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Тя прикани и съветниците да помогнат на пенсионерите

Св. свщмчк Артемон,
презв. Лаодикийски

Арт и Ко - 0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Кантора Перник - 076/60 28 94 Кали Консулт - 0898/62 06 96
Габи М - 076/ 60 13 15 Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Елион - 076/ 60 19 23 Престиж - 0887/215 084
Орел - 0898/94 56 94 Жоки - 0888/54 88 67
Ива - 076/60 13 38 Симеон Д              -  076/60 26 26

Биячите
на Европа

Европейските институции силно са при-
теснени, че български доброволни отряди
се правят на командоси по границата, аре-
стуват, връзват и транспортират нещас-
тни бежанци, преминали незнайно как теле-
ната ограда. У нас същото явление получа-
ва овации и буди в душите патриотични
песни. Въпросът е европейци ли сме, или
биячи?

В духа на европейската солидарност, доб-
ронамереност и човеколюбие може би из-
глеждаме като самопровъзгласили се за-
щитници на мирния европейски дом. Грани-
чари на добра воля, паравоенни формирова-
ния без оръжие, въобще – доброволци като
в Отечествената война. Тази опълченска
тактика обаче все по-остро боде очите и
на Брюксел, та нищо чудно да привикат пре-
миера и да му дърпат ушите ако не за нару-
шаване на човешките права, то със сигур-
ност, че сме си разпасали пояса и се правим
на рамбовци без някой да ни е упълномощил.

Сигурно тези самозвани опълченски дру-
жинки по южната ни граница искат да из-
мият срама на Европа от бежанския хаос,
който самата тя допусна в собствения си
дом. Ето ти казус – може ли шенгенците на
добра воля да са нашия билет за Европа или
трите синджира бежанци ще са оковите ни
за безвизовия свят.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Преди официално-

то начало на вче-
рашната сесия на
пернишкия Общин-
ски съвет, кметът
на общината Вяра
Церовска призова
общинските съвет-
ници да се включат
в кампанията на ом-
будсмана Мая Мано-
лова “Великден за
всеки“, която тя ог-
ласи преди около
седмица най-напред
в Перник, по времена
заседанието на Уп-
равителния съвет
на Националното
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Информационен всекидневник

Туристическа агенция

сдружение на общи-
ните в България. Це-
ровска припомни, че
целта на инициати-
вата е да се подпо-
могнат най-бедните
пенсионери, чиято
пенсия надхвърля с
малко критерия за
празничната добав-
ка от 40 лева. Със
събраните средства
ще бъдат закупени
ваучери за храна, с
които възрастните
хора ще могат да па-
заруват в големите
хранителни магази-
ни в страната. Це-
ровска обясни, че
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          ÏÅÐÍÈÊ

Откриха части и детайли
от краден автомобил

Любомира ПЕЛОВА
Пернишки полицаи откриха части и де-

тайли от краден лек автомобил.
Служители на сектор „Противодействие

на криминалната престъпност” при Облас-
тната дирекция на МВР Перник и колегите
им от Второ районно управление провери-
ли адрес на улица „Тинтява” в областния
град. Там били намерени и иззети двигател
с изтрити номера, фарове, капак, арматур-
но табло и други части и детайли от лек ав-
томобил „Ауди А3”, противозаконно отнет
от столицата през месец февруари тази го-
дина. Направен е оглед на местопроиз-
шествието и е образувано досъдебно
производство.

ПОСОКА.КОМ

Предлага:
- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

ÏÀÊ ÊÎÌÅÍÒÈÐÀÕÀ ÍÎÂÀÒÀ
ÒÐÀÍÏÎÐÒÍÀ ÑÕÅÌÀ
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ИНТЕРНЕТ САЙТ

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

ÈÇÊËÞ×ÈÒÅËÅÍ ÈÍÒÅÐÅÑ ÊÚÌ
ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÀ ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

“ÑËÀÂÀÒÀ ÎÒÍÅÑÅ ×ÅÒÂÎÐÊÀ
ÎÒ “ÑÅÏÒÅÌÂÐÈ”

Виктория СТАНКОВА
Заместник-кметът

Севделина Ковачева да-
де официален старт на
традиционната Пано-
рама на средните учи-
лища в Районния мла-
дежки дом в Мошино.

Тя сподели, че за нея е
изключително удоволс-
твие да открие 17-то
поред изложение, кое-
то дава възможност
на кандидат-гимназис-
тите да се запознаят с
най-новите тенденции

Започна Панорама на
средните училища

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

всеки който желае
да участва със
средства и да прие-
ме Великден за все-
ки” и като своя кау-
за, може да се запи-
ше при секретарка-
та на общината
Ирина Шадова. Кме-
тът ще обяви пуб-
лично каква е даре-
ната сума, а разпре-
делянето ще се осъ-
ществи с помощта
на местните пенсио-
нерски организации.
Средства ще се на-
бират до 25 април.

На страница 3

в сферата на образова-
нието.

„Искам се обърна къ-
м  младите хора, които
са тук и да споделя, че
избора на учебно заве-
дение е  една от основ-
ните стъпки в живо-
та. Тя играе важна роля
за бъдещето развитие
и реализация на всеки
човек. Пожелавам на  -
бъдещи гимназисти да
намерят своето учили-
ще в Перник и да се гор-
деем с техните успе-
хи”, пожела Севеделина
Ковачева.

Променлива
облачност

На страница 3
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“Ìèíèñòúð íà îáðàçîâàíèåòî” ùúêà èç íàøå ó÷èëèùå
Второкласници участваха в нетрадиционно представяне на професиите

Виктория СТАНКОВА
Бъдещ “Министър на

образованието”, полицаи,
лекари  и фризьорки учат
във втори „Б” клас на XIII
училище в Перник.  Пре-
въплъщенията на децата

В Радомир честват 100 години
от Първата световна война

Любомира ПЕЛОВА
С поредица от събития в Радомир ще

отбележат 100 години от Първата све-
товна война. В организацията на чес-
тванията ще се включат Община Радо-
мир, Общинският исторически музей,
Македонският научен институт и Регио-
налният исторически музей в Кюстен-
дил.

