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Шефът на ГД БПЗН ген.Николай Николов в епицентъра на огъня

Св. мчци Фотий и
Аникита. Преп.

Паламон
Египетски
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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

Падащи
звезди

Много звезди ще гледаме да
падат от небето утре вечер. Персеидите
са любима нощна атракция в средата на ав-
густ от векове. Ние, българите, също си
падаме по такива изпълнения, щото какъв
по-голям кеф от това да гледаш как една
звезда пада.

Е, едни звезди ще падат от небето, други
от по-ниско, ама важното е да падат. У нас
звездите сякаш имат това предназначение
– да ни радват с падането или с падението
си. През август иди-дойди – ще гледаме са-
мо нагоре. През септември обаче, а особено
в края на октомври, ще ни втръсне да гле-
даме как падат политически звезди около
изборите или малко след тях. Тогава лятно-
то удоволствие ще ни остане само мил
спомен, щото да гледаш паднала звезда в
калта ще бъде не само ежедневие, но и доса-
да.

Въпросът е да навикваме с обстановка-
та, за да не се изживяваме като звезди, кои-
то рано или късно ще паднат. И все пак да
живеем със съзнанието, че сме част от го-
лемия космос, а не от дребния микрокосмос
на самовлюбените звезни маниаци. Да пад-
неш като звезда е достойно, но да изгориш
в собствения си огън, приближавайки зем-
ята, е недостойно.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Вчера следобяд локали-

зираният в ранните
сутринни часове пожар
край Брезник, лумна от-
ново. Пред «Съперник»
областният управител
Ирена Соколова заяви,
че пламъците са се въ-
зобновили във вече зага-
сени огнища. Обстанов-
ката се е усложнила от
силния вятър и опаснос-
тта от разрастване на
пожара е реална, поясни
тя и допълни, че е поис-
кала съдействие от
военните в гасенето на
буйните пламъци да се
включи и хеликоптер, с
чиято помощ  да се зага-
си напълно огънят. Към
мястото на пожала око-
ло 17 часа се чакаше и
шефът на Главна дирек-
ция «Пожарна безопас-

ност и защита на насе-
лението» ген.Николай
Николов.Според дирек-
тора на Регионалната
дирекция “Пожарна бе-
зопасност и защита на
населението” Емил Мар-
ков борбата с огнената
стихия е продължила
цялата нощ в понедел-
ник срещу вторник. До
обяд били останали само
две огнища в трудно
достъпна местност, но
към 15 часа пожарът ве-
че е бил напълно поту-
шен. През целия ден оба-
че е бил извършван об-
ход на пожарището, за
да се провери за тлеещи
огнища. В овладяването
на пожара са се включи-
ли огнеборци, горски слу-
жители и техника, как-
то и много доброволци.
Според шефа на РС

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com
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Зоя ИВАНОВА
Бум на чревни ин-

фекции в Пернишко
за миналата седми-
ца. Регионалната
здравна инспекция
съобщава  за 10 слу-
чая на ентероколит
– шест от тях са в
Перник , по един в
Брезник, Трън, Радо-
мир и село Студена.
Два са случаите на
ротавирусен гас-
троентерит – бол-
ните са от Рударци
и Драгичево. Лято-
то е сезонът на

ПБЗН, запалени в жега-
та и вятъра сухи треви
и храсти са причинили
бедата. Засегнати са
около 200-250 декара иг-
лолистна гора, която е
около 80-годишна по дан-
ни на Югозападното
държавно предприятие,
и около 150 декара земе-
делска територия. Тере-
нът там е пресечен,
струмен и каменист,
което затруднява рабо-
тата на екипите, зато-
ва там ще се използват
мобилни противопожар-
ни коли. Отшумели са и
притесненията от поне-
делник вечерта, когато
местни хора, ужасени
от огромните пламъци,
раздухвани от силния
вятър, се притеснявали,
че огънят може да стиг-
не до намиращото се

Бум на чревни инфекции в Пернишко
чревните инфекции
и това се доказва
ежеседмично. Зараз-
яването става с
 попадналите в ус-
тата вируси от во-
да , храна, мръсни
ръце. След това те
се транспортират
в стомаха и черва-
та, където започ-
ват да се размножа-
ват и да произвеж-
дат различни ток-
сини.  Проблемите
започват с обща
отпадналост, сла-
бост, липса на апе-

тит, възможно е да
се появи чувство
на тежест в стома-
ха, главоболие, умо-
ра в очите. Малко
по-късно – повръща-
не, диария, коремна
болка, евентуално
висока температу-
ра, втрисане. Сред-
но след попадане на
микробите в орга-
низма, неприятни-
те симптоми се
появяват в рамки-
те на 6 до 48 часа.

За миналата сед-
мица е потвърден и

Предимно
слънчево

случай на заболял
от салмонелоза. Па-
циент от Радомир
е диагностициран с
шигелоза. От гру-
пата на трансми-
сивните инфекции
са потвърдени два
случая на ку-треска.
И двамата пациен-
ти са от Перник.

 За миналата седми-
ца има само пет
случая на остри
респираторни за-
болявания, като на-
малението в срав-
нения с предходния
седемдневен период
е значително. Има
нови два случая на
туберкулоза. 

близо до горящата гора
село Видрица. Огнебор-
ците взели незабавни
мерки да бъде изорана
сериозна ивица, която е
спряла огънят да не
стигне до населеното
място. От пожарната
допълниха, че в неделя е
имало пожар в същия ра-
йон, който бързо е бил

потушен. На следващия
ден обаче пламъците
лумнали отново.

В гасенето са се вклю-
чили четири екипа на
Пожарната - по два от
Перник и Брезник, гор-
ски служители и техни-
ка на Югозападно дър-
жавно предприятие, как-
то и доброволци.
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Виктория СТАНКОВА
С 21 златни плакета

бяха отличени самодей-
ците от община Перник,
които взеха участие в
Националния събор на
българското народно
творчество в Копривщи-
ца. В събитието се вклю-
чиха музиканти, певци,
танцьори, разказвачи на
народни предания, групи
за народни обичаи.  Всич-
ки участници получиха
грамоти, а 16 участници
бяха поканени на запис
от Българско национално
радио. Наградени бяха:

1. НЧ ”Миньор - 2005
г.”, град Перник , Община
Перник -1 брой

Детска фолклорна гру-
па за словесен фолклор
“Внуците и правнуците
на Баба  Лида” с ръково-
дител Мария Добревска.

2. НЧ ”Христо Ботев -
1940 г.”, село Ярджилов-
ци  - 1 брой

3.      НЧ “Чичо Стоян -
1927 г.”, село Дивотино,
Община Перник-  3 броя

– Фолклорна група за
народни обичаи с ръково-
дител Пламен Маринов –

Кметът на Драгичево отново
не изпълни обещаното 

Ана ПЕТРОВА

 обичай „Закерачване”.
– Юношеска фолклорна

танцова група с ръково-
дител Пламен Маринов.

4.      НЧ „Светлина –
1919 г.”, село Студена -1
брой

Петя Пепова Михайло-
ва – 15 г., певица

5.НЧ “Люлински изгрев
- 1903 г.”, село Големо Бу-
чино - 1 брой

Фолклорна смесена
танцова група “Настрое-
ние” с ръководител: Иван
Стойков.

6. Туристическо дру-
жество ”Кракра Перниш-
ки”- 1 брой

Райна Методиева Вели-
нова – 80 г., разказвачка.

7.НЧ „Пробуда – 1928
г.”, село Богданов дол -1
брой

Параскева Евгениева
Михайлова – 81 г., певица.

8.      НЧ “Пробуда -
1922 г.”,  село Драгичево -
1 брой

9.      Общински младеж-
ки дом, град Перник -1
брой

Танцов клуб  “Хоро” с
ръководители Даря и
Митко Михайлови.

Поредната кражба на ток
Любомира ПЕЛОВА

Поредната кражба на ток е установена в
Перник.

Тя лъснала, след като служители на еле-
ктроразпределителното дружество, съв-
местно с представители на Първо РУ – Пер-
ник, проверили къща на ул. 15-та в перниш-
кия квартал „Рудничар”. Установено било
непълно отчитане на консумирана електри-
ческа енергия.

Буен пиян се опъна и на полицаи
Пиян перничанин е задържан за наруша-

ване на обществения ред.
В понеделник вечерта, в Областната ди-

рекция на МВР е бил подаден сигнал за то-
ва, че пиян и агресивен перничанин нару-
шава обществения ред в квартал „Хумни
дол”. Почерпеният се държал грубо и пре-
дизвикателно със семейството и близките
си и те потърсили съдействието на полиция-
та. Пристигналите на място служители на
реда предупредили 38-годишнят М.Д., но
мъжът продължил да буйства и да не из-
пълнява полицейските разпореждания. На-
ложило се да бъде задържан с полицейска
заповед за 24 часа.  Работата по случая
продължава.

Поредната пешеходка ударена на „зебра”
66-годишна жена е пострадала сериозно

при пътнотранспортно произшествие, съоб-
щиха от полицията.

Инцидентът е станал около 7 часа сутрин-
та в понеделник, на кръстовището на ули-
ците „Миньор” и „Отец Паисий” в областния
център. Лек автомобил „Фиат Брава”, уп-
равляван от 38-годишният М.К. жител на
Перник, блъснал пресичаща пешеходна пъ-
тека жена. От удара пенсионерката се ока-
зала със счупена тазобедрена става.

Любомира ПЕЛОВА

Ñàìîäåéöèòå îò Ïåðíèê ñ 21 íàãðàäè îò Êîïðèâùèöà
Всички участници получиха грамоти

Силвия ГРИГОРОВА
Дирекция „Бюро по

труда” в Перник под-
писа споразумение с
шестте общини в об-
ластта, с Регионал-
ния инспекторат по
образованието, ре-
гионалните структу-
ри на КНСБ и КТ”Под-
крепа”, КРИБ-Перник,
Търговско-промишле-
ната палата, младеж-
ки организации в Пер-
ник и с неправителс-
твени организации,
които работят с мла-
дежи от Перник. Цел-
та на това споразуме-
ние е със съвместни
усилия и общи дейнос-
ти да се гарантира
изпълнението на На-
ционалния план за из-
пълнението на Евро-
пейската гаранция за
младежта 2014-2020
г. Това информира ди-
ректорът на дирек-
ция Бюро по труда в
Перник Росен Симео-
нов. Той поясни, че ос-
новната цел на това
споразумение е, че ин-
ституциите и орга-
низаторите, които са
страни по него, се ан-
гажират да реализи-
рат Националния план
за изпълнение на Евро-
пейската гаранция.
Партньорите в това
споразумение ще ра-
ботят съвместно за
разработване и осъ-

Бюрото по труда със споразумение
за работа с младежите

ществяване на ини-
циативи, мерки и дей-
ности за идентифи-
циране и активиране
на младежите на въз-
раст от 15 г до 24 г
включително, които
не работят, не

учат и не са регис-
трирани в Бюрата по
труда към Агенцията
по заетостта за ин-
теграция на пазара
или връщане в образо-
вателната система.
Освен това партньо-
рите ще се поста-
раят да положат уси-
лия за интегриране на
младежите на пазара
на труда чрез осигур-
яване на възможнос-
ти за обучение и зае-
тост включително
стажуване и чираку-

10.  Милица Борисова о-
т ОУ „Св. Св. Кирил и Ме-
тодий” с. Драгичево - 1
брой

11.  НЧ “Св. Паисий Хи-
лендарски - 1927 г.”, село
Кралев дол - 1 брой

Фолклорна женска пев-
ческа група с ръководи-
тел Иван Иванов.

12.  НЧ “Просвета -
1909 г.”, кв. „Църква”,
град Перник- 2 броя

– Фолклорна детска
танцова формация “Бъ-
лгарски ритми” с ръково-
дител Цветан Боянов.

– Танцов клуб за бъл-
гарски традиционни тан-
ци “Български ритми” с
ръководител Цветан
Боянов

13.  НЧ “Васил Левски -
1968 г.”, село Рударци - 2
броя

– Фолклорна женска
певческа група с ръково-
дител Емилия Велинова.

–  Емилия Александрова
Велинова – ръководител.

14.  НЧ “Пробуда - 1935
г.”, кв. „Бела вода”, град
Перник - 1 брой

15.  НЧ ”Пробуда - 1937
г.”, село Кладница, Общи-

на Перник - 3 броя
– Фолклорна смесена

танцова група – възрас-
тни с ръководител Елка
Първанова.

–Фолклорен мъжки пев-
чески дует от с. Кладни-
ца: Николай Ангелов Тодо-
ров и Валери Илиев Ми-
ров.

–        Фолклорен ансам-
бъл за традиционни песни
и танци с ръководител
Елка Първанова.

На събора присъстваха
зам.-кметът на Перник
Румяна Гьорева и експер-
ти от отдел „Образова-
ние, култура, младежки
дейности и духовно раз-
витие” в Община Пер-
ник. 

Кметът на Община
Перник  Иван Иванов бла-

годари на всички уча-
стници  за постигнатите
резултати, за положени-
те усилия, за всеотдай-
ността и майсторство-
то, показани на ²-ва ес-
трада в местността
„Войводенец” край град
Копривщица. „Получени-
те отличия за високи ху-
дожествени постижения
в областта на тради-
ционното музикално, пе-
сенно, танцово, словесно
и обредно българско тра-
диционно изкуство показ-
ват, че българският фол-
клор, историята и култу-
рата на Граово се радват
на заслужено признание,
че са съхранени, имат
място в нашия бит и ще
пребъдат“, заяви кме-
тът Иванов. 

ване. Подобна
възможност предла-

га младежката схема,
която е активна до
края на годината.
„Подобно споразуме-
ние е подписано и на
национално ниво меж-
ду Министерствата
на образованието, на
труда и социалната
политика, национал-
ното сдружение на
общините, синдика-
тите, неправителс-
твени и работода-
телски организации.
Общият брой на уча-
стниците в споразу-
мението, което под-
писахме в Перник е
15”, заяви директо-
рът на

Бюрото по труда
Росен Симеонов.

