да има единна систе-
ма, която ще позвол-
ява автоматично де-
регистриране, поя-
сниха застраховате-
ли. Въпреки че на паза-
ра вече са факт и пър-
вите онлайн застра-

Любомира ПЕЛОВА
Собствениците на

автомобили без зас-
траховка „Гражданска
отговорност“ ще за-
губят служебно ре-
гистрациите на коли-
те си до два месеца,
предупреждават зас-
трахователи.

Около 350 000 са ав-
томобилите без ва-
лидна застраховка
към настоящия мо-
мент. Според пром-
яната в правилата на
застраховането, кои-
то влязоха в сила от
1-ви януари, с новия
застрахователен ко-
декс, возилата без “Г-
ражданска отговор-
ност” служебно ще се
свалят от отчет до
подновяването на по-
лицата, за да се пре-
дотврати източване-
то на гаранционния
фонд от чуждите ав-
томобили с българска
регистрация.

В момента гаран-
ционният фонд из-
праща писма на незас-

Без ”Гражданска отговорност”
се губи регистрация на колата

както в региона, така
и в цялата страна.
Гражданите да не се
доверяват на непозна-
ти и под никакъв
предлог да не дават
пари на ръка. Преди да
направят каквото и
да било, да се обадят
на своите близки и
познати. Младите
непрекъснато да го-
ворят с родителите,
бабите и дядовците
си и да ги предупреж-
дават за често среща-
ните измами. Да се по-
дават сигнали и на
тел. 112.

ховки, впечатленията
на застрахователите
са, че клиентите под-
хождат с недоверие
към новата възмож-
ност. Дпоред повече-
то застрахователи хо-
рата са скептични.
Търсят потвържде-
ние през няколко сай-
та, през няколко бро-
кера. За съжаление то-
зи аспект на българ-
ското разбиране за ку-
пуване онлайн ще тър-
пи развитие дълго
време.

Любомира ПЕЛОВА
Наглите шофьори в

Пернишко, които си
позволяват да седнат
почерпени зад волана,
застрашавайки не само
своя, но и живота на
други водачи на МПС-
та, а и на пешеходци,
сякаш не свършват. От
пресцентъра на Облас-
тната дирекция на МВР
съобщават за поредни-
те три бързи произ-
водства за шофиране
след употреба на алко-
хол, започнати от орга-
ните на реда в облас-
тта.

В събота, на 9-ти
януари, около час и по-
ловина след полунощ, на

Пияните зад волана не свършват
улица „Юрий Гагарин” в
пернишкия квартал
„Изток” е бил проверен
лек автомобил „Шкода
Октавия”, управляван
от 24-годишния жител
на областния град Д.М.
При изпробването му с
техническо средство за
алкохол били отчетени
1,40 промила. Взета му
е кръвна проба за хими-
чен анализ и е задържан
за 24 часа с полицейска
заповед. 35-годишният
радомирец П.В. пък е
шофирал автомобила
си „Фолксваген „Голф”
с рекордните 3,15 про-
мила алкохол в кръвта.
Мъжът бил проверен
на 10-ти януари, около

1,05 часа на главен път
Е-79, в района на село
Долна Диканя. Взета му
е кръвна проба и е за-
държан за 24 часа с поли-
цейска заповед.

2,47 промила е бил ал-
кохолът в кръвта, отче-
тен с техническо средс-
тво при проверка на
брезничанин, шофирал
също лек автомобил
„Фолксваген Голф”. Ин-
спекцията е била напра-
вена на улица „Гоздов-
ска” в Брезник в неделя,
около час след полунощ.
На пияния шофьор е би-
ла взета кръвна проба, а
пияният шофьор също
се озовал в ареста за 24
часа.