Научен семинар на тема „100 години
железопътна линия Радомир – Дупница
– Горна Джумая – Свети Врач – Петрич
– Струмица“ ще представи Македон-
ският научен институт. Форумът ще съ-
бере историци и интересуващи се от
история днес от 14 ч. в МКИЦ Европа.

Утре, пак в 14 ч. в зала „Войнишко
въстание“ ще бъде открита експози-
цията на Регионалния исторически му-
зей в Кюстендил „Кюстендил и първа-
та световна война“.

Експозицията представя фотоси и до-
кументи, свидетелстващи за важната
роля на Кюстендил в събитията по вре-
ме на Първата световна война. Сред те-
мите са началото на Първата световна
война и установяването на главната
квартира в Кюстендил, Кюстендил и
освобождението на Добруджа, Генерал
Никола Жеков и Кюстендил, посеще-
нието на австроунгарския император
Карл I в Кюстендил, на Дойранския
фронт 1916-1918 г., войнишкият живот
между боя и строя и други.

Ще бъде представена презентацията
„Войнишките паметници в община Ра-
домир – памет българска“.

Участниците в честването ще се пок-
лонят пред паметта на загиналите във
войните пред административната сгра-
да на община Радомир.

Приемат на заявления за борба
с вредител по доматите

Силвия ГРИГОРОВА
От 11 април ДФ „Земеделие“ открива

процедура за прием на заявления за
участие по Схемата за държавна по-
мощ за компенсиране на разходи,
свързани с изпълнение на мерки по На-
ционалната програма от мерки за кон-
трол на Доматен миниращ молец.  До-
кументи се приемат до 30 септември
2016 г. в Областна дирекция на ДФ
„Земеделие”в Перник.

Общият бюджет по схемата е в раз-
мер на 1 млн. лева. Със средствата ще
се компенсират разходите на зеленчу-
копроизводителите за закупуване на
продукти  и средства за растителна за-
щита срещу доматения миниращ мо-
лец.

В срок до 21 октомври кандидатите
по схемата трябва да представят отчет-
ни документи за закупените и прило-
жени продукти и средства за растител-
на защита за контрол на доматения ми-
ниращ молец. Срокът за сключване на
договорите и за изплащане на помощ-
та е 30 ноември 2016 г.

743,25 лв. e средният осигурителен
доход за февруари 2016 г.

Виктория СТАНКОВА
Размерът на средния осигурителен

доход за страната за месец февруари
2016 г. е 743,25 лв., съобщиха от На-
ционалния осигурителен институт.
Средномесечният осигурителен доход
за страната за периода от 1 март 2015
г. до 29 февруари 2016 г. е 733,59 лв.

Определеният средномесечен осигу-
рителен доход за страната за посоче-
ния период служи при изчисляване
размерите на новоотпуснатите пенсии
през месец март 2016 г., съгласно чл.
70, ал. 2 от Кодекса за социално оси-
гуряване.

ДФ”Земеделие” ще помага в борбата
с неприятелите по картофите

Силвия ГРИГОРОВА
 От 11 април до 13 май 2016 г. земедел-

ските стопани, които отглеждат картофи,
могат да подават заявления за участие в
Схемата за държавна помощ за компенси-
ране на разходите за закупуване на про-
дукти за растителна защита за контрол на
почвени неприятели по картофите. Дейнос-
тите са в изпълнение на мерките от Нацио-
налната програма от мерки за контрол на
почвени неприятели по картофите от семей-
ство Телени червеи. Определеният финан-
сов ресурс по схемата е в размер 1 млн.
лева.

 Заявленията могат да се подават в Об-
ластна дирекция на Държавен фонд „Земе-
делие“ в Перник.

В срок до 20 юни земеделските стопани
трябва да представят отчетни документи за
закупените и приложени от тях продукти за
растителна защита за предотвратяване на
разпространението и унищожаване на на-
шествието от почвени вредители по карто-
фите от сем. Телени червеи.

Срокът за сключване на договори и из-
плащане на помощта е до 15 юли 2016 г.

Забравена тенджера подпали жилище
Любомира ПЕЛОВА

Апартамент е горял в понеделник в пер-
нишкия квартал „Изток”.

Пламъците в жилището на улица „Юрий
Гагарин” лумнали около 14,40 ч. Вината за
неприятния за обитателите на дома инци-
дент е на разсеяна домакиня, която забра-
вила съд с мазнина върху готварска печка.

Пламъците са унищожили абсорбатор,
кухненски шкаф и печка. Опушени са и
стените на апартамента. За щастие няма
пострадали хора и други нанесени мате-
риални щети, уточняват от пресцентъра на
Областната дирекция на полицията.

 

са част от нетрадиционно
представяне на професии-
те, което е залегнало в
учебната програма за ча-
совете на класа.

„Реших да представим
различните професии, ра-

Любомира ПЕЛОВА
Практиката кме-

товете на малки-
те населени места
да искат промени в
маршрутните раз-
писания на автобу-
сите по една или
друга причина
наистина се пре-
върна в безспорен
факт.  Няма засе-
дание на перниш-
кия минипарла-
мент, на което да
не бъдат внасяне
подобни докладни.
И вчерашната се-
сия не направи из-
ключение. Както
„Съперник” писа,
кметът на село
Кралев дол Пламен
Георгиев Кралев
дол постави за ре-
шение подобен
проблем. Предложе-
нието му касаеше
промяна на мар-
шрутното разпи-
сание на междусе-
лищната автобус-
на линия с номер
19, свързваща Пер-
ник със селото, за-
ради невъзможнос-
тта при сегашния
график за движение
на возилата учени-
ците да ползват
обедните курсове
по маршрута. И
съветниците каза-
ха „да”. Така се по-
лучи и при искане-
то на кмета на
квартал Църква Ру-
мен Петров за
промяна на разпи-
санието и по меж-
дуселищна линия
20, което в момен-
та създава пробле-
ми на работещите
в Перник. Приети-

те промени им га-
рантирата, че ще
могат да се прид-
вижват в удобно
време и няма да за-
късняват за рабо-
та.