Кметът на Драгичево Тодор Тодоров отно-
во не изпълни поетия ангажимент пред мес-
тните жители! Въпреки многократните обе-
щания за равномерното разпределяне на
контейнерите по цялата ул.”Кракра” в село
Драгичево обстановката продължава да бъ-
де грозна и зловеща. Резултатът е отново
трагичен, образуващото се нерегламенти-
рано сметище продължава да събира бок-
луци от близките околности! Не спира из-
хвърлянето на найлонови торбички и битови
отпадъци.

Обещавам на г-н кмета, ако пак не пред-
приеме действия, всяка седмица да има по
един материал по темата „Боклукът в Дра-
гичево!”. За разлика от него аз държа на
обещанията си!!

Перник отбелязва Международния
ден на младите хора
Виктория СТАНКОВА

За седма година Перник на младите и Об-
щина Перник организират младежи фести-
вал в града по повод Международния ден
на младите хора. Заедно с това ще бъде от-
белязан  и седмия рожден ден на Консул-
тативен съвет за младежка политика към
Община Перник.

Празникът ще бъде утре от 16 часа на
сцената в градския парк. Организаторите
обещават много изненади и награди. Ще
има турнир по белот, ателие “Направи си
сам” за изработване на бижута и сувенири,
 Благотворителен базар, Игри и Активности:
 Първа долекарска помощ,  Здравословно
хранене, Handmade, ХИВ/ СПИН. Предвиде-
ни са и няколко кампании -Анонимно и без-
платно изследване за ХИВ/СПИН, в моби-
лен кабинет, Информационна кампания “НЕ
бездействай, а съдействай ”, Фестивала
“Сиви герои” и още други изненади.



Панорама 3Съперник 12 август 2015 г.

Êàìïàíèÿ çà ìëàäåæè îðãàíèçèðà Áþðîòî ïî òðóäà
Инициативата е по повод Световния ден на младежта

при откритата сцена
във времето между
16:00 – 21:00 ч.

През целия ден днес
в Дирекция „Бюро по
труда” в Перник и
във филиалите в Ра-
домир, Брезник и Трън
ще има Ден на отворе-
ните врати за младе-
жите. „Искам чрез ме-
диите да поканя мла-
дите хора да посетят
Бюрото по труда. В
конферентната зала
на втория етаж наши-
те специалисти ще
консултират всеки
как да си намери рабо-
та или да се включи в
обучение по специал-
ност, към която има
предпочитания. Мла-
дежите ще бъдат ин-
формирани и затова
как да си намерят ра-
бота в Европейския
съюз чрез платфор-
мата EURES. Нашите
служители ще се
включат и в инициа-
тивата в Централ-
ния парк, пред откри-
тата сцена. Там, съв-

местно с младежкия
медиатор, те ще ин-
формират младите
хора за възможности-
те, които им се пре-
доставят за търсене
на работа, включи-
телно и за реално об-
явените работни мес-
та в Бюрото по тру-
да. С тази инициати-
ва се стремим да
привлечем повече мла-
ди хора, които до сега
не са се регистрирали
в Бюрото по труда.
Искаме да им кажем,
че когато се регис-
трират на трудова-
та борса, ние ще се
опитаме да им помог-
нем да си намерят ра-
бота. Основната цел
на Деня на отворени-
те врати е младите
хора да припознаят
Бюрото по труда,
респективно Агенция-
та по заетостта, ка-
то един надежден и
лоялен партньор. То-
ва е много хубава ини-
циатива, която се
надявам да има голям

Силвия ГРИГОРОВА
На 12 август, стана

традиция да се от-
белязва Световния
ден на младежта. В
тази връзка, Дирек-
ция „Бюро по труда”
в Перник, съвместно
с младежкия медиа-
тор на община Пер-
ник и филиалите й в
областта, ще се вклю-
чат в отбелязването
на Световния ден на

младежта.
Служителите на Ди-

рекция „Бюро по тру-
да”-Перник ще уча-
стват в информа-
ционна кампания, с
която ще популяризи-
рат сред младите хо-
ра дейността на Бю-
рото и младежкия ме-
диатор. Информа-
ционната кампания
ще се проведе в Цен-
тралния градски парк

Нов протест подготвят
пернишките велосипедисти

Любомира ПЕЛОВА
Нов протест готвят пернишките велосипе-

дисти. Той ще се проведе в петък, от 12 ча-
са, под надслов “С лъжи велоалея не се
строи, г-н кмете”, отново на пешеходната
пътека пред сградата на общинската и об-
ластната управа.  Повод за негодуванието
любителите на колоезденето стана излъчен
запис в националния ефир, в който кметът
на града Иван Иванов обяснява, че велоа-
леята се строи и в момента. Нещо, което не
отговаря на истината, а в лъжата може да се
увери всеки, минаващ по вътрешноградска-
та магистрала, твърдят велосипедистите. В
уведомителното писмо за протеста, изпра-
тено до градотачалника и до Областната ди-
рекция на полицията се казва: “С лъжи ве-
лоалея не се строи, г-н кмете! Лъжите под-
хождат повече на хитреците, а не на управ-
ниците. Желаем града ни да бъде управл-
яван от искрени  и достойни хора и призова-
ваме г-н Иванов да се реваншира на граж-
даните на Перник като оповести най-накрая
ще се строи ли тази велоалея или не” .

„Училищен плод” стартира
на 17 август
Силвия ГРИГОРОВА

Виктория СТАНКОВА
Външното оценява-

не по четивна гра-
мотност за петоклас-
ниците ще бъде ус-
тно, каза  зам.-минис-
търът на образова-
нието Ваня Кастрева.
Изпитът, както и то-
зи по функционална
грамотност за деве-
токласниците е зало-
жен в Стратегията
за повишаване на гра-

мотността за населе-
нието. Една от идеи-
те е матурата по че-
тене да бъде устна,
т.е. всяко дете да бъ-
де изпитвано индиви-
дуално за способнос-
тта да прочете
текст и да пресъзда-
де основните сюжет-
ни линии и герои. Де-
ветокласниците ще
бъдат поставени в
близки на PISA усло-

Средната брутна заплата
през юни е паднала леко

Любомира ПЕЛОВА
През юни средната брутна заплата у нас

е паднала леко в сравнение с предходните
два месеца. Според НСИ за шестия месец
на годината тя е била 868 лева, докато през
май е била 873, а през април – 897 лв. Най-
високите възнагражденията през юни са в
ИТ сектора, далекосъобщенията и финанси-
те, а най-ниски – в хотелиерството.

По предварителни данни на Националния
статистически институт наетите лица по тру-
дово и служебно правоотношение към края
на юни 2015 г. се увеличават с 80,9 хил.,
или с 3,6% спрямо края на март 2015 г., ка-
то достигат 2,31 млн. души

През второто тримесечие на 2015 г. сред-
ната месечна работна заплата нараства
спрямо първото тримесечие на 2015 г. с
2,3%. Икономическите дейности, в които е
регистрирано най-голямо увеличение на
средната месечна работна заплата, са фи-
нансовите и застрахователните дейности –
със 7,5%, образованието – с 6,6%, и строи-
телството – с 4%.

През второто тримесечие на 2015 г. сред-
ната месечна работна заплата нараства със
7,6% спрямо второто тримесечие на 2014 г.,
като най-голямо e увеличението в админис-
тративните и спомагателните дейности – с
16,5%, в направлението „култура, спорт и
развлечения“ – с 14,2%, както и в „профе-
сионални дейности и научни изследвания“
– 12,7%.

Икономическите дейности с най-високо
средно месечно трудово възнаграждение

на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение през второто тримесечие
на 2015 г. са: „Създаване и разпростране-
ние на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ – 1974 лв.; „Финансови
и застрахователни дейности“ – 1645 лв.;
„Производство и разпределение на еле-
ктрическа и топлинна енергия и на газооб-
разни горива“ – 1604 лв.

Най-нископлатени са били наетите лица в
икономическите дейности: „хотелиерство и
ресторантьорство“ – 568 лв.; „други дей-
ности“ – 619 лв.; „административни и спо-
магателни дейности“ – 665 лв.

Спрямо същия период на предходната го-
дина средната месечна работна заплата
през второто тримесечие на 2015 г. в об-
ществения сектор нараства с 3,5%, а в час-
тния сектор – с 9,2%. 

Матурата по четене устна

Виктория СТАНКОВА
Национален конкурс

за поезия на името на
поета Константин
Павлов обяви община
Перник. Инициатива-
та е знак на призна-
ние към него като
един от най-значими-
те български поети
на ХХ в. и си поставя
за цел да откроява
творческите пости-
жения в областта на
поезията, да стиму-
лира авторите за съз-
даване на високохудо-
жествени стихове,
както и да утвържда-
ва авторитета на
град Перник като ак-
тивен културен цен-
тър. Право на уча-
стие в конкурса има
всеки български поет,
чието творчество
отговаря на целите
на конкурса, като

представените твор-
би не трябва да са от-
личавани на други
конкурси. Конкурсът
е явен и всеки канди-
дат трябва да изпра-
ти до 3 поетични
произведения до 15
септември. Ще бъдат
присъдени първа наг-
рада от 500 лв., вто-
ра от 300 лв. и тре-
та от 100 лв.

Конкурсът се орга-
низира от Община
Перник по предложе-
ние на родения в Пер-
ник адвокат Хари Ха-
ралампиев, като иде-
ята е подкрепена от
група български ин-
телектуалци, сред
които литератур-
ният критик Никола
Иванов, акад. Свет-
лин Русев, поетът
Иван Цанев, Никола
Радев, Людмил Стай-

Стартира националният поетичен
конкурс “Константин Павлов”

ков, Михаил Неделчев
и други. Константин
Павлов е роден в бив-
шето пернишко село
Попово, което сега
лежи на дъното на
язовир “Студена”.

Константин Пав-
лов намира призна-
ние първо в чужбина.
Сатири, стихове, “С-
тари неща”, “Елеги-
чен оптимизъм”, “С-
помен за страха” са
част от издадените
стихосбирки на пое-
та. Той създава сцена-
риите на едни от най
– известните българ-
ски филми като “Спо-
мен за близначката”,
“Чуй петела”, “Илю-
зия”, “Бяла магия”,
“Селцето”, “Без драс-
котина”. Поетът си
отиде от този свят
на 75 годишна въз-
раст.

вия, които ще пока-
жат дали могат да бо-
равят с текст, да из-
вличат информация и
да я препредават в
сбит и разбираем
текст. Оценката на
двете външни оце-
нявания най-вероя-
тно ще се вписват ка-
то текущи в дневни-
ците и няма да
влияят на крайния ус-
пех на учениците.

успех сред младите хо-
ра”, заяви директо-
рът на Бюрото по
труда в Перник- Росен
Симеонов.

Според него, с тази
инициатива Бюрото
по труда се стреми
да привлече възможно
най-много млади хора,
които никога досега
не са били регистри-
рани в Бюро по труда.
Става въпрос за мла-
дежи, които са отпад-
нали преждевременно
от образователната
система; ученици, за-
вършващи средно об-
разование, студенти.
По време на посеще-
нието си те ще полу-
чат пълна и достъпна
информация за всички
услуги, от които биха
могли да се възпол-
зват – консултиране,
професионално ориен-
тиране, мотивиране,
посредничество при
търсене на работа,
помощ за изготвяне
на документи за кан-
дидатстване и др.

Приемът на документи за подпомагане по
схемата за 2015/2016 г. започва на 17 ав-
густ и ще продължи до 23 септември 2015 г.
Заявленията се подават в областните дирек-
ции на Държавен фонд „Земеделие”, а
предвиденият бюджет е 14 милиона лева.
Очаква се от схемата да се възползват 480
000 деца от подготвителната група на дет-
ските градини  и учениците от ² до IV клас в
училищата. На всяко дете се полагат свежи
плодове и зеленчуци на обща стойност
27,29 лв., без ДДС. Стойността на една пор-
ция остава непроменена спрямо предходна-
та година – 0,68 лв. без ДДС. Изменена е
обаче наредбата, по която се администрира
схемата. Ново изискване е плодовете и зе-
ленчуците, които се предлагат по схемата, с
изключение на цитрусовите плодове и бана-
ните, да става чрез местни покупки или от
местните пазари. Промени има и при част от
изискуемите документи за кандидатстване,
както и във вида и начина на предлагане на
плодовете и зеленчуците в учебните заве-
дения. През тази кампания за първи път се
дава възможност на бенефициентите по
схемата да кандидатстват за възстановява-
не на извършени разходи по прилагане на
съпътстващи мерки.

По схемата могат да кандидатстват три
групи кандидати: учебни заведения, едно-
лични търговци, търговски дружества и коо-
перации, организации на производители на
плодове и зеленчуци, както и общини с уче-
бните заведения, които се намират на тяхна-
та територия.

Схемата „Училищен плод” ще се прилага
от 15 септември 2015 г. до 31 май 2016 г. в
цялата страна. До 31 октомври 2015 г. на ин-
тернет страниците на Фонд „Земеделие” ще
бъдат публикувани и списъците с одобрени-
те заявители.

От ДФ”Земеделие” напомнят на директо-
рите на учебни заведения от страната, че
могат да кандидатстват по схемата „Учили-
щен плод” само чрез един заявител.
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Трите гафа са свързани с липсващи документи

нистрация. След прик-
лючванета на проверка-
та комисията, председа-
телствана от Росица
Анева, обсъди станови-
щата на представители-
те на съответните ин-
ституции, включени в
състава й и констатира
само три нарушения –
едно в село Горна Глого-
вица и две – в село Дивля.
И трите гафа са свърза-
ни с липсващи документи
по чл.92 ал.2 от ЗГР.  Ос-
вен на сайта на община-
та, протоколът от из-
вършената е поставен
и на  специално инфор-
мационно табло. Така
Земен стана третата
община, която е приклю-
чила проверките, разпо-
редени със заповед на

областния управител
Ирена Соколова. Коми-
сиите, формирани в 6-
те общини, проверят
спазено ли е изискване-
то на Закона за граж-
данска регистрация
броят на лицата, които
могат да се регистри-
рат по настоящ адрес
на адреса на едно жили-
ще. Измененията на за-
кона определят, че тази
регистрация следва да
бъде направена със съг-
ласието на собственика
на жилището, и да не
надвишава повече от
три пъти броя на лица-
та, които обичайно мо-
гат да обитават съот-
ветното жилище.

В състава на комисии-
те са включени служи-

Любомира ПЕЛОВА
И община Земен качи

на официалния си сайт
резултатите от разпо-
редената със заповед на
кмета Димитър Соти-
ров проверка относно
спазването на разпоред-
бите на чл.92 и 99а от
Закон за гражданска ре-
гистрация за извършени-
те адресни регистрации
по настоящ и постоянен

адрес в периода от 1-ви
юли 2014-та до 30-ти ап-
рил т.г. на територията
на общината. В процеса
на проверката предста-
вителя на земенското
полицейско управление
Ивайло Александров нап-
рави проверка на адреси
в Земен и изрази стано-
вище, че няма нарушения
по чл.99а от ЗГР, съобщи-
ха от общинската адми-

тели от областна адми-
нистрация, представи-
тели на съответната
общинска администра-
ция, на териториалните
структурни звена на
Министерството на
вътрешните работи и
на Главна дирекция “Г-
ражданска регистрация
и административно об-
служване” в Министерс-
твото на регионалното
развитие и благоустрой-
ството. Крайният срок,
в който трябва да прик-
лючат проверките е 21-
ви август , а той набли-
жава. Вероятно и в ос-
таналите три общини –
Перник, Радомир и Кова-
чевци, те вървят, но за-
сега няма огласени от
тях резултати.

Студентите избират
специалности без реализация

Виктория СТАНКОВА
Българските студенти масово се ориентират

неправилно при кандидатстване в университет
и затова очакванията им да си намерят работа
по специалността се разминават с реалността,
пише Сега.

Те предпочитат модерни напоследък спе-
циалности като психология, публична админис-
трация и др., а безработицата точно в тези сфе-
ри е висока. Много по-търсените на пазара на
труда са направления с малък наплив като ене-
ргетика, транспорт и др. Това показва сравни-
телният анализ на данните за реализацията на
студентите, завършили различни професионал-
ни направления, направен през рейтинговата
система на университетите. 

Показателна е например психологията, която
за четвърта поредна година е най-желана в Со-
фийския университет. Безработицата при мла-
дежите, които са се дипломирали в тази спе-
циалност от всички университети в България, е
4.03%, което е над средната безработица
(3.77%) при всички професионални направле-
ния. При нея се наблюдава и увеличение на хо-
рата, които не си намират работа по специал-
ността - от 1.77% през 2012 г. на 2.56% през
2014 г. Въпреки тези тревожни данни масово
кандидат-студентите и тази година посочиха
като номер едно в списъка на желанията си
именно психологията. Все пак успокоителното
тук е, че близо 60% от завършилите си намират
някаква работа (не задължително като психо-
лог), за която се изисква висше образование. 

Следването на публична администрация,
която е втората предпочитана специалност в
СУ, също не изглежда особено перспективно,
тъй като там безработицата при завършилите е
още по-висока - 4.43%. По показател “приложе-
ние на придобитото висше образование” пък
положението е доста тревожно - едва 36% от
завършилите тази специалност си намират ра-
бота, за която се изисква диплома за висшист.
Подобно е положението и с третата и четвъртата
най-желана специалност в СУ - английска фи-
лология и социални дейности. При филологиите
безработицата е много малко под средната -
3.70%, а при социалните дейности стига цели
4.89%. И двете направления са под средното
ниво на приложение на наученото - съответно с
42% и 45% лица, намерили си работа, за която
се изисква висше образование.  

Педагогиката, към която последните години
има трайно увеличаващ се интерес, също не
може да се похвали с кой знае каква реализа-
ция - безработицата тук е 3.45%, доста далеч
например от медицината, където безработицата
е едва 0.13%. За сметка на това пък броят на хо-
рата, които успяват да намерят приложение на
придобитата си специалност, е значителен -
72%.  

На обратния полюс са специалностите, към
които няма голям наплив на кандидат-студенти,
но пък има глад за кадри. В направление ене-
ргетика например, за което работодателите се
оплакват, че има недостиг, безработицата е ед-
ва 2.60%. В направление транспорт, корабопла-
ване и авиация също безработицата сред за-
вършилите е относително ниска - 1.95%. При ин-
форматиката и компютърните науки процентът
на безработни е 2.78%, като приложението на
придобитото образование е 67%.  

Изключение от тази тенденция например
правят металургията, химичните технологии, ту-
ризмът и машинното инженерство, където про-
центът на безработните висшисти е над сред-
ния - съответно по 4.55%, 4.14%, 4.02% и 3.43%.
Странното тук е, че хем има недостиг на хора,
завършили въпросните специалности, хем при
тях безработицата е доста висока. Което може
да означава, че или квалификацията на дипло-
миралите не удовлетворява работодателите,
или че студентите са се записали във въпросни-
те специалности само за да имат висше обра-
зование, без да имат намерение след това да
прилагат наученото.

В дъното на класацията с най-висока безра-
ботица се нареждат завършилите направления-
та животновъдство - 7.12%, биологически науки
- 6.34%, религия и теология - 5.47%, материали и
материалознание - 5.20%, и науки за Земята -
5.16%. “Отличници” са повечето направления,
свързани със здравето - медицината, където
безработицата е едва 0.13%, фармацията -
0.49%, общественото здраве - 1.39%. Нулева
безработица е отчетена при завършилите нап-
равление военно дело. 

Силвия ГРИГОРОВА
Изменение и допъл-

нение на Закона за
прилагане на общата
организация на паза-
рите на земеделски п-
родукти на Европей-
ския съюз предлагат
управляващите. Сред
предлаганите проме-
ни е създаването на
правна уредба на изда-
ването на временни
разрешения за кон-
трол по спазването
на правилата на био-
логичното производс-
тво. Определени са и
условията за издава-
не, обхвата и срока на
временните разреше-
ния и са регламенти-
рани процедурите за
тяхното издаване на
лица от и извън Евро-
пейския съюз и Евро-
пейското икономичес-
ко пространство.
Прецизирани са проце-
дурите за издаване на
постоянни разреше-
ния за контрол за
спазване правилата
н а б и о л о г и ч н о т о
производство. Пред-
видено е отнемане на
разрешителните на -
контролиращите ли-
ца в случай на конста-
тирани нарушения ил-
и нередности в осъ-
ществявания от тях
контрол и са предви-
дени възможности за
налагане на санкции.
Регламентирани са
правила за уведомява-
не на операторите, с
които има сключен
договор за контрол и
сертификация,

при изтичане на
срока или отнемане на
разрешението на кон-
тролния орган. Уреде-
н е официалният кон-
трол при внос на био-

логично произведе-
ни продукти и храни.

Друга част от про-
мените са свързани с
организацията на па-
зара на мляко и месо.
Във връзка с прекрат-
яването на квотната
система за краве
мляко се отменят
част от разпоредби-
те, а за друга част е
предвидено да отпад-
нат от 1 април 2016
г., което ще позволи
да бъдат приключе-
ни възникналите пра-
воотношения през
последната квотна
година. Въвежда сеоб-
лекчен регистрацио-
нен режим за първите
изкупвачи на сурово
мляко във връзка с
прилагането на дого-
ворните отношения
и новите изисквания
за

събиране и доклад-
ване на Европейската
комисия на информа-
ция за състоянието
на пазара на млякото.
С промените се намал-
ява тежестта върху
бизнеса при прилагане
на общата организа-
ция на пазара в секто-
р „Месо”. Чрез напра-
вените изменения са
прецизирани същес-
твуващите админис-
тративно-наказател-
ни разпоредби, а дру-
ги се отменят от 1
април 2016 г. във
връзка с приключване-
то на квотната сис-
тема за краве мляко.

С измененията в За-
кона за прилагане на
общата организация
на пазарите на земе-
делски продукти на
Европейския съюз се
очаква чрез развитие
и приоритизиране на

биологичното земеде-
лие да се постигнат
някои от целите на
Програмата на прави-
телството за евро-
пейско развитие на -
България, свързани с
развитие на земеде-
лието като основен
фактор за общо ико-
номическо развитие
на страната. Сред
очакваните резулта-
ти са и запазване на
положителните тен-
денции, свързани с
увеличаване на броя -
на операторите и раз-
мера на площите,
включени в система-
та на контрол на био-
логичното земеделие,
както и нарастване
на видовото разнооб-
разие

на отглежданите по
биологичен начин кул-
тури и селскостопан-
ски животни.

С измененията се
предвижда и създава-
не на условия за пра-
вилно прилагане на до-
говорните отноше-
ния в сектора на
млякото и за прилага-
не на новите изисква-
ния за събиране и док-
ладване на информа-
ция в Европейската
комисия в сектора на
млякото и млечните
продукти. Повишава-
не на прозрачността
при участниците в
пазара на млякото и
на договорните отно-
шения, както и намал-
яване на тежестта
върху бизнеса

при прилагане на об-
щата организация на
пазара на месо са сре-
д останалите по-важ-
ни резултати, които
се очаква да бъдат
постигнати.

Над 74 000 клиенти на ЧЕЗ използват
безплатните СМС услуги

Силвия ГРИГОРОВА

Създават правна уредба за контрол
на биологичното производство 

От 2009-та година до момента над 74 000
клиенти са регистрирани за безплатните
смс услуги – известие преди предстоящо
прекъсване на електрозахранването и про-
верка на сметката със смс. От началото на
тази година ЧЕЗ изпрати над 80 000 кратки
съобщения – 74 500 са за известяване пре-
ди прекъсване на електрозахранването, а
над 4 000 – за проверка на текуща сметка.
През периода януари – юли регистрациите
за смс услуги достигнаха близо 8 500, кое-
то представлява увеличение с 24 % в срав-
нение със същия период на предходната
2014 г.

От стъпването си в България преди 10 го-
дини ЧЕЗ поставя клиента във фокуса на
дейността си. Компанията разработи и под-
държа близо 100 вида съвременни и удобни
услуги за своите клиенти.

Двете смс услуги – известяване при неп-
латено задължение и проверка на сметката,
са достъпни за клиентите на М-Тел, Теленор
и Виваком. Те могат да бъдат заявени он-
лайн на www.cez.bg, www.moiteuslugi.bg , с
изпращане на кратко съобщение на 170077
със съдържание цифрите на клиентския но-
мер, в Центровете за обслужване на клиен-
ти на ЧЕЗ и в офисите на партньорската
мрежа „Изипей“.

Регистрацията е безплатна, единствено
при регистрация чрез смс на 170077, клиен-
тът заплаща еднократно изходящото съоб-
щение според тарифния си план, без увели-
чение на тарифата. Получаването на смс из-
вестия преди прекъсване на захранването
от ЧЕЗ е напълно безплатно за клиентите на
компанията. Услугите се активират в рамки-
те на 24 часа след извършване на регистра-
цията.



Рекламно  приложение

Сряда, 12 август 2015 г., брой 152/5759/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18. 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.ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.5, Р.ДИМИТРОВ - 21 500ЛВ.
2.ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000ЕВРО
3.ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000ЛВ.
4.ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ.2, БЛ.ГЕБРЕВ, РVС - 36 000ЛВ.
5.ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ.БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.4, ТЕРАСА - 33 000ЛВ
6.ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000ЛВ
7.ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000ЛВ
8.ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000ЛВ.
9.ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000ЛВ
10.ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 50 000ЛВ.
11.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.1, 2 ТЕР., СЛ.РЕМОНТ - 48 000ЛВ.
12.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55 000ЕВРО
13.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ.3, ТЕР. - 45 000ЕВРО
14.ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ -50 000ЛВ.
15.ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 75 000ЛВ.
16.МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 69 000ЕВРО
17.МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -74 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,
ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 12 500ЛВ.
2.КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000ЛВ
3.КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М -65 000ЛВ
4.С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000ЛВ.
5.С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. -26 000ЛВ
6.С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900ЛВ
7.С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М -22 000ЛВ.
8.С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -32 000ЛВ.
9.С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М -20 000ЛВ.
10.С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М -20 000ЛВ.
11.С.БУСИНЦИ, 2ЕТ., ДВОР 400КВ.М,
РЗП:80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА -16 600ЛВ.
12.С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА -95 000ЕВРО
13.УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000ЛВ.
14.УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
15.УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000ЛВ.
16.УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
17.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА” ЗП:50КВ.М,
ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000ЛВ

КУПУВА:
1.ЕДНОСТАЕН И  ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.1 И ЕТ.2
2.ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, 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. Боксониера, кв. Димова махала, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ - 18 000 лв.
2. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
4. Двустаен, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
5. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
7. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 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. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
12. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
13.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
14. Къщи и апартаменти в Делта Хил
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
17. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
18. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
19. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
20. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
21. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
22. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
23. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
24. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
25. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
26. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
27. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
28. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
29. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
30. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
31. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
32. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
33. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро
34. Оборудвано кафе, кв. Изток,125 кв. м, лятна градина - 1200 лв/кв.м