В изказванията си
на вчерашното за-
седание съветници-
те от левицата
бяха предсказуеми.
Валентин Петков
не да пропусна да
разкаже как пътува
с обществения
транспорт от
квартал Изток до
центъра и колко
неудобства му съз-
дава това. Ралица
Андрева пък отно-
во направи предло-
жение ОбС да задъл-
жи кметът на об-
щината Вяра Це-
ровска в тримесе-
чен срок да се раз-
работи и предложи
за обсъждане в ми-
нипарламента нова
транспортна схе-
ма. Нещо което от
неяната група
правят на всяка се-
сия. И както на
всяка сесия предло-

Мнозинството съветници пас
за новата транспортна схема

жението на левица-
та бе отхвърлено,
въпреки че нейни
колеги и от ляво, и
от дясно признава-
ха неофициално, че
и занапред ще се
внасят за разглеж-
дане докладни, ка-
саещи обществе-
ния транспорт в
общината, а казу-
сът наистина мо-
же да бъде решен
само ако най-после
бъде изработена
новата транспор-
тна схема на Пер-
ник. Тя се коменти-
ра от няколко го-
дини, но все още
към нея няма реал-
ни стъпки. Моти-
вът на гасували
вчера „против”
или „въздържал се”
бе, че темата е се-
риозна, три месеца
са кратък срок за
изготвянето на
новата транспор-
тна схема, която
като горещ кар-
тоф си прехвърл-
яха общинските уп-
рави поне три ман-
дата назад.

зигравайки ги в малки сцен-
ки и скечове”, обяснява на-
чалният учител Валенти-
на Будинова. „Така всичко
минава през душите и сър-
цата на малките и остава
в съзнанието им за винаги.

По този начин учениците
показват, че е възможно
усвояването и развиване-
то на умения, целящи по-
вишаване на знанията ка-
то начало, а като бъдеще
– успешната реализация”,
твърди Будинова.  Освен
това е особено интересно
за родители и малчугани
от детските градини,
пред които са играни дра-
матизациите. Сухата ин-
формация, свързана с про-
фесиите е разиграна за-
бавно, дори на моменти
носи хумор и закачка.

Осем годишните малчу-
гани с готовност се
преобличали в типични за
различните професионал-
ни роли костюми. Особе-
но атрактивна се оказала
ролята на Министъра на
образованието. Нито ед-

но от децата не мечтае-
ло за нея, споделя учител-
ката и допълва, че пове-
чето от нейните учени-
ци- момчета мечтаят за
професията на полицая, а
момичетата за тази на
фризьора. „Нито едно де-
те не поиска да бъде учи-
тел. Те са много умни де-
ца и вероятно са разбрали
колко е трудна нашата
работа”, смята Будино-
ва.

Драматизацията, игра-
на от   второкласници-
те  на XIII-то училище е
направила добро впечат-
ление преди време на проя-
ва по закриването на
проект за кариерно разви-
тие, в която са участвали
представители на различ-
ни образователни инсти-
туции и на РИО на МОН.
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Ïåðíèê ùå ñúçäàâà âèñøå ó÷èëèùå çà ìåäèöèíñêè ñåñòðè
За първи път съветниците от БСП гласуваха "за" по докладна на градоначалника

Сериозни дебати по предложението
за споразумениета с Еврофутбол

В рамките на два
дни - вчера и днес/13

април/ в Младежки дом - Мошино, от 10.00 ч.
до 17.00ч., участват представители от 11 про-
филирани и професионални гимназии с прием
на ученици след завършен V²² и V²²² клас за
учебната 2016/ 2017 година, включително и от
Ученическо общежитие. Събитието се органи-
зира в партньорство с община Перник, кметс-
тво "Изток" и Регионалния инспекторат по об-
разованието.

На откриването присъства още кметът на кв.
"Изток" Емил Костадинов и началникът на
РИО Ваня Коконова, която също приветства
участниците и посетителите на изложението.

"Тук сме се събрали с две цели От една
страна всяко училище да покаже своята спе-
цифика и  постижения, а от друга да се помог-
не на по-малките ученици да се ориентират къ-
де да учат от следващата учебна година. Ис-
кам да  пожелая успех и да споделя с всички
вас моето изключително удовлетворение от
резултати на учениците в региона", сподели
Ваня Коконова.

По време на Панорамата всяко средно учи-
лище ще презентира своя прием и негови
представители ще се срещнат с ученици от ос-
новните училища. Кандидат - гимназистите и
техните родители ще получат актуална инфор-
мация за профили, специалности и професии,
ред и условия при кандидатстване, предлага-
но обучение, организирани клубни дейности,
разработени училищни проекти и възможнос-
ти за професионална реализация .

Започна Панорама на
средните училища

Любомира ПЕЛОВА
И това се случи! Об-

щинският съвет в
Перник единодушно
подкрепи идеята на
кмета Вяра Церовска
за създаване на Спе-
циализирано висше
училище по общес-
твено здраве в Пер-
ник. Докладната бе
подкрепена с 36 гласа
"за" и без нито един
против или въздър-
жал се. Заместник-кме-
тът Владислав Караи-
лиев благодари  за до-
верието и  подкрепа-
та от името на кме-

та и  изрази надеж-
да,че до края на манда-
та проектът ще бъде
реализиран.

Има изготвена Кон-
цепция за създаване
на ВУЗ-а, според коя-
то това ще стане на
три етапа в периода
2016-2018 г.