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Център, обзаведена - 200лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
4. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
5. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.
6. Оборудвано кафе, кв. Изток, 125 кв.м, лятна градина - 500 лв.
7. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Боксониера, Център, 27 кв.м, ет.1, без ТЕЦ  - 11 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет.5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. Ливади, 40 кв.м, ет.1, тх., пл., без ТЕЦ, подх. за жив. и за бизнесцели - 17 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 62 кв.м, ет.7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
5. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет.8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
6. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет.6, тухла, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 54 000 лв.
7. Двустаен, Център, 67 кв.м, ет.3, тухла, ТЕЦ, тераса, баня-лукс, таван - 39 500 лв.
8. Двустаен, Албени, 70 кв.м, ет. 1, тип звезда, голяма тераса, килер - 32 000 лв.
9. Тристаен, Пашов, 90 кв.м, ет.8, ТЕЦ, 2 тер., непрех., лукс рем. - 40 000 лв.
10. Тристаен, Пашов, 90 кв.м, ет.1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
11. Тристаен, Пашов, 90 кв.м, ет.1, ТЕЦ, 3 тераси - 27 000 лв.
12. Тристаен, Тева, 90 кв.м, ет.1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
13. Къща над сладкарска кооперация, 2 ет., тх., пл., РЗП 120 кв.м, двор 300 кв.м - 38 000 лв.
14. Къща над автогарата, 1 ет., тх., пл., ЗП 70 кв.м,  дв. 350 кв.м - 26 000 лв.
15. Къща, с. Черна гора, 2 ет., тх., пл., РЗП 77 кв.м, дв.758 кв.м - 31 500 лв.
16. Къща, с. Ребро обл.Брезник, 1 ет., ЗП 50 кв.м, дв. 3 дка - 7000 лв.
17. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 80 кв.м, дв. 481 кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
18. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 100 кв. м, дв. 800 кв.м  - 75 000 лв.
19. Вила, с. Рударци, 2 ет., тх., пл., РЗП 70 кв.м, дв. 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
20. Парцел, с. Кладница, УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро

НАЕМИ:
1. Гарсониера, ИЦ, 35 кв.м, ет.9, ТЕЦ, тер., лукс ремонт, напълно обзав., всички ел. уреди - 300 лв.
2. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет.6, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ, нап. обзаведен, всички ел уреди - 220 лв.
3. Тристаен, Център, 90 кв.м, ет.2, ТЕЦ, СОТ, климатик, лукс., нап. обзав., всички ел. уреди - 500 лв.
4. Магазин, Изток, 110 кв.м, партер, СОТ, клим., ВЦ, скл., лукс подобр., нова сгр., маг. е работещ - 500 лв.

АПАРТАМЕНТИ:
1. Едностаен Изток, до КАУФЛАНД,
преустр. в 2-ст, РVС, - 13 990 евро
2. Едностаен, Изток, ЕПК, ет. 7,
южна, до ДСК - 16 999 евро
3. Двустаен, ЦГЧ, нова тухла,
след ген.ремонт, ет. 4, 72м2 - 31 999 евро
4. Двустаен Тева -72 м2, ет. 6,
изцяло източен, по БДС - 10 300 евро
5. Двустаен Мошино, 76 м2, ет. 4,
ново стр. акт 14 - 28 121 евро
6. Двустаен Изток, ет.1, до ОДЗ,
РVС, саниран, тераса - 15 555 евро
7. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3,
ТЕЦ, тераса, освежен - 15 444 евро
8. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7,
ТЕЦ, след ремонт, обзаведен - 15 888 евро
9. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 2,
преустр. в 3 ст, ТЕЦ, тераса - 19 999 евро
10. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7,
РVС, реновиран, преустроен - 21 300 евро
11. Двустаен до „Казабланка”,
ет. 2, нова сгр. с акт 16, обитаем - 33 700 евро
12. Двустаен Изток, до БИЛЛА,
ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, подобрения - 24 990 евро
13.Тристаен Изток, ет. 5, ТЕЦ,
нов панел, РVС, до пазара - 34 900 евро
14. Тристаен Юр. Гагарин,
102 м2, ЕПК, ет. 7, югозапад - 38 999 евро
15. Тристаен Изток, нов, акт 16,
луксозен интериор и обзавеждане- 70 900 евро
16. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток, ет. 3,
нова сграда, луксозен,обитаем- 48 999 евро
17. Четиристаен ЦГЧ, ет. 9/от 11/,
лукс. ремонт и гаранц.
пълно обзавеждане - 44 990 евро
18. Търг. сграда ЦГЧ, РЗП - 330 м2,
четири нива, самост. подход - 165 000 евро
19. Магазини Изток, работещ, търг. к-с,
25 и 36 м2, лукс. изпълнение – 15 800 евро

 20. АПАРТАМЕНТИ и МАГАЗИНИ, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО

-акт 16, до БИЛЛА- ИЗТОК
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 27 000 лв.

2. Гарсониера, Център, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, за частно лице - 30 000 лв.

3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., ПВЦ, с обзавеждане - 28 000 лв.

4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 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, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.

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

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

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

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 - 99 000 лв.

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

15. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м- 35 000 лв.

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

17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.

18. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.

19. Парцел, Бела вода, 650 кв.м, Р/Т/В - 16 000 лв.

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., зад хотел Струма, със сменена дограма - 44 900 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Албените, ет. 6/н/,
асансьор по БДС, - 32 000 лв.
1. Две къщи, до Детска
градина, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
2. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс,
с 7  магазина - 16 000 евро
3. Магазин, Бл. Гебрев,
52 кв.м - 40 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Фризьорски салон, ул. Бл. Гебрев

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.

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

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

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

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

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

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

8. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, ремонт - 27 700 лв.

9. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 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, 66 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер - 39 000 лв.

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

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

15. Двустаен, Проучване, 67 кв.м, ТЕЦ, ремонт, с обзавеждане - 39 000 лв.

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

17. Двустаен, Мошино,67 кв.м, ТЕЦ, ет:5, 2 тер, асансьор  - 25 900 лв.

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

19. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.

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

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

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

23. Тристаен, Център, тх. ТЕЦ, ет. 1, 87 кв.м - 42 000 лв.

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

25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин - 33 000 евро

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

27. Тристаен, Хумни дол, ет. 1, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.

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

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

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

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

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

33. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
13. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
14. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
16. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
17. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
18. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
19. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 24 000 лв.
20. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
21. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
22. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, с тавански етаж - 140 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
4. Двустаен, Изток, частично обзаведен - 200 лв.
5. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
6. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.
7. Соф. шосе, 2 стаи от къща , с обзав., за мъж - 150лв.
8. Соф. шосе, гараж с канал и инстр., за работилница - 100лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
3. Димова махала, ет. 7, ТЕЦ, преустроена - 22 500 лв.
4. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
5. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 23 000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 - 20 000 лв.
8. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
3. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 7, ремонт - 29 000 лв.
7. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
8. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., за ремонт - 25 900 лв.
10. Изток ,ет. 6, ТЕЦ, тер., ремонт - 37 000 лв.
11. Изток, ет. 7, панел, ремонт - 31 000 лв.
12. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 20 500 лв.
13. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
14. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
15. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 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. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.
5. Изток, ет. 3, 104 кв.м, панел - 39 000 лв.
6. Радомир, ет. 7, по БДС, подготвен за ремонт - 12 500 лв.

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

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
СИМОНАСИМОНАСИМОНАСИМОНАСИМОНА
(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преус-
троен в тристаен - 19 900 евро /без

посредник/



Имоти, реклами 7Съперник 12 август 2015 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, Ид.ц., около Общината, ет. 1, ПВЦ, подобрения - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер. - 28 300 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро

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 - 45 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 57 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
7. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
10. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 2/8/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
13. Двустаен, Мошино, ет. 2/3/, тх., ТЕЦ, тер., ПВЦ, подобрения - 48 000 лв.
14. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 лв.
15. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
16. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
2. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Тристаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
4. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
6. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
7. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Гарсониери, Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведен, лукс - 300 лв.
3. Гарсониера, Център, ул. Кракра, ет. 4, тец, нап. обзав., добро състояние - 250 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 10, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 230 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
2 тер. тип звезда - 25 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Вардар,

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

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Мошино, 67 кв.м,  ТЕЦ,
ет. 5, 2 тер., асансьор - 25 900 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ -

42 000 лв. 

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 28 000 евро

2. Къща, кв. Ралица, 2 ет. пл.  -
45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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.

1.Само за два апартамента по избор в нова
сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м - по договаряне
Двустаен, 73 кв.м - по договаряне

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 35
000лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, ПВЦ, тер, юг - 32 000 лв.
5. Изток, ет. 3, панел, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 24 000 лв.
6. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, подобрения - 37 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
5. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 48 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
5. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
6. Изток, ет. 3 до Х-училище, ТЕЦ, 2 тер., непрех. - 39 000 лв.
7. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Къща, Църква, тх./пл., ЗП: 72 кв.м,  дв. 550 кв.м - 90 000 лв.
4. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.
6. УПИ, Мошино, 370 кв.м, равен - 17 000 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;

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

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

 ПРОДАВА: Гарсониера,
ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ

- 27 000 лв.

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
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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. лива-
ди, ет. 4, ЕПК, преустр. в Тристаен,
усвоена тер., с алум. дограма, те-
ракот, с обзавеждане, 19 900 евро
/без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

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

Давам под наем, гарсониера, кв.
Тв. ливади, след ремонт, по
договаряне - тел. 0899/941 060

Давам под наем складово
(производствено) помещение 200
кв.м., с рампа, денонощна охрана
и паркоместа.   - тф.  0888 92 53 48

Давам под наем, луксозни поме-
щения за офиси, кв. Христо Смир-
ненски - тел. 0988/953 050; 0899/
588 545

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

Давам под наем, охраняемо
складово помещение с рампа 150
кв.м, по пътя за кв. Калкас, след
САМИ-М - тел. 60 37 20; 60 39 20;
0888/925 348

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

Заведение в гр. София, търси да

назначи жени за работа в кухня и

готвачи - тел. 0888/704 160

Търся работа като фадромист

или мотокарист - тел. 0895768206

Перник. - тел. 0876/71 99 30

Продавам гарсионера на първи
етаж , с разрешително за търгов-
ска цел . 35 кв. м. реални , 22 кв. м.
хол , 9 кв. м. спалня , 2 кв. м. тоа-
летна и 2 кв. м. кухненски бокс .
има и навес за паркиране на кола
- около 25 кв. м. подовете са тера-
кот навсякъде , стените тапети , в
кухнята има оставено място за
печка и съдомиялна . има два кли-
матика , в спалнята има оставено
място за пералня и сушилня . има
забележки по външния вид на
обекта , но вътре е ок . има решет-
ки на прозорците и метална врата
. до преди 3 години е ползван като
търговски обект , преди 2 години е
правен ремонт и една година е
ползван като апартамент .среден
апартамент , топъл е през зимата ,
абонатната е под апартамента .
парното е спряно , има топла вода
. - тел. 0877/574 726; 0895/171 357

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

Продавам къща в с. Студена,
РЗП: 140 кв.м, двор: 1 000 кв.м, це-
на по договаряне – тел. 0879/88 20
55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м,

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 перфектна каравана-
FLETWOOD - KOLCHESTER.
Разполага с химическа тоалетна,
2мивки, хладилник, бойлер,
отоплителна печка, готварска
печка с фурна и скара на газ.
Осветлението е LED и е 25w общо
и под тентата. Регистрирана с
хубави гуми и готова за
незабравими прживявания. тел.
0897964311

Продавам РЕНО МЕГАН
СЦЕНИК цена: 2500 лв. Перфектно
състояние. CD чейнджър . телефон
0898704419

Продава Мазда 323
1999г.160000 км. Газ/Бензин
Скорости Ръчни Купе Хечбек Брой
врати 2/3 Цвят Сив цена: 1790 лв.
тел.0887 200 450

Продавам Опел Корса 1.4 бензин
94 г. 5 врати, всичко платено,
червен + летни гуми с джанти
комплект - тел. 0878/203 792

Продавам  Фиат Темпра 95 г.
бензин комби 850  лв. - тел. 0896/
456 733

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

Предлага за продажба двуе-
тажна къща в с.Планиница, тухла,
построена 80 г., с РЗП от 72 кв. м и
прилежащо дворно място с площ
от 362 кв. м. Стените са на тапети,
подът е на циментова замазка и
балатум. Разпределение : първи
етаж: остъклена веранда, кухня и
стая. Външни стълби към втори
етаж, две спални и голяма тераса ,
от която се открива много хубава
панорама. В къщата има прокара-
ни ток и вода от централен водоп-
ровод, а на двора има външна тоа-
летна и кладенец. Парцелът е ра-
вен и ограден с телена мрежа, об-
лагороден с овошки. Достъпът е
все сезонен по асфалтов път. На
44 км от изхода на гр. София след

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

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

разни

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

търси,
сервитьори/ки.

SOS Детски селища

България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Фирма търси секретарка с
английски език и компютърни
умения на трудов договор
заплащане 500 лева. За повече
информация Г - н Георгиев
телефон 0888 459939

Транспортна и туристическа
агенция търси шофьори за
автобусен превоз с категория Д.
Автопарка на фирмата се намира в
гр. Радомир - тел. 0885828498

Нон стоп “Струма” търси барман/
ка/ за предпочитане пенсионер/ка/
- тел. 0896/ 820 644

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

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

Доставям пернишки и
бобовдолски въглища на място.
въглищата са високо калорични и
са изчистени от пепел и камани и
всякъкви блокуци. за парно котели
и печки цената е изгодна и
превоза е за наша сметка.
пернишки - 200лв бобовдолски -
220лв това са цените за Перник,
София и София област. тел.
0896273108

Ремонтирам коли бусове - ходова
част двигатели и аспухова система
изгодно с оригинални части и
гаранция 100% - за извършената
услуга - - и двигатели на яхти като
за тях се намират малко по трудно
частите - тел. 0898433564

Спортни екипи и клиновеРаз-
мерS, M, L, XL Свежи пролетни
екипи. Материя полиамид /ела-
стични/. Налични в 3 десена. Зад-

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

ФИРМА ЗА
ПРОИЗВОДСТВО

НА ЗАКУСКИ

търси
персонал с опит
заплата 1 000 лв.

тел. 0889/ 209 383

ТУК Е МЯСТОТО ЗА

ВАШАТА РЕКЛАМА

ната страна и ръкавите са
черни. - тел. 0899/339 770

Доставям въглища
собствен транспорт из
цялата страна  тел.
0896009744
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 9

гр. Перник, 23.07.2015 г.
Общинският съвет Перник, на заседание, състояло се на

23.07.2015г., след като обсъди  Докладна записка /вх.№ 392/
11.06.2015 г./ от инж. Ив. Иванов – Кмет на Община Перник и
Становища на ПК”ТОРСП” и ПК”РПМСНУ”, относно: 1.Определ-
яне срока на валидност на разрешението за таксиметров пре-
воз на пътници. 2. Промяна на Наредба за определянето и ад-
министрирането на местните такси и цени на услуги на терито-
рията на Община Перник. 3. Определяне броя на таксиметрови-
те автомобили, превозващи пътници на територията на Община
Перник и условията и реда за разпределянето им между пре-
возвачите. 4.Определяне минималния и максималния размер
на цените за таксиметров превоз на пътници за един километър
пробег.

На основание чл.21, ал.2 във връзка с ал.1, т.7 и т.23 от
ЗМСМА във вр. с чл.24а, ал.3, ал.4, ал.5 и ал.6 от  Закона за
автомобилните превози, след поименно гласуване с  30 /триде-
сет/ гласа „ЗА”, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1154

1. Определя срок на валидност от три години (тридесет и
шест месеца) от датата на издаване на разрешението за такси-
метров превоз на пътници на територията на община Перник.
За автомобили, за които през тригодишния период изтичат
15год. от датата на първата регистрация, срокът на валидност
на разрешенията е до навършване на петнадесет години от
датата на първата регистрация на автомобила.

2. Изменя и допълва точка 52 от Приложение №1 към
чл.43 от Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община
Перник, като настоящата точка 52 става т.52(1) със следния
текст :

52.(1)Разрешение за таксиметров превоз на пътници с леки
автомобили за срок от три години -  130лв./автомобил.

 (2) За автомобили с изтичащ 15 годишен срок от датата на
първа регистрация през 3 годишния период на разрешително-
то, цената за услугата за издаването му се  определя пропор-
ционално на общата цена за 3 годишния период, разделена по
месеци, до навършване на 15 години от датата  на първа регис-
трация на автомобила.

3. Определя максимален брой до 150 (сто и петдесет)
таксиметрови автомобила, които да превозват пътници на тери-
торията на община Перник. Разпределението им между пре-
возвачите се осъществява в условията на лоялна конкурен-
ция, без да се създава монополно положение в полза на един
или няколко превозвача.

4. Определя минималния и максималния размер на це-
ните за таксиметров превоз на пътници за един километър про-
бег по съответната тарифа, валидни на територията на община
Перник, както следва:

                                             Дневна            Нощна
                                                          тарифа           тарифа

Минимален размер               0,60лв.        1,00лв.
Максимален размер               0,80лв.        1,20лв.

5. Отменя Решение №256 от 03.02.2005г. и Решение №751
от 03.05.2011г.,двете на Общински съвет Перник, както и всич-
ки други решения които противоречат на настоящото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /М. МИЛАНОВ/

Продължава на стр. 10
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 9

гр. Перник, 23.07.2015 г.
Общинският съвет Перник, на заседание, състояло

се на 23.07.2015г., след като обсъди  Докладна запис-
ка /вх.№ 458/10.07.2015 г./ от инж. Ив. Иванов – Кмет на
Община Перник и Становища на ПК”ОСКПСК”,
ПК”ЗСД” и ПК”РПМСНУ”, относно: Приемане на На-
редба за реда и условията за управление и разпореж-
дане с общински жилища на територията на община
Перник.

На основание чл. 21, ал.2 от ЗМСМА и съгл. чл.45а от
ЗОС, след поименно гласуване с 33 /тридесет и три/
гласа “ЗА”, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 1147

1. Приема Наредба за реда и условията за уп-

равление и разпореждане с общински жилища
на територията на община Перник, която отменя
досега действащата Наредба по чл.45а от ЗОС.

2.  Възлага на кмета на Община Перник прилагането
и контрола по изпълнението на наредбата.

Приложение: Наредба за реда и условията за уп-
равление и разпореждане с общински жилища на те-
риторията на община Перник.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  /М. МИЛАНОВ/
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НАРЕДБА за реда и условията за
управление и разпореждане с

общински жилища на територията
на община Перник

Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1.(1) Тази Наредба определя условията и реда за установ-

яване на жилищни нужди на граждани, настаняване под наем и
продажба на общински жилища на територията на община Пер-
ник, както и конкретните правомощия на кмета на общината.

(2) С Наредбата се определят реда и условията за определ-
яне размера на наемните и продажните цени на общинските
жилища.

Чл. 2.(1) Общински жилища са:
1. определените със закон;
2. предоставените в собственост на общината със закон;
3. изградени със средства на общината;
4. придобити чрез правни сделки - покупка, дарение, замяна,

срещу отстъпено право на строеж върху общински имоти, нас-
ледяване по закон или завещание, безвъзмездно предостав-
яне от държавата в собственост на общината и други;

5. придобити по давност или по друг начин, определен в зако-
на;

6. придобити от общината при ликвидация на търговски дру-
жества с общинско имущество;

7. придобити от общината в резултат на намаляване на капи-
тала на търговски дружества с общинско имущество.

(2) Общината удостоверява своето право на собственост вър-
ху общинско жилище с акт за частна общинска собственост.

Чл. 3. (1) По своето предназначение общинските жилища са:
1. за настаняване под наем на граждани с установени жи-

лищни нужди;
2. за продажба;
3. ведомствени на община Перник;
4. резервни;
(2) Предназначението на жилищата по ал. 1 се определя и

може да се променя от общински съвет Перник съобразно пот-
ребностите на община Перник, по предложение на кмета на
общината.

(3) Не се допуска предоставянето и използването на общин-
ски жилища за нежилищни нужди.

(4) Не се допуска пренаемане на общински жилища.
Чл. 4. Кмета на общината отговаря за организацията на под-

държката и управлението на общинските жилища на територия-
та на община Перник.

Глава втора
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД

НАЕМ
Раздел I
Условия и ред за установяване на жилищни нужди и картоте-

киране
Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за настаняване под наем в

жилища по чл. 3, ал. 1, т. 1 от Наредбата имат семейства или
домакинства.

(2) Кандидатите по ал. 1 трябва да отговарят едновременно на
следните условия:

1. поне един член от семейството (домакинството) е българ-
ски гражданин с адресна регистрация и постоянен адрес на
територията на община Перник повече от пет години без пре-
късване;

2. не притежават жилище, вила или идеални части от такива
имоти, годни за постоянно обитаване, или право на ползване
върху тях, на територията на община Перник и в районите на
населени места от 0 до 3 категория включително, определена в
Единния класификатор на административно - териториалните и
териториалните единици в Република България;

3. не притежават незастроен поземлен имот, предназначен
за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв
имот или право на строеж върху него на територията на община
Перник, в районите на населени места от 0 до 3 категория вклю-
чително; в курортните зони и комплекси и във вилните зони към
тях; земи до 10 км от морската брегова ивица;

4. не притежават фабрики, работилници, магазини, складове
за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива
имоти, в районите на населени места от 0 до 3 категория вклю-
чително;

5. не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 или 4 на други лица след
02.04.2002 г., с изключение на прекратяване на съсобственост,
прехвърляне на идеални части на трето лице или дарение в
полза на община Перник;

6. не притежават имущество на обща стойност, по-голяма от
1/2 от средната пазарна цена на жилище, съответстващо на нуж-
дите на семейството (домакинството), съгласно нормите по чл.
19 от Наредбата;

7. една четвърт от общия годишен доход на лицата и членове-
те на техните семейства (домакинства) не може да покрие раз-
хода за средна пазарна наемна цена за жилище, съответства-
що на нуждите на семейството (домакинството), съгласно нор-
мите по чл. 19 от Наредбата;

8. срещу лицата и членовете на техните семейства (домакинс-
тва) не е изпълнена процедура по чл. 65 от ЗОС за изземване на
общинско жилище, в това число при самонастаняване в общин-
ско, държавно или ведомствено жилище и при прекратяване на
наемните отношения по вина на наемателя, освен ако са изтек-
ли повече от 5 години от освобождаването му и ако са покрили
всички задължения вследствие на нанесени щети;

9. не са регистрирани като еднолични търговци и нямат уча-
стие в търговски дружества и кооперации.

(3) Не се картотекират лица с постоянен или настоящ адрес в
общинскоили ведомствено жилище, за което има непогасени
задължения към общината или държавата.

Чл. 6. (1) Семействата или домакинствата подават заявление
и декларация (по образец, съгласно Приложения № № 1 и 2), в
общинската администрация. Заявлението се завежда с входящ
номер.

(2) В декларацията по ал. 1 се посочват:
1. трите имена на заявителя и членовете на семейството (до-

макинството) и ЕГН;
2. данни за вида, размера, собствеността и продължителнос-

тта на фактическото обитаване на имота, за който имат настоящ
адрес;

3. наличие на извършени сделки с недвижими имоти по чл. 5,
ал. 2, т. 5;

4. наличие на притежавано имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6;
5. общ годишен доход на членовете на семейството (дома-

кинството) за предходната година, формиран от заплати и пен-
сии, както и допълнителни доходи от хонорари, търговска и сто-
панска дейност, отдаване на собствен сграден фонд под наем,
земеделски земи под аренда и др.;

6. наличие на данни за предишни картотеки;
7. наличие на обстоятелства по чл. 5, ал. 2, т. 8;
(3) Към заявлението по ал. 1 се прилагат следните документи

за лицето и членовете на неговото семейство (домакинство):
- удостоверения от Адресна служба на ОДМВР – Перник или

служба „ГРАО“ - Перник
- удостоверения от Службата по вписванията за извършени

сделки с имоти на територията на община Перник, а при необхо-
димост и от други населени места,

- служебни бележки за годишните доходи от трудово или слу-
жебно правоотношение за предходната година, а при наличие
на други доходи - копия от подадените данъчни декларации,

- копия от договори за наем, когато лицето и членовете на
неговото семейство (домакинство) живеят на свободно дого-
варяне и

- копие от настанителна заповед и служебни бележки за пла-
тени консумативи, когато лицето и членовете на неговото се-
мейство (домакинство) живеят в общинско или ведомствено жи-
лище

- копие от решение на ТЕЛК, ако има такова.
(4) Когато е декларирано имущество по чл. 5, ал. 2, т. 6, към

заявлението се прилагат документи за застрахователна стой-
ност на МПС, селскостопански машини и други и пазарни оце-
нки, определени от лицензирани експерт-оценители.

(5) Общинска администрация не може да откаже приемане на
заявление и декларация

Чл. 7. (1) Стойността на притежаваното имущество по чл. 5, ал.
2, т. 6 се определя, както следва:

1. за моторни превозни средства, селскостопански машини и
други - по застрахователната им стойност;

2. за земеделските земи, за фабрики и други обекти с произ-
водствено предназначение и за прилежащите към тях терени и
съоръжения, за жилищни и вилни имоти извън тези по чл. 5, ал.
2, т. 2, 3 и 4, работилници, магазини, складове за търговска и
стопанска дейност, ателиета, гаражи, за акции, котирани на фон-
довата борса, за дялово участие в търговски дружества - по
пазарни цени, определени от лицензирани експерт-оценители;

Чл. 8. (1) Семействата (домакинствата), които отговарят на
условията по чл. 5, се подреждат в зависимост от степента на
жилищната им нужда в групи, както следва:

1. Първа - незаемащи жилищна площ и ползващи не  по –
малко от една година за жилище нежилищни помещения;

2. Втора – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вред-
ни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самос-
рутване, освидетелствани по установения за това ред;

3. Трета – живеещи на свободно договаряне най – малко една
година;

4.Четвърта – заемащи недостатъчна жилищна площ съобраз-
ноопределените норми за жилищна задоволеност.

(2) При подреждане в една и съща група се дава предимство
на:

 1. семейства, в коитоедин от членовете е с трайно намалена
работоспособност над 90 %;

 2. семейства или лица, коитосаживелиповече оттри години
при тежкижилищни условия;

3. млади семейства с две и повечедеца;
4. самотни родители на непълнолетнидеца
Чл. 9. (1) В общинска администрация, на лицата и членовете

на семействата (домакинствата) им, които отговарят на усло-
вията по чл. 5, се съставят и поддържат картотеки.
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Чл. 9. (1) В общинска администрация, на лицата и членове-
те на семействата (домакинствата) им, които отговарят на ус-
ловията по чл. 5, се съставят и поддържат картотеки.

Чл. 10. (1) Кметът на общината назначава комисия за карто-
текиране на заявителите, в която се включват служители от
общинска администрация (технически специалисти, юристи и
др.).

(2) Комисията по ал. 1 разглежда в двумесечен срок зая-
вленията за картотекиране, комплектовани съгласно чл. 6,
взема решение за включване или отказ за включване в кар-
тотеката и определя степента на жилищната нужда по групи
съгласно чл. 8.?

 (3) Решението на комисията по ал. 2 се оформя в протокол
(по образец, съгласно Приложение № 3), в който се посочват
мотивите и правното основание за включване или отказ за
включване в картотеката.

(4) Протоколът с решението на комисията се връчва на зая-
вителите по реда на Гражданския процесуален кодекс и под-
лежи на обжалване в четиринадесетдневен срок по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 11.(1) Картотекирането се извършва въз основа на при-
ложените към заявлението документи и проверка на деклари-
раните обстоятелства, за която се съставя констативен прото-
кол.