По време на първия,
през 2016 г., ще има
изнесено обучение в
Перник на Факултета
по обществено здра-
ве към Медицинския
университет в Со-
фия. Планирани са 100
студенти, от които

60 с държавна поръч-
ка и 40 с платено обу-
чение. Вторият етап
през 2017 г. предвиж-
да откриване в града
на филиал на Факул-
тета и третият през
2018 г.  - създаване на
Висше специализирано
училище по общес-
твено здраве /ВСУОЗ/
в Перник. В послед-
ният етап ще бъдат
изготвени официал-
ните документи за
създаването на
ВСУОЗ и представяне-
то им за оценка пред
Националната агенци-
я по оценяване и акре-
дитация.   ВУЗ-ът ще
предлага 4 годишно
обучение в  образова-
телно-квалификацион-
на степен "Бакалавър"
и "Магистър".Пред-
вижда се обособяване-
то на 3 катедри с 6
сектора. За нуждите
на Висшето училище
ще бъде изграден са-
мостоятелен учебен
корпус на територия-
та на Профилакто-
риума. Същевременно

в МБАЛ "Рахила Анге-
лова" ще бъде предви-
дена база за практи-
ческо обучение и кли-
нична практика на
студентите.

Един от най-важни-
те мотиви за разкри-
ването на висшето
училище е кадровият
дефицит на медицин-
ски сестри в национа-
лен и общински план.
Броят на медицински-
те специалисти в об-
щина Перник през
предходните години е
548 при население до
130 000 души. Съот-
ношението лекари-
сестри през 2015 г. в
община Перник е 351
към 390, което е двой-
на предпоставка за
привличането на ме-
дицински специалис-
ти. Има и сериозен не-
достиг от квалифи-
циран медицински пер-
сонал в яслите на те-
риторията на община
Перник. Медицински-
те специалисти на-
маляват, застарява-
нето сред тях е факт,

Изключителен интерес към  кампанията
"Прегледай се днес, за да си здрав утре"
Любомира ПЕЛОВА

Кампанията за без-
платни профилактич-
ни прегледи "Прегле-
дай се днес, за да си
здрав утре", чиито
инициатор бе перниш-
кият народен пред-
ставител от рефор-
маторския блок в 43-
тото Народно събра-
ние д-р Валентин Пав-
лов, премина при из-
ключителен интерес.
Над 600 души са мина-
ли през кабинените на
специалистите, ин-
формират ръководс-
твата на четирите
участващи болници:
МБАЛ "Рахила Ангело-
ва", Кардиологична
болница "Св.Георги-
Перник", Белодробна
болница- "Пантелей",
и Профилакториума.

"Желаещите да се
възползват от въз-
можността да си нап-
равят профилакти-
чен преглед при раз-
личните специалисти
многократно над-
хвърлят очакванията
ни"- коментира и са-
мият инициатор на
кампанията д-р Вален-
тин Павлов.

"Списъците от же-
лаещи за бъдещ таки-
ва прегледи са дълги,
което дава знак за то-
ва, че инициативата е
достигнала до много
хора и е посрещнала
нуждите им от меди-

цинска гри-
жа"- заяви д-
р Валентин
Павлов. При
п р о ф и л а к -
т и ч н и т е
прегледи има
установени
заболявания,
и з и с к в а щ и
по-нататъш-
ни изследва-
ния и про-
дължаващо
лечение, има
и пациенти с
корекции в
терапиите.
Поставена е
диагноза ту-
мор на черен
дроб в МБАЛ
"Рахила Ангелова", хос-
питализирани са два-
ма пациента в отделе-
нието по урология,
един пациент е насо-
чен за консултация с
гастроентеролог със
съмнения за тумор на
дебелото черво, а еди-
н пациент от Профи-
лакториума е насочен
за консултация с нев-
рохирург заради уста-
новена дискова хер-
ния, информират от
участващите в кампа-
нията болници. "Бла-
годаря на Ръководс-
твата на МБАЛ"Рахи-
ла Ангелова", Кардио-
логична болница
"Св.Георги-Перник",
Белодробна болница-
"Пантелей", и Профи-

Любомира ПЕЛОВА
Докладната на кмета Вяра Церовска,

касаеща одобряване на споразумение
за съвместна дейност между "Еврофут-
бол Лимитид" и община Перник, чиято
цел е да бъде подпомогната спортната
дейност и по-специално - ПФК "Миньор",
предизвика вчера сериозни дебати в
пленарната зала.

В документа, предложен от градона-
чалника, се предвижда "Еврофутбол Ли-
митид" да гарантира 36 месечни вноски
от по 6 000 лв с ДДС или общо 216 000
лева, а от своя страна общината поема
сериозни ангажименти, свързани с рек-
ламата на дружеството. Общинският съ-
ветник от БСП Ерик Рангелов пръв пов-
дигна въпроса под каква форма и по чия
сметка ще идват парите от Еврофутбол.
Оказа се, че така предложеният договор
за съвместна дейност трябва да претър-
пи доста корекции. Първата от тях е, че
предложените като спонсорство месечно
6 000лв ще се превеждат по сметка на
община Перник. Бившият пернишки гра-
доначалник и настоящ общинският съ-
ветник Андрей Андреев реагира остро на
записа в предложения договор, според
който общината за своя сметка ще пос-
тави на стадиона, по цялата му дължина,
реклама на Еврофутбол. Не беше ясно и
какви знамена се ангажира да постави
Еврофутбол на вътрешноградската ма-
гистрала, а техният брой е солиден - 360.
Така с направените предложения бяха
приети измененията, според които навс-
якъде в договора, където пише "за смет-
ка на община Перник" да се запише "за
сметка на Еврофутбол". Андреев се въз-
противи да се поставят знамена на Евро-
футбол и настоя на

вътрешната магистрала да се поставят
знамето на Перник и трибагреника или
европейското знаме. Той реагира остро и
на предложението да се поставят едно
до друго логото на Еврофутбол и това на
Перник. "За подобна нищожна сума пое-
маме големи ангажименти", заяви бив-
шият градоначалник.