(2) Комисията за картотекирането определяя степента на
жилищната нужда на заявителите, разпределени по групи и
подгрупи,  всяка година към 1 декември.

Чл. 12. (1) Включените в картотеката лица са длъжни:
1. да подават декларация по чл. 6, ежегодно между 1сеп-

тември и 31октомври;
2. при промяна на обстоятелствата по чл. 5 да уведомят в

едномесечен срок писмено общинска администрация чрез
попълване на нова декларация, придружена с необходимите
документи;

Чл. 13. Остават в картотеката:
1. лицата на срочна военна служба;
2. временно настанените в резервно жилище,;
3. учащите в друго населено място или извън страната;
4. работещите в друго населено място или извън страната

за срок до 3 години.
Чл. 14. (1) Отписват / Изключват се от картотеката:
1. неотговарящите на някое от условията по чл. 5;
2. започналите индивидуално или групово жилищно строи-

телство;
3. включените в жилищно-строителни кооперации, чието

строителство е започнало;
4. настанените в жилище, собственост на държавата, общи-

ната, ведомство или търговско дружество, което отговаря на
нормите за жилищно настаняване по чл. 17;

5. лица, декларирали неверни данни относно обстоятелс-
твата по чл. 6, ал. 2, т.т. 1, 2, 3, 4, 5 и 7 - за срок от 5 години.

(2) Отписването / Изключването от картотеката се извър-
шва по предложение на комисията по чл. 10 със Заповед на
Кмета на община Перник. Протоколът и Заповедта се връчват
по реда на чл. 10, ал. 4от Наредбата, а заповедта се обжалва
съгласно АПК.

Чл. 15. Документите на лицата по чл. 14 се съхраняват в об-
щинската  администрация 5 години след изключването им от
картотеката.

Раздел втори
Годишен списък на картотекираните, които ще бъдат наста-

нени под наем
Чл. 16. (1) Комисията по чл. 10 разглежда постъпилите до

31 октомври на съответната година декларации по чл. 6 и се
произнася с решение в случаите, когато има нови обстоя-
телства, които налагат промяна на групата или изваждане от
картотеката.

(2) Комисията по чл. 10 изготвя проект на годишен списък
на картотекираните през съответната година семейства (до-
макинства), които се предвижда да бъдат настанени под
наем, при спазване на установената поредност по групи.

(3) В проекта за годишен списък не се включват семейства
(домакинства), които не са подали декларации в срока по чл.
12, ал. 1, т. 1.

(4) Семействата (домакинствата), включени в окончателния
списък от предходната година и неполучили жилища, се
включват в началото на проекто-списъка за текущата година
при спазване на установената поредност, освен ако има
промяна на условията по чл. 5 и на групите по чл. 8.

Чл.17 (1)Съставените от Комисията проекто-списъци се об-
явяват, както следва:

1.проекто-списък на картотека не по-късно от 15 декември
на текущата година по групи и подгрупи според степента на
жилищната нужда на отделните семейства(лица);

2. окончателния списък на картотека към 31 декември;
3.проекто-списък на гражданите, които ще бъдат настан-

явани под наем през новата година – до 15 януари;
4. окончателният списък на гражданите, които ще бъдат

настанявани под наем през новата година до края на месец
януари

(2) Въз основа на определената към 31 декември картоте-
ка, броя и вида на жилищата, които ще се освободят или при-
добият, Комисията изготвя проекто-списъка по ал.1, т.2.

(3)В 14-дневен срок от датата на обявяване на проекто-спи-
съците, заинтересованите лица могат да правят възражения и
искания по списъка до кмета на общината.

(7) Утвърдените от кмета списъци може да се обжалват
пред общински съвет в 7-дневен срок от обявяването им.

Чл. 18. Общински съвет Перник се произнася по жалбите

Продължава от стр. 9 на следващото си заседание, но не по-късно от 1 месец след
изтичане на срока за обжалване, и решението му е оконча-
телно.

Раздел трети
Настаняване под наем в общински жилища
Чл. 19. (1) Определят се следните норми за жилищно настан-

яване:
1. на едночленно семейство - 25 кв. м жилищна площ;
2. на двучленно семейство - 40 кв. м жилищна площ;
3. на тричленно семейство - 55 кв. м жилищна площ;
4. на четиричленно семейство - 70 кв. м жилищна площ;
5. на семейство с 5 и повече членове - 15 кв. м жилищна

площ в повече за следващите членове.
(2) При определяне на необходимата жилищна площ се взе-

ма предвид и детето, което ще се роди.
(3) При настаняване на домакинство жилищната площ се оп-

ределя като сбор от площите, необходими за всяко едно от се-
мействата.

(4) За задоволяване на специфични нужди може да се пре-
достави допълнителна жилищна площ (стая) до 15 кв. м:

1. когато член от семейството (домакинството) страда от бо-
лест, която налага изолация, съгласно списъка на болестите,
утвърден от министъра на здравеопазването, или се нуждае от
помощта на друго лице съгласно експертно решение на ТЕЛК;

2. на семейство, с което са живели непрекъснато в едно до-
макинство в продължение на 2 и повече години и продължа-
ват да живеят пълнолетни низходящи и възходящи, които не
притежават жилище или вила в страната.

(5) Когато жилището надвишава нормите по предходните
алинеи, за жилищната площ над тези норми до 5 кв. м се зап-
лаща удвоен размер на наема, а за площ над 5 кв. м се зап-
лаща пазарна наемна цена, определена от лицензиран ек-
сперт-оценител, до пренастаняването на наемателите.

Чл.20. (1) Кметът на община Перник утвърждава разпределе-
нието на общинските жилища за настаняване на семействата
(домакинствата), включени в окончателния списък по чл. 16.

Чл. 21. (1) Настаняването се извършва със заповед от кмета
на общината (по образец, съгласно Приложение № 4).

 (2) Преди издаване на настанителната заповед семействата
(домакинствата) подават нова декларация за обстоятелствата
по чл. 5.

Чл. 22. (1) Заповедта за настаняване се издава за свободни
жилища, като за новопостроените жилища следва да е изда-
дено разрешение за ползване по установения ред.

(2) В едно жилище се настанява само едно семейство (дома-
кинство). По изключение, две семейства без родствена връз-
ка могат да бъдат настанени в едно жилище с тяхно писмено
съгласие.

(3) Заповедта има действие за всички членове от семей-
ството (домакинството) на титуляра на настанителната запо-
вед.

(4) Когато член от семейството (домакинството) страда от бо-
лест и се нуждае от помощта на друго лице съгласно експер-
тно решение на ТЕЛК, за което е предоставена допълнителна
жилищна площ, тези обстоятелства се посочват в мотивите на
заповедта за настаняване.

(5) Заповедта се връчва по реда на Гражданския процесуа-
лен кодекс, като в съобщението се посочва дата за фактичес-
кото предаване на жилището. Заповедта влиза в сила от дата-
та на фактическото предаване на жилището с протокол-опис.

(6) Ако настаненото семейство (домакинство) без основател-
ни причини не заеме определеното жилище в едномесечен
срок от влизане в сила на заповедта за настаняване, Кметът
на общината я отменя. Заповедта за отмяна подлежи на об-
жалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 23. Семейства (домакинства), отказали без основателни
причини да приемат два пъти предложените им различни жи-
лища, отпадат от окончателния списък по чл. 16 за съответна-
та година.

Чл. 24. (1) Въз основа на настанителната заповед кметът на
общината сключва писмен договор за наем (по образец, съг-
ласно Приложение № 5), в който се определят: правата и за-
дълженията на наемателя и наемодателя; наемната цена; зап-
лащане на консумативи и такса смет; отговорността при неиз-
пълнение; поддържането  и други условия по наемното пра-
воотношение.

(2) Наемателите на общински жилища са длъжни да подават
декларации за обстоятелствата по чл. 5, ежегодно от 01 януа-
ри до 31 март.

Чл. 25. (1) При изменение на обстоятелствата, водещи до
промяна на жилищните нужди, наемателите се пренастаняват
в друго жилище, съответстващо на нормите по чл. 19.

(2) Когато поради намаляване броя на членовете на семей-
ството (домакинството), жилището надвишава нормите за нас-
таняване по чл. 19, в едномесечен, а в случай на смърт - в три-
месечен срок, наемателите подават молба за пренастаняване
в друго общинско жилище.

(3) Ако наемателите не направят искане в посочените в ал. 2
срокове, кметът на общината издава настанителна заповед
служебно. Ако в едномесечен срок от връчване на заповедта,
наемателите не заемат определеното им жилище, се издава
заповед за прекратяване на наемното правоотношение за
заеманото жилище.

Чл. 26. (1) Запазват се наемните правоотношения с лицата,
които:

1. са на срочна военна служба;
2. са лишени от свобода, за срока на изтърпяване на нака-

занието, но не повече от 3 години;
3. учат в друго населено място или извън страната - за сро-

ка на обучението;

4. работят на територията на друга община или извън стра-
ната - за срок до 1 година.

(2) В случаите по предходната алинея наемателите са длъж-
ни да упълномощят свой представител, който да изпълнява за-
дълженията им по наемното правоотношение.

Чл. 27. (1) Наемателите на общински жилища, предназначе-
ни за настаняване под наем, могат да се заменят доброволно.
Замяната се извършваслед решение на Комисията със запо-
вед на кмета на общината по молба на наемателите.

(2) Не се допуска принудително изпълнение на заповед за
замяна.

Глава трета
НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В РЕЗЕРВНИ ЖИЛИ-

ЩА
Чл. 28. (1) Резервните жилища на община Перник са предназна-

чени да осигурят временно жилищна площ, за срок от 6 месеца,
но не по-дълъг от 2 години, на лица:

1. чиито жилища са станали негодни за обитаване в резултат на
природни и стихийни бедствия и аварии, или на други изключител-
ни обстоятелства, или са застрашени от самосрутване;

2. в чийто семейства са налице остри социални или здра-
вословни проблеми.

(2) Обстоятелствата по предходната алинея се установяват
от кмета на община Перник, и след изрично установяване, че
лицата или членовете на семействата им не притежават годни
за обитаване жилище или вила на територията на общината.

(3) Настаняването се извършва въз основа на заповед от
Кмета на община Перник.

(4) Въз основа на настанителната заповед кметът на общи-
ната сключва писмен договор за наем (по образец, съгласно
Приложение № 6), в който се определят: правата и задълже-
нията на наемателя и наемодателя; наемната цена; заплащане
на консумативи и такса смет; отговорността при неизпълне-
ние; поддържането (текущи и основни ремонти) и други усло-
вия по наемното правоотношение.

Чл. 29. Контролът по настаняването и изземването на резер-
вните жилища се осъществява от отдел “Здравеопазване, жи-
лищна политика и спорт” при община Перник.

Чл. 30. С решение на Общински съвет Перник в резервни
жилища могат да се настаняват и кметове, заместник-кметове
и кметски наместници, които нямат жилище на територията на
община Перник - за времето, през което заемат съответната
длъжност

Чл. 31. (1) С изтичане на срока на настаняване наемното
правоотношение се прекратява и жилището се изземва със
заповед на кмета на общината.

(2) Наемното правоотношение се прекратява при неплащане
на наемната цена или на консумативните разноски за повече
от два месеца по реда на чл. 33, ал. 1 и ал. 2.

Глава четвърта
НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ ВЪВ ВЕДОМСТВЕНИ

ЖИЛИЩА
Чл. 32. (1) Ведомственият жилищен фонд се създава с ре-

шение на Общински съвет Перник, с което се приемат и Пра-
вила и норми за настаняване във ведомствени жилища.

(2) Във ведомствените жилища могат да бъдат настанявани
щатни служители с постоянно трудово или служебно правоот-
ношение в общинската администрация.

(3) Право да кандидатстват за настаняване под наем във ве-
домствени жилища имат лицата по ал. 2, когато те и членовете
на семействата им нямат друго жилище или вила на терито-
рията на община Перник.

(4) Настаняването се извършва със заповед на кмета на об-
щина Перник, който сключва и наемния договор за ведомс-
твеното жилище.

 (5) Ведомствените жилища се изземват по реда на чл. 65 от
ЗОС със заповед на кмета на община Перник.

Глава пета
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА НАЕМНИ ПРАВООТНОШЕ-

НИЯ И ИЗЗЕМВАНЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
Чл. 33. (1) Наемните правоотношения се прекратяват пора-

ди:
1. неплащане на наемната цена или на консумативните раз-

носки за повече от 6 месеца;
2. извършване на ново строителство, надстрояване или

пристрояване, основен ремонт или реконструкция, когато се
засягат обитавани помещения;

3. нарушаване на добрите нрави;
4. неполагане грижата на добър стопанин при ползване на

жилището;
5. прекратяване на трудовите или служебните правоотноше-

ния на настанените във ведомствено жилище лица, освен ако
в Наредбата за реда и условията за управление и разпореж-
дане с общински жилища на територията на община Перник е
предвидено друго;

6. отпадане на условията за настаняване на наемателя в об-
щинско жилище;

7. използване на жилището не по предназначение;
8. необитаване на жилището от семейството (домакинството)

повече от 6 месеца, извън случаите по чл. 26.
(2) Наемното правоотношение се прекратява със заповед на

кмета на община Перник, (по образец, съгласно Приложение
№ 7). В заповедта се посочват основанието за прекратяване
на наемното правоотношение и срокът за освобождаване на
жилището, който не може да бъде по-дълъг от един месец.

(3) При прекратяване на наемното правоотношение на осно-
вание ал. 1, т. 2 към заповедта по ал. 2 се прилага настанител-
на заповед за друго общинско жилище, ако наемателят отго-
варя на условията за настаняване.

Продължава на стр. 12
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Коце Лаптопа: ЦСКА ще губи точки
Старши треньорът на Витоша (Бистрица) Коста-

дин Ангелов заяви в студио “Дерби”, че ЦСКА  ще
губи точки във Югозападната “В” група. Ангелов
каза, че не е особено впечатлен от видяно вчера
срещу Струмска слава и макар “червените” да спе-
челиха с 3:0, то тепърва им предстоят тежки дву-
бои.  ”Феновете на  ЦСКА  трябва да знаят, че отбо-
рът им ще губи точки, стига разбира се да не се то-
лерира нарочно от съдиите. Първият кръг винаги е
тежък, вчера те нямаха тотално надмощие. Послед-
ните им два гола паднаха след статични положе-
ния в края. Ако това е нивото на  ЦСКА , много от-
бори ще им се противопоставят”, смята бившият
наставник на Видима-Раковски, Пирин Благоев-
град, Ботев Пловдив, Пирин Гоце Делчев и Обори-
ще Панагюрище.  По думите му повечето играчи
във “В” група чакат с нетърпение сблъсъците с “ар-
мейците”, но за клубовете тези срещи са истинско
изпитание, тъй като голяма част от стадиони нямат
необходимите условия, за да приемат отбори от
ранга на  ЦСКА .  ”Ние вчера играхме в село Бяга,
но  ЦСКА  няма как да играе там. В съдийската стая
нямаше тоалетна и съдията идваше при нас. За
малките клубове ще бъде много трудно да приема-
т  ЦСКА  точно заради тези организационни неуре-
дици. Но атмосферата е много по-различна във В
група тази година. Това ще бъде година за тества-
не на манталитета” добави Ангелов.  

Наказаха Стойчо Стоев с един мач
Треньорът на „Левски” Стойчо Стоев бе наказан

от Дисциплинарната комисия към БФС с един мач,
в който няма да може да води отбора си. Специа-
листът бе отстранен в мача с Черно море (1:0), след
като изрита към терена бутилка с минерална вода,
която бе хвърлена от трибуните и го удари. Стоев
ще трябва да заплати глоба от 500 лева и няма да
бъде на резервната скамйека в мача с Монтана,
който е в събота от 20:00 часа.  

Черно море е с последно предупреждение лиша-
ване от домакинство именно заради хвърлената бу-
тилка по треньора на „Левски”. Жестока санкция
отнесе Локомотив (Пловдив) заради поведението
на феновете си по време на мача с Литекс. Заради
расистки прояви на привържениците „смърфове-
те” ще трябва да платят 37 500 лева глоба. 

След почти 30 години
счупиха рекорда Ком - Емине
Състезателят в ултрамаратони Божидар Антонов

постави нов рекорд по скоростно преминаване на
Стара планина по маршрута от връх Ком до нос
Емине. Трасето беше преодоляно за 5 дни, 10 часа
и 10 минути, съобщиха от екипа на Антонов. Близо
три десетилетия най-доброто постижение в тежко-
то изпитание се държеше от Любомир Палакарчев.
През 1987 година той завършва за 5 дни и 14 ча-
са. По този начин Антонов подобри с почти 4 часа
досегашното най-добро постижение. Състезателят
стартира от Ком в полунощ на 5 срещу 6 август. По
време на целия преход Антонов беше окуражаван
и подпомаган от екипа си. ”Скъпи приятели, Божо
достигна Емине за 5 дни, 10 часа и 10 минути! За-
бавлявахме се страхотно! Благодарим на всички за
буквално неоценимата помощ! Обичаме ви!”, до-
волни са от екипа на Божидар Антонов, като доба-
виха и нещо интересно: “Какво е човещина?! Чо-
вещина е, когато един от най-важните хора от еки-
па на Дизела, от “противниковия отбор”, ти се оба-
ди с думите “Дръжте Божо, не го пускайте!”, а след
2 минути отново звънне, за да каже, че тръгва към
Дъскотна, за да го подкрепи лично. Всички сме в
един отбор! Благодарим на Митко (б.р. - Димитър
Димитров).” 

През 2013 и 2014 г. Божидар Антонов е правил
неуспешни опити да счупи рекорда на Ком - Емине.
Известният ни екстремен бегач Кирил Николов -
Дизела също се пробва миналото лято, но тежките
атмосферни условия му попречиха. Сега любите-
лите на планинското бягане очакват отговора на
Кирил Николов, който обеща и това лято да се
пробва. Дизела обаче ще бъде още по-затруднен,
тъй като ще трябва да атакува постижението на Ан-
тонов от 5 дни, 10 часа и 10 минути. 

Тайбе Юсеин запази
първото си място в све-
товната ранглиста при
60-килограмовите. В кла-
сическия стил Иво Анге-
лов е остава втори в
кат. до 59 кг, а в свобод-
ния стил с най-предно
класиране е Владимир Ду-
бов - осми при 61-килог-
рамовите, като той до
момента нямаше класи-
ране в тази катего-
рия. Следват останали-
те ни борци:

класически стил: Але-
ксандър Костадинов (Ми-
ньор 59 кг) - 10 място,
Константин Стас (66 кг)
- 18 място, Свилен Кос-
тадинов (71 кг) - 20

Югозападна „В” група – обзор на първия кръг
Отборът на Витоша Бистрица победи с минималното 1:0 като

гост Чико Бяга в двубой от 1-ия кръг на Югозападната В група.
Тигрите от Бистрица стигнаха до минималния успех след еди-
нствено попадение на Четин Садула в 10-ата минута.. Още в тре-
тата минута играч на гостите влезе остро за спорна топка в състе-
зател на Чико, но по чудо на футболистът от Бяга му нямаше ни-
що, докато на влизащият футболист крака беше счупен на две
места.  В десетата минута гостите вкараха своя победен гол, а до-
макините имаха претенции за неотсъдена засада. Играчите на Чи-
ко бяха притеснени и правиха доста грешки и неточни подава-
ния. През първата част те имаха само няколко удара отдалеч. В
43-тата минута Георги Михайлов уцели напречната греда след
пас на Димитър Дечев, а след добавка Атанас Велев - Крауч от
точката на дузпата стреля високо над вратата, пропускайки най-
чистото положение за изравняване.

 През втората част нещата в играта се промениха и Чико на
доста моменти от нея надиграваше отбора на Витоша. Тогава
бяжани още веднъж уцелиха гредата, а Николай Манчев стреля
на два пъти покрай нея. При две меллета в наказателното поле
на гостите пък топката се търкаляше в близост до голлинията, но
нямаше кой да я засече в мрежата. В 75-тата минута Деян Бек-
яров се откъсна сам отдясно, но бе повален от защитник на гос-
тите. Главният съдия даде жълт картон, а домакините претенди-
раха за червен. В 81-тата минута при спряна игра и разправия иг-
рач на бистричани падна на земята, симулирайки, че е ударен.
Това доведе до директен червен картон за Димитър Димитров -
Гути от Чико и домакините завършиха срещата с 10 души. След
картона те се оголиха и гостите от Бистрица сътвориха две-три
опасни атаки с положения за гол, но добрите намеси на вратаря
Петър Стоичков оставиха резултата непроменен. Така гостите си
тръгнаха към София с трите точки

Велбъжд Кюстендил победи като гост София 2010 с 2:1 в дву-
бой от първия кръг на Югозападната “В” група, игран на компекс
“Царско село” в столицата. Срещата бе белязана от доста груба
игра и цели пет червени картона.Александър Димитров се разпи-
са от дузпа за 0:1 в полза на Велбъжд. Наказателният удар бе от-
съден за нарушение срещу Адриян Бачовски в наказателното
поле. През първото полувреме съдията изгони по един футбо-
лист от двата тима, като за “Велбъжд” бе отстранен Йордан Йов-
чев. Още в началото на второто полувреме обаче, Велбъжд оста-
на с 9 души на терена, след като за два жълти картона бе изгонен
Денис Шаранков.Домакините от София 2010 изравниха , но ма-
кар и с 9 души кюстендилският клуб отбеляза решаващ гол чрез
Иво Велинов, асистенция на Атанас Пенков. В края на двубоя
главния съдия изгони двама играчи от София 2010.

Отборът на Рилски спортист победи Ботев Ихтиман с 1:0 в дву-
бой от 1-ия кръг на Югозападната В група. Като цяло гостите от
Ихтиман не заслужаваха да загубят, тъй като контролираха през
по-голямата част от срещата събитията на терена. В 20-ата минута
Стефан Лачов пропусна от чиста позиция с глава да изведе Бо-
тев напред. Точно след половин час игра отново той нямаше къс-
мет и изтърва. Домакините също изтърваха две добри положе-
ния за гол. Второто полувреме започна с натиск на Ботев. В 55-
ата минута Ангел Лачов центрира от фаул, но Борис Тончев се ус-
пя да прати топката в мрежата. След пет минути гостите бяха на-

място, Явор Янакиев (75
кг) - 15 място, Даниел
Александров (Миньор 80
кг) - 4 място, Владислав
Методиев (98 кг) - 18
място.жени: Елица Янкова
(48 кг) -  11 място, Евелина
Николова (55 кг) - 3 място,
Мими Христова (58 кг) -
11 място, Виктория Бобе-
ва (60 кг) - 11 място,
Станка Златева (75 кг) -
18 място.Свободен стил,
мъже: Георги Вангелов (57
кг) - 15 място, Радослав
Великов (61 кг) - 17 място,
Борислав Новачков (65 кг)
- 17 място, Мирослав Ки-
ров (70 кг) - 9 място, Геор-
ги Златов (70 кг) - 15
място.

казани за пропуските си. След една изритана напред топка, вра-
тарят на Ботев се размина с кълбото, от което се възползва Вен-
цислав Димитров, който откри резултата. Последва тотален
щурм на Ботев и поредица от пропуски. В 76-ата минута дойде и
най-спорното положение в мача. След центриране на Георги
Барбов се получи разбъркване в полето на Рилецо, при което
кълбото влезе в мрежата на домакините. Първоначално съдиите
зачетоха попадението, но след дискусия бе отсъден фаул и голът
заменен. Така в крайна сметка срещата завърши с победа на
Рилски спортист.

Чепинец победи като гост Беласица Петрич в двубой от 1-ия
кръг на Югозападната В група. Тимът от Велинград стигна до ус-
пеха след обрат. Кабранов откри резултата за домакините на ста-
диона в Коларово, но Пенчев скоро след това изравни. В 74-аа
минута Сталев се разписа за 1:2 и донесе победата на Чепи-
нец.Софийският Септември стартира с реми в Югозападната В
група. Възпитаниците на Николай Митов завършиха 1:1 и записа-
ха първа точка в актива си. “Септемврийци” поведоха в 30-ата
минута на двубоя след страхотен гол на Петър Тончев извън гра-
ницата на наказателното поле. Преди това още в 3-аа минута. ми-
нута пропуск направи Кристиян Петров. През втората част в игра
се появиха Асен Чандъров, Доменик Аврамов и Антонио Павлов.
В средата на второто полувреме , домакините от Сандански из-
равниха резултата след контра атака при неотсъден фаул в полза
на Септември.

В последната минута на срещата, късмета покри вратата на
Емил Петров, след като играч на Вихрен пропусна сам на празна
врата. Шест играча на Септември получиха жълти картони в дву-
боя, а колебливото съдийство на главния рефер - Бисер Никифо-
ров ощети и двете страни и доведе до множество нервни ситуа-
ции в двубоя

Сливнишки герой се наложи с 2:1 над Пирин Гоце Делчев в
двубой от 1-ия кръг на Югозападната В група. Тимът от Сливница
стигна до успеха в интересен мач, в който имаше и леко надмо-
щие. В 9-ата минута след центриране на Хаджиев, Александър
Димитров стреля неточно с глава. След четвърт час игра домаки-
ните получиха правото да изпълнят дузпа, след като Красимир
Георгиев бе спънат в наказателното поле при едно разбъркване.
Иван Цветков не сбърка и откри - 1:0. Отговорът на неврокопча-
ни не закъсня и само две минути по-късно Моллов с мощен удар
по земя прати топката под плонжа на Симеонов за 1:1. В следва-
щите минути Героя пропусна две добри положения, а в 40-ата
минута гостите нацелиха гредата. След центриране от фаул Мол-
лов шутира, но напречната греда спаси вратата на домакините.
Пет минути след началото на втората част Красимир Георгиев из-
веде хитро зад защитата Николай Маринов, който с премерен
удар се разписа за 2:1. Това се оказа и победното попадение за
домакините.Локомотив (Сф) започна с победа участието си в
Югозападната “В” група. “Железничарите” се наложиха с мини-
малното 1:0 над Балкан (Варвара). Единственото попадение в
двубоя отбеляза Александър Манолов в 19-та минута.В 37-ата ми-
нута със страхотен пропуск се отличи Румен Рангелов, а малко
по-късно гостите можеха да си отбележат автогол чрез Петев, но
Петраков спаси.Домакините продължиха да са по-активният от-
бор и през втората част, но така и не стигаха до попадение. В сре-
дата на втората част Петраков отрази дузпа, изпълнена от Ранге-
лов.Интересното е, че на стадина са присъствали 800 човека, а от
Локомотив обявиха, че са продадени едва 48 билета за двубоя.
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(4) Заповедта по ал. 2 може да се обжалва пред Администрати-
вен съд Перник по реда на АПК. Жалбата не спира изпълнението на
заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

Чл. 34. (1) Изземването на общински жилища, които се владеят
или държат без основание, не се използват по предназначение,
или необходимостта от които е отпаднала, се извършва със запо-
вед на кмета на община Перник (по образец, съгласно Приложение
№ 8).

(2) Заповедта за изземване се издава въз основа на констати-
вен акт. В акта се посочват данни за: собствеността, физическото
или юридическото лице, което владее или държи жилището, осно-
ванието за това, предложението на кмета на община Перник (в оп-
ределените от тази Наредба случаи), заповедта за прекратяване на
наемното правоотношение или писмото, с което кметът на общината
е задължил самонастанените лица в определен срок доброволно
да освободят жилището, и за неизпълнението на това задължение.