В крайна сметка беше гласувана док-
ладната с направените към нея корекции.

лакториума за това,
че се включиха в кам-
панията и изключи-
телно професионално
и отговорно планира-
ха графиците си така,
че максимален брой
пациенти да бъдат
записани.

Благодаря сърдечно
и на всички лекари,
които с участието си
в  инициативата за
пореден път доказаха,
че са се посветили на
професията си и на
своите пациенти. Ам-
бицията и желанието
ни е кампанията да
продължи както в об-
щина Перник, така и в
останалите общини
от областта"- заяви
д-р Валентин Павлов.

а част от тях продъл-
жават да работят в
пенсионна възраст, са
част от аргументи-
те на кметът Вяра
Церовска.

Във Висшето учили-
ще по обществено
здраве е предвидено
да има и продължава-
що професионално
обучение за повиша-
ване на квалификация-
та на здравните кад-
ри, работещи в спеш-
ната помощ. Ще се
създадат квалифици-
рани здравни услуги
за бързо реагиране
при евентуални ава-
рии, бедствия, теро-
ристични актове и ка-
тастрофи. Предвиж-
да се и сработване на
академични екипи с
постепенно въвежда-
не на нови професии
като "Лекарски аси-
стент", "Управление
на здравните грижи",
"Трудова медицина и
работоспособност",
"Медицинска рехаби-
литация, балнеоло-
гия".

Кметът Вяра
Церовска подкрепи...

Председателят на
Общинския съвет

Иво Савов заяви, че той лично подкрепя
инициативата на градоначалника и изрази
надежда,че местните законотвори ще се
включат в благородната кауза.

Обикновените данъкоплатци пък ще ча-
кат с нетърпение да разберат дали техните
избраници са отворили душите и портфей-
лите си, за да подарят не просто пари, а ус-
мивка на много по-бедните си съграждани,
тъй като пернишкият минипарламент е из-
вестен с високите месечни възнагражде-
ния на членовете му, надвърлящи хил-
ядарка.

Община Перник обяви подкрепа за кам-
панията още при нейното представяне от
омбудсмана по време на заседанието на
НСОРБ в Перник. Партньори на "Великден
за всеки" са и БЧК, НСОРБ и Националния
алианс за работа с доброволци.

от страница 1

от страница 1
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Îòêðèõà îòêëîíåíèÿ â ìëå÷íè ïðîäóêòè
БАБХ е взела над 400 проби от търговската мрежа

Силвия ГРИГОРОВА
Българска агенция

по безопасност на хра-
ните извършва стрик-
тен контрол върху це-
лия млечен сектор. То-
ва заяви изпълнител-

ният директор на Бъл-
гарската агенция по
безопасност на храни-
те д-р Дамян Илиев,
след среща с предста-
вители на млекопроиз-
водителите. Той от-

Синдикат "Образование" към КТ"Подкрепа"
настоява за сериозни промени в ЗПУО

Силвия ГРИГОРОВА
Синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа"

е против идеята на някои народни представите-
ли да се отложи Законът за предучилищното и
училищно образование. Синдикатъкт е катего-
ричен, че с отлагането няма да се възстановят
дефицитите, които сега съществуват в него. Но-
вият закон има нужда от много фундаментални
промени, а не от отлагане. По време на проце-
дурата за приемане на ЗПУО Синдикат "Обра-
зование" към КТ "Подкрепа" направи десетки
важни предложения за промени в системата,
които, за съжаление, не намериха място в зако-
на. По-важните акценти от направените предло-
жения стават все по-актуални. Сред тях най
главният касае недофинансирането на систе-
мата и осигуряването само 3.5% от БВП, които
са отредени за образование,. Това води до не-
възможност за изпълнението на декларирания
като водещ за системата в ЗПУО национален
приоритет за качествено образование. От
КТ"Подкрепа" заявяват, че няма да спрат да
предлагат 6% от БВП за образование. Освен то-
ва, от синдиката са категорични, че заложените
хипотези в Закона за финансирането на частни-
те училища кореспондират с циничен полити-
чески популизъм, не са действащи и не са в
унисон с възможностите и приоритетите за со-
циална политика на държавата. В тази връзка
от КТ"Подкрепа" предлагат текстовете, касае-
щи финансирането на учениците от частните
училища, да отпаднат от влизащия в сила нов
образователен закон. От синдиката са на мне-
ние, че вменената главна роля на обществените
съвети в административното и педагогическо
ръководство на учебните звена ще доведе до
неимоверни затруднения и хаос в работата им.
Общественият съвет в този си вид категорично
няма капацитета да извършва дейностите, раз-
писани в закона. В тази двръзка Синдикат "Об-
разование" предлага отпадане или прецизира-
не на партньорството от обществените съвети.
Според синдиката, заложената задължителна
атестация на всички педагогически специа-
листи нагнетява неимоверно много напреже-
ние в педагогическите колегии и когато започ-
не процесът се очаква това напрежение да до-
веде до ответни действия от изтерзания българ-
ски директор и учител. В тази връзка от синди-
ката предлагат да отпадне атестирането и да се
въведе мандатност на директорските длъжнос-
ти. От синдикат "Образование" твърдят, че в
държавните образователни стандарти е изпус-
нато изискването каква да бъде визията на учи-
лищната сграда и сградата на детската гради-
на. Това лишава от равен шанс за качествена
учебна среда над 60% от българските деца и
ученици. Много от училищните сгради нямат
физкултурни салони, плувни басейни, столови
за хранене, необходимия брой и видове спе-
циализирани кабинети.  Огромна част от учени-
ците в България са принудени да се образоват
в двусменен режим на учебния процес, като то-
ва автоматично ги лишава от целодневната му
организация. Затова от синдиката предлагат
поетапно преминаване към целодневна органи-
зация и едносменен режим на учебно-възпита-
телния процес. Синдикат "Образование" към
КТ "Подкрепа" смята, че темата с учебните
програми и учебниците е преекспонирана и ко-
респондира с политически инат от страна на
някои управляващи. Решението по тази тема
трябва да бъде в интерес на деца и ученици и в
помощ на учителите, защото безкрайните ус-
ловности и работа на парче по време на следва-
щата учебна година няма да бъде предпостав-
ка за по-добро образование. Логично е като
няма готовност с новите учебници за предстоя-
щата учебна година, то те да станат факт през
следващата учебна година. Ще припомним, че
Синдикат "Образование" към "Подкрепа" из-
рази категоричното си предложение да се вър-
не формата с един вариант на учебник по уче-
бна дисциплина в основното образование и
МОН да отпечатва тези учебници. Това ще уле-
сни учениците, родителите и учителите при ус-
вояване на учебния материал в различни жи-
тейски ситуации - преместване в друго учили-
ще в същия или друг регион, при кандидатства-
не в следваща образователна степен и т.н. Син-
дикат "Образование" към "Подкрепа" настоява
за по-голяма чувствителност и чуваемост на ра-
ционалните предложения, отправени към отго-
ворните институции и предвидимост за разви-
тие на образователната система, която трябва
да бъде модерна, гъвкава и с високо качество.

беляза, че 6 положи-
телни проби за нали-
чие на немлечни маз-
нини са открити в
българско сирене.

 "Взети са близо 400
проби от търговска
мрежа, както от бъл-
гарски, така и чужди
продукти - сирене,
кашкавал и масло. Из-
следвани са 164 про-
би, като 6 от тях са
положителни", поясни
д-р Илиев. Той подчер-
та, че количествата
сирене, които са  неп-
равилно етикетирани
като млечен продукт,
са възбранени. Пред-
стои потвърждаване
на резултатите в ре-
ферентна лаборато-

рия в Германия.
Д-р Дамян Илиев ка-

за, че за последните
10 дни е установено
над 200 тона неотго-
варящо мляко с произ-
ход от ЕС. Той посочи,
че продукцията може
да бъде използвана са-
мо за сирене с период
на зреене 60 дни и до-
бави, че в нея няма
открити растителни
мазнини. По думите
на изпълнителния ди-
ректор на БАБХ, при
втория етап на взема-
не на проби за качес-
твото на суровото
краве мляко, резулта-
тите са по-добри от
първите.

"Първия етап на

Търсят професионални строителни работници за Израел
Силвия ГРИГОРОВА

Търсят се професионални строителни работници по
условията на подписаната Спогодба между Правителс-
твото на Република България и правителството на
Държавата Израел за набиране и осигуряване на времен-
на заетост на граждани на двете страни.

Документи на кандидати се набират постоянно в ди-
рекциите "Бюро по труда" в цялата страна.  Това ин-
формира директорът на Дирекция "Бюро по труда" в
Перник росен Симеонов.

ИЗРАЕЛ ТЪРСИ НАШИ РАБОТНИЦИ ЗА:
- кофражисти (индустриален строителен кофраж, дър-

вен кофраж), разчитането на строителни планове е за-
дължително;

- арматуристи, като разчитането на строителни пла-
нове е задължително;

- работници по полагане на керамични облицовки по по-
дове и стени  и мазачи

Израелската страна е посочила, че кофражисти и арма-
туристи ще бъдат търсени и наемани с приоритет.

Избраните български работници ще подпишат едного-
дишен трудов договор с възможност той да бъде про-
дължен  до максималния срок от 3.5 години, считано от
датата на първото им влизане в Израел. В договора ще
бъдат отразени всички трудови условия.

Кандидатите за работа в Израел трябва да отго-
варят на следните изисквания:

- да са български граждани;
- да са на възраст между 25 и 50 години;
- да не са работили в Израел;
- да нямат родители или деца, които да работят в Израел;
- да не са осъждани;
- да са медицински и физически подходящи за усилена

работа в строителния сектор, при израелските клима-
тични условия, включително и за работа на височини.

Кандидатстващите за работа трябва да подадат
следните документи:

- заявление за кандидатстване;
- копие на страницата с личните данни от задгранич-

ния паспорт. Ако кандидатът няма задграничен пас-
порт, може на този първи етап на кандидатстване да
приложи лична карта;

- копие на свидетелство за съдимост, издадено за ра-
бота в чужбина.

Кандидатите за работа в Израел преминават практи-
чески изпит за професионални умения по една от посо-
чените  специалности и само тези, които положат ус-
пешно изпита, продължават да участват в подбора.
Компютърна програма за подбор на случаен принцип ще
избере 75% от подалите документи. Този избор се из-
вършва в Израел от Службата за населението и имигра-
цията към Министерството на вътрешните работи в
Държавата Израел.

НАЗНАЧАВАНЕ НА РАБОТА
Българските работници няма да се назначават пряко

от израелски строителен предприемач, а ще бъдат нае-
ти от Контрактор на работна ръка, лицензиран да нае-
ма временно чуждестранни строителни работници. Та-
кива контрактори на работна ръка ще предлагат на ра-
ботниците заетост към лицензирани и регистрирани
строителни предприемачи (ползватели на работна си-

ла), в различни строителни обекти.
Контракторите на работна ръка ще бъдат преките ра-

ботодателите на българските работници. Те са длъжни
да изплащат заплатите им, както и други плащания в
съответствие с условията на заетостта им и съгласно
колективния трудов договор, който се отнася до строи-
телния сектор.

ЗАПЛАЩАНЕ
Минималната брутна стартова заплата на работник в

строителството в Израел е приблизително 1540 USD на
месец (1 USD ? 3.80NIS) за изработени 211 часа месечно.
Всеки допълнително изработен час над 211 часа се запла-
ща като извънреден.

Като допълнение към тази заплата, работодателят ще
прави месечен депозит в размер на 700 NIS по сметка на ра-
ботника, която се държи от ПИБА (израелската служба по
заетостта). Набраната сума, намалена с банковата такса и
данъка, ще се изплаща или превежда на работника при на-
пускането му от Израел след приключване на трудовия до-
говор. Набраната сума ще бъде намалявана пропорционално
за всеки месец незаконен престой в Израел. Ако работни-
кът остане в Израел повече от 6 месеца след приключване
на трудовия договор, губи цялата набрана сума.

УСЛОВИЯ НА НАСТАНЯВАНЕ
За периода на заетостта на българските работници ще

бъде осигурено подходящо жилищно настаняване, което
трябва да включва: пространство за спане - не по-малко
от 4 квадратни метра на човек и не повече от 6 работни-
ци в стая; лично легло и бюфет на всеки работник; ото-
пление и вентилация; приемливо осветление и електричес-
ки контакти във всяка стая, студена и топла вода; мивка,
работни плотове и бюфет в кухнята; готварска печка,
хладилник, маса и столове, перална машина на всеки 6 ра-
ботника и т.н.

Настаняването може да бъде и в каравани и на двуетаж-
ни легла.

Работодателят може да удържа от заплатата на ра-
ботника за настаняването и свързаните с него разходи не
повече от 500 NIS месечно, в зависимост от географска-
та зона, в която пребивава работникът. Размерът на та-
зи удръжка се актуализира веднъж годишно.

МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА
Всеки работник трябва да получи от своя работодател

частна медицинска застраховка/ осигуровка с резюме на
застрахователната полица на разбираем за работника ези-
к. Работодателят може да удържа от заплатата на ра-
ботника за покриване на част от медицинската застра-
ховка не повече от 125 NIS месечно.

Кандидатите за работа в Израел трябва да знаят, че
процесът на подбор е безплатен и желаещите не дължат
никакви такси на никакъв етап от кандидатстването.

Българските работници трябва да покрият разходите
си за полетите до и от Израел. Те трябва да имат пред-
вид също и разходите за медицинско свидетелство, свиде-
телство за съдимост, транспорт в България при офо-
рмяне на документите и превода, нотариалната заверка и
легализацията на изискуемите документи.

В случай на оплаквания и въпроси, включително оплаква-
ния относно незаконно събиране на такси, може да се сиг-
нализира в Агенцията по заетостта на е-мейл:
az@az.government.bg или на тел. 0893404040.

пробите имаше много
ферми, чието мляко
не отговаряше. След
като предоставихме
на фермерите резул-
татите от първите
проби, те са отстра-
нили някои проблеми",
добави д-р Илиев и
поясни, че оценка на
всяка ферма дали
произвежда качестве-
но и отговарящо на
европейските изи-
сквания краве мляко
ще може да се даде
след последното взи-
мане на проби. "Ние
сме поели ангажимент
пред ЕК да не допуска-
ме на пазара некачес-
твено мляко", каза д-р
Дамян Илиев.



Рекламно  приложение

Сряда, 13 април 2016 г., брой 71/5926/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.
1. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 9 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.8, ТЕР., РЕМОНТ - 39 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 64 500 ЛВ.
5. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000 ЛВ
6. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР - 15 800 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, 2ТЕР, ДОБЪР - 50 000 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000 ЛВ
10. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ..
11. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000 ЛВ.
13. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000 ЕВРО
14. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С.КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55КВ.М, ДВОР 330КВ.М- 35 000 ЛВ
2. КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000 ЛВ
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М - 65 000 ЛВ
4. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М - 45 000 ЕВРО
5. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000 ЛВ.
6. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ
7. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900 ЛВ
8. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 25 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 28 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ., ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА - 95 000 ЕВРО
13. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
14. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 18 000 ЛВ.
15. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
16. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25Е/КВ.М
17. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
18. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
19. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
20. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
21. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М
22. ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА”
ЗП:50КВ.М, ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000 ЛВ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01;  088/7215 084;

089/5215 084

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 9, ТЕЦ, тер., ЕПК - 34 000 лв.

3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро

4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.

5. Двустаен, Център, ет. 3 - 33 000 лв.

6. Двустаен, Център, 73 кв.м, 2 тер. - 24 000 евро

7. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро

8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ремонтиран, двор - 35 000 лв.

9. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.

10. Двустаен, Мошино, тх., сменена дограма, ет. 3, без ТЕЦ - 30 000 лв.

11. Тристаен, ул. Кракра, 82 кв.м, ет. 2 - 29 800 евро

12. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, 86 кв.м - 49 500 евро

13. Тристаен, Мошионо , ет.2,/8/ - 45 000 лв.

14  Тристаен, Изток, 98кв.м, ет.3/3/, без ТЕЦ, - 40 500 лв.

15. Тристаен, Изток, тх. ет 4/6/, 2 тер., без ТЕЦ - 54 000 лв.

16. Хоризонтален близнак, със сам. вх., таван, мазе, РЗП: 230 кв.м- 59 000 лв.

17. Масивна къща Винпром, сут., 2 ет., и таван - 35 000 лв.

18.  Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна

с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 18 000 евро

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 - 37 000 евро

21. Вила, Дивотино, отремонтирана - 35 000 евро

22. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.

23. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м

24. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м

25. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.

26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро

27. УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.

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. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.

2. Помещение, Център, 24 кв.м. - 240 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4, за

ремонт - 41 000 лв.

0887/884 095
0888/503 237

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

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
2. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
3. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
4. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
6. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
8. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
9. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
10. Етаж от къща, Могиличе, 100 кв.м, ет. 1, мазе, таван, гараж, дв. 240 кв.м - 66 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
12. Къща, с. Ноевци, център, 2 ет., РЗП: 152 кв.м,
дв. 645 кв.м, изцяло ремонтирана, готова за нанасяне - 60 000 лв.
13. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
14. Къща с. Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП 154 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
15. Къща с. Люлин, 2 етажа, РЗП 150 кв.м, двор 364 кв.м, тухла плоча, лок. отопление- 31 000 евро
16. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 481кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
17. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
18. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
19. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
20. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.
21. Парцел, на Е79, 7 576 кв.м, с лице 60 м към Е79, има газопровод - 35 евро/кв.м

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

1. ЕДНОСТАЕН -ЦГЧ, ЕТ.2,
 ТЕЦ, ТУХЛА - 25 900 ЕВРО
2. ЕДНОСТАЕН –ЦГЧ, ЕТ. 4,
ТЕРАСА, ТЕЦ, ТУХЛА - 22 900 ЕВРО
3. ЕДНОСТАЕН –ПАШОВ, ЕТ. 6,
ПРЕУСТР, ТЕРАСА, ТЕЦ - 19 999 ЕВРО
4. ЕДНОСТАЕН –ИЗТОК, ЕТ. 7,
ЕПК, ТЕРАСА, ДО ДСК - 16 999 ЕВРО
5. ДВУСТАЕН-ЦГЧ, ЕТ. 2,
ТРИ ТЕРАСИ, ТУХЛА, 75М2 - 26 900 ЕВРО
6. ДВУСТАЕН-УЛ.КРАКРА, ЕТ. 3,
ТУХЛА, МОДЕРНИЗИРАН - 44 500 ЕВРО
7. ДВУСТАЕН –МОШИНО, ЕТ. 3,
ТУХЛА, ТЕЦ, ТЕР., 56М2 - 20 500 ЕВРО
8. ДВУСТАЕН –МОШИНО,
НОВО СТР, ЕТ. 4,71 М2 - 27 000 ЕВРО
9. ДВУСТАЕН –ИЗТОК,
ЮР. ГАГАРИН, ЕТ. 4, ДВЕ ТЕР.- 21 500 ЕВРО
10. ДВУСТАЕН-ЮР.ГАГАРИН, ЕТ. 7,
ПРЕУСТР., ПРЕДСТОЯЩО
САНИРАНЕ НА СГРАДАТА - 21 900 ЕВРО
11. ДВУСТАЕН НОВА СГРАДА
ДО БИЛЛА, ЕТ. 2,  74 М2 - 33 333 ЕВРО
12ТРИСТАЕН –ЦГЧ, ЕТ. 4,
ТУХЛА, ТЕЦ, РЕНОВИРАН - 42 900 ЕВРО
13. ТРИСТАЕН –УТИНОР, ЕТ. 4,
ТЕЦ, 95 М2, ДВЕ ТЕРАСИ - 28 000 ЕВРО
14. ТРИСТАЙНА МАНСАРДА
ДО 10-ТО СОУ, ТЕЦ, ТУХЛА - 36 900 ЕВРО
15. ЛИЗИНГ –ОБИТАЕМ АП. В НОВА
СГРАДА С/У МАРАКЕШ - 44 900 ЕВРО
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

 www.joki.imot.bg

ПРОДАВА:

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

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

3. Двустаен, Проучване ет. 5, ТЕЦ, тер., подобрения - 45 000 лв.

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

5. Тристаен, до площада, ет. 5, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 35 000 евро

6. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 35 000 евро

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

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

9. Тристаен, Пашов, ет.4, вътр., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.

10. Къща, кв. Драгановец, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв. 274 кв.м - 45 000 евро

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

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

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

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

15. Къща близнак, кв. Ралица, 2 ет., РЗП: 108 кв.м, дв. 237 кв.м - 37 000 лв.

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

17. Търговско помещение, РЦ, 30 кв.м, сан. възел - 19 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, необзаведен, лукс - 300 лв.

2. Помещение, Тв. ливади, 60 кв.м, витрина, сан. възел - 250 лв.

офис:13
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                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка
и изграждане на

сигнално-
охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни

системи.
Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И
ФИЗИЧЕСКА

ОХРАНА

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, кв. Монте Карло, ет. 2, ТЕЦ, тер.,преустр, ПВЦ - 43 900 лв.

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

4. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 8, тер., ПВЦ, асансьор - 17 500 лв.

5. Гарсониера, Мошино, тх., 52 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, тер - 27 500 лв.

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

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

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

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

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

11. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 33 700 лв.

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

13. Двустаен, Изток, тх., 60 кв.м, ет. 4, тер. - 32 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

22. Тристаен, Мошино 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 8, ремонт, ПВЦ - 40 000 лв.

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

24. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, 2 тер. - 39 400 лв.

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

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

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

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

29. Къща, Драгичево, 47 кв.м, 1 ет., дв. 240 кв.м - 17 500 евро

30. Къща, с. Ярджиловци, тх., пл., 72 кв.м, дв. 550 кв.м, на асфалт - 45 000 лв.

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

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 53 000 лв.
4. Къща, Габровдол, общ. Земен,
РЗП: 180 кв.м., двор 480 кв.м. - 32 000лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 86 000 евро
7. Къща, Голямо Бучино, 52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
10. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
11. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
13. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
14. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
15. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. УПИ, Богданов дол, 425 кв.м, ток, вода - 8 500 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 13 000 евро
21. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м, урбаниз. терит.- 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офиси, Ид.ц., 43 кв.м - 350 лв.; 27 кв.м - 250 лв.
2. Гараж, над Соф. шосе, канал, иструменти - 100 лв.
3. Етаж от къща, Байкушева, гараж, необз. - 170 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 6 - 28 000 лв.
4. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
5. Тева, ет. 3, ет.5, ет. 8 - по договаряне
6. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
7. Помещение за бизнес,  Димова махала, 24 кв.м - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., тх, ет. 8/9/, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
3. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
4. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
5. Център, ет. 4, 60 кв.м, тх, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 38 000 лв.
7. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8 - 36 000 лв.
8. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
9. Изток, ет. 5, 58 кв.м, усвоена 1 тер. - 34 000 лв.
10. Изток