(3) Заповедта за изземване се съобщава на адресатите по реда
на ГПК.

(4) Заповедта за изземване се изпълнява по административен
ред със съдействието на полицията.

(5) Заповедта за изземване подлежи на обжалване пред Адми-
нистративен съд Перник по реда на АПК. Обжалването не спира из-
пълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

(6) При принудително изземване на общинско жилище в отсъс-
твие на обитателите му, служителите изготвят протокол-опис в два
екземпляра на завареното имущество, който се подписва от съста-
вителя, представител на полицията и двама свидетели. Единият ек-
земпляр от протокол-описа е предназначен за адресатите на запо-
ведта.

(7) Кмета на общината определя подходящи помещения за съх-
ранението на вещите и осигурява транспортирането им. Вещите се
съхраняват за срок до един месец, след което общинската адми-
нистрация не носи отговорност за тях. Разходите за съхранение и
транспортиране са за сметка на лицата.

(8) След изтичане на срока по ал. 7 вещите се продават чрез пуб-
личен търг с явно наддаване. От набраните средства се покриват
разходите по транспортирането и съхраняването на вещите, непла-
тен наем и други задължения към общината.

Глава шеста
ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА
Чл. 35. Продажбата на общински жилища се извършва след ре-

шение на Общински съвет Перник.
Чл. 36. Общински съвет Перник определя:
1. жилищата, които се продават на наемателите, настанени в тях

по административен ред;
2. жилищата, които се продават на наематели, правоимащи по

ЗУЖВГМЖСВ;
3. граждани, чиито имоти се предлага да бъдат отчуждавани по

реда на глава III: “Принудително отчуждаване на имоти – частна
собственост, за общински нужди”, от ЗОС;

4. свободните общински жилища, които се продават на търг.
Чл. 37. (1) Не могат да се продават:
1. резервните общински жилища;
2. общински жилища в сгради върху терени, които подлежат на

принудително отчуждаване по реда на Глава трета на Закона за об-
щинската собственост;

3. общински жилища, освидетелствани по реда на чл. 195 от За-
кона за устройство на територията;

4. общински жилища в общински сгради до три етажа включи-
телно, които не се запазват като елемент на застрояването по ПУП.

(2) Не могат да се продават общински жилища, в които са настане-
ни две или повече семейства, които не представляват домакинство.

Чл. 38. (1) Наемател на общинско жилище може да го закупи,
ако са налице следните условия:

1. да отговаря на условията за настаняване в общинско жили-
ще, съгласно тази Наредба;

2. да е наемател на общинско жилище не по-малко от 5 години
без прекъсване;

3. да не е нарушавал условията по договора за наем.
(3) Наемател на общинско жилище, правоимащ по ЗУЖВГМЖСВ,

или наемател, настанен като осъден по чл. 7 от ЗВСОНИ, може да
закупи жилището, без да отговаря на условието по точка 2 на ал. 1.

(4) Жилищата, заемани от две или повече семейства, представл-
яващи домакинство, при писмено съгласие помежду им, могат да
се продават на едно от семействата или в съсобственост.

Чл. 39. За закупуване на общинско жилище наемателят подава
заявление (по образец, съгласно Приложение № 9) и декларация
по чл. 6 до кмета на община Перник.

Чл. 40. (1) Кметът на община Перник назначава комисия, която
проучва наличието или липсата на условията по чл. 37 и чл. 38, ал.
1, 3 и 4.

Чл. 41. (1) Кметът на община Перник назначава комисия за раз-
глеждане на преписките за продажба на жилища в сгради до три
етажа включително, в която се включват служители от следните
административни звена на общината: отдел “Общинска собстве-
ност и контрол, търговия, транспорт и земеделие”, отдел “Правно
обслужване и обществени поръчки”, дирекция “Счетоводство, бю-
джет и финанси” и “Инвестиционно проектиране и устройство на те-
риторията”.

 (2) Комисията разглежда комплектованите преписки, проучва
наличието или липсата на условията по чл. 37 и чл. 38, ал. 1, 3 и 4 от
Наредбата и взема решения.

(3) Въз основа на решенията на комисията кметът на община
Перник внася доклад в Общински съвет Перник за определяне жи-
лищата за продажба.

(4) При отрицателно решение на комисията преписката се прек-
ратява, за което се уведомява писмено заявителя.

Чл. 42. (1) Кметът на община Перник извършва продажби на жи-

Продължава от стр. 10 лища на техните наематели след решение на Общински съвет Пер-
ник със заповед и договор (по образец, съгласно Приложения №№
10 и 11).

(2) Заповедта се издава в тримесечен срок от решението на об-
щински съвет Перник и се връчва на купувача срещу подпис.

(3) В заповедта по ал. 2 се посочват всички плащания, които след-
ва да се извършат от купувача в двумесечен срок от връчването й,
но не по-късно от шест месеца от нейното издаване.

(4) В едномесечен срок след плащане на посочените в заповедта
суми, представяне на платежни документи и квитанции за платен
наем, кметът на общината и купувачите сключват договор за про-
дажба.

(5) При неплащане в указания срок, заповедта се отменя с нова
заповед и преписката за продажба се прекратява.

Чл. 43. Кметът на община Перник извършва след решение на об-
щински съвет Перник продажбата на:

1. жилища, чиито наематели са правоимащи по ЗУЖВГМЖСВ;
2. жилища в сгради до три етажа на наемателите им;
3.жилища по чл. 36, т. 4.
Чл. 44. Преписките за продажба на жилищата по чл. 43, т. 1 се

комплектоват от администрацията в община Перник, със следните
документи:

1. заявление по чл. 39 и декларация по чл. 6;
2. настанителна заповед;
3. акт за общинска собственост, вписан в Службата по вписва-

нията;
4. оценка от оценител отговарящ на изискванията на Закона за

независимите оценители
5. данъчна оценка.
Чл. 45. Преписките за продажба на жилищата по чл. 43, т. 2 се

комплектоват от администрацията в община Перник, освен с доку-
ментите по чл. 45 и със:

1. служебна скица от действащия план за регулация и застроява-
не;

2. становище на гл. архитект на общината относно градоустрой-
ствения статут на сградата, за реализираното и предвиденото зас-
трояване и параметрите им;

3. справка за наличие на реституционни претенции по отношение
на сградата и поземления имот;

Чл. 47. (1) Преписките за продажба на жилищата по чл. 43, т. 3 се
комплектоват от общинска администрация с акт за общинска собс-
твеност, вписан в Службата по вписванията, и данъчна оценка.

(2) Към доклада до общински съвет Перник за обявяване на търг
се прилага и пазарна оценка, изготвена по реда на чл. 22, ал. 3 от
ЗОС.

Чл. 48. Кметът на община Перник извършва продажбите със запо-
вед и договор в сроковете по чл. 42 по реда на Наредбата.

Чл. 49. При продажба на общински жилища, физическите и юри-
дическите лица заплащат на общината режийни разноски в размер
на 2 %, изчислени върху данъчната основа, определена по реда на
чл. 46, ал. 2, т. 1 от Закона за местните данъци и такси във връзка с
чл. 30, ал. 1 от Закона за данък добавена стойностна жилището,
предмет на продажба.

Чл. 50. Договорите, с които се извършват продажба на общински
жилища, се вписват от купувачите в Службата по вписванията.

Глава седма
НАЕМНИ И ПРОДАЖНИ ЦЕНИ
Чл. 51. Наемната цена за общинските жилища се определя с Ре-

шение на общински съвет, за 1 кв. м полезна площ, съобразно зо-
ната и подзоната (местонахождение на жилището според функцио-
налния тип на населеното място и зоната, в която попадат гр.Перник
и гр.Батановци), в които жилището попада, конструкцията на сграда-
та, разположението на жилището във височина, преобладаващото
изложение и благоустройственото му съоръжаване, както и качес-
твата на околната среда.

Чл. 52. Месечната наемна цена за площта, ползвана общо от два-
ма или повече наематели - членове на различни семейства, които не
представляват домакинство, се разпределя помежду им пропорцио-
нално на броя на членовете на семействата.

Чл. 53. Продажна цена на общинските жилища се определя по па-
зарни цени, изготвена от лицензиран оценител.

Чл. 54. (1) Продажбата на общинските жилища по чл. 42, ал. 1 и
чл. 43, т. 1 и 2 не може да се извърши на цена по-ниска от данъчната
им оценка.

(2) Продажбата на общинските жилища по чл. 43, т. 3 не може да
се извърши на цена по-ниска от пазарната оценка, изготвена по ре-
да на чл. 22, ал. 3 от ЗОС.

(3) Средствата от продажба на общински жилища се изразходват
приоритетно за довършване на започнато от общината жилищно
строителство и за строеж на нови общински жилища.

Глава осма
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 55. Лицата, които повреждат общински жилища, когато дея-

нието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Ре-
публика България, се наказват по тази наредба, независимо от иму-
ществената отговорност за причинените вреди.

Чл. 56. (1) За нарушение на тази наредба се налага администра-
тивно наказание - глоба до 500,00 лева, освен ако със закон не е
предвидено друго.

(2) Наемател на общинско жилище се наказва с глоба от 1000 до
2000 лева, ако е нарушил забраните по чл.11, ал.2 от ЗОС

(3) Самонастанилите се граждани в общинско жилище се наказ-
ват с глоба от 500 лева и жилището се изземва по реда на чл.65 от
ЗОС.

(4) За неизпълнение на Заповед на Кмета на Община Перник за
освобождаване в едномесечен срок на общинско жилище, наема-
телят се наказва с глоба от 1000 до 1500 лева.

Чл. 57. Актовете за установяване на нарушенията се съставят от
кмета на общината или от длъжностни лица, определени от кмета на

общината, въз основа на които Кметът издава наказателни поста-
новления.

Чл. 58. Административно-наказателното производство за нару-
шенията се извършва по реда на ЗАНН.

Глава девета
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. “Семейство” са съпрузите и ненавършилите пълнолетие техни

деца, ако не са встъпили в брак.
2. “Домакинство” са съпрузите, ненавършилите пълнолетие низ-

ходящи, възходящите и пълнолетните низходящи, които живеят с
наемателя, както и братята и сестрите, които не са встъпили в брак.

3. “Самотни родители на непълнолетни деца” са родители, които
поради вдовство, развод или несключване на брак се грижат сами
за отглеждане на непълнолетните си деца.

4. “Имущество” са налични парични средства по влогове, акции,
дивиденти, моторни превозни средства, земеделски земи, жилищ-
ни или вилни имоти, фабрики, работилници, магазини, складове за
търговска и стопанска дейност, извън тези по т.т. 2, 3 и 4 на чл. 5,
ал. 2, ателиета, гаражи и други основни и оборотни фондове.

5. “Жилищна площ” е сборът от площите на помещенията в жили-
щето с основно предназначение - дневни, спални, детски стаи и
столови (без кухни-столови), измерени по контура на съответните
вертикални конструктивни елементи - стени и колони.

6. “Полезна площ на жилището” е сумарната площ на всички по-
мещения в него, мерена по вътрешните зидарски очертания на сте-
ните, и цялата площ на балкони, лоджии, веранди и тераси, с из-
ключение на площта, заета от ограждащите и разпределителните
стени на жилището, и площта на складовите помещения - мазе, ба-
рака или таван.

7. “Висящи процедури” по смисъла на § 7 са тези, за които в об-
щинската администрацияе образувала преписки за продажба или
преписки, по които общински съвет Перник е взел решение за про-
дажба, до влизането в сила на настоящата Наредба.

Глава десета
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Тази Наредба се приема на основание чл. 45а и чл. 47 от

ЗОС и отменя досега действащата Наредба за условията и реда за
управление и разпореждане с общински жилища.

§ 3. За членовете на семействата или на домакинствата на бив-
шите собственици на отчуждени сгради, които от отчуждаването им
ги обитават, се прилагат разпоредбите за общинските жилища,
предназначени за настаняване под наем, ако в жилищата, предос-
тавени в обезщетение, не е предвидена жилищна площ за тях.

§ 4. Постъпилите в общинска администрация молби за картотеки-
ране, по които Комисиите за картотекиране не са взели решение
до отмяната на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА се разглеждат по ре-
да на тази Наредба.

§ 5. (1) В 3-месечен срок от влизане в сила на тази Наредба кме-
та на община Перник извършва актуализация на съществуващите
картотечни преписки, изготвени по отменената НАРЕДБА ЗА УСЛО-
ВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ
ЖИЛИЩА

(2) При актуализация на съществуващите картотечни преписки
не се изисква наличието на условието по чл. 5, ал. 2, т. 1.

§ 6. В 3-месечен срок след като наемателите на общински жили-
ща изпълнят задължението си по чл. 24, ал. 2 от Наредбата кмета
на общината сключва новите договори за наем по образец.

§ 7. Висящите процедури за продажба на общински жилища се
довършват по досегашния ред по цени не по-ниски от данъчните им
оценки.

§ 8. Указания по прилагането на Наредбата се дават от кмета на
община Перник.

§ 9. Настоящата наредба влиза в сила в деня на приемането й от
общински съвет Перник.

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №
1159 от Протокол № 9/23.07.2015 г. на Общински Съвет-
Перник, се одобрява техническото задание и се разрешава
изработване на ПУП-ПР и ПЗ за ПИ с идентификатори №№
55871.511.993 и  55871.511.994 по КК на гр.Перник.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението на Общински
съвет-Перник не подлежи на оспорване.

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Перник, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА, че с Решение №
1156 от Протокол № 9/23.07.2015 г. на Общински съвет-
Перник, се одобрява техническото задание и се разрешава
изработването на проект за Подробен устройствен план-план
за регулация и план за застрояване за промяна
предназначението на ПИ № 006275 по КВС /карта на
възстановената собственост/ на с.Драгичево, Община
Перник.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението на Общински
съвет-Перник не подлежи на оспорване.

ОТ ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
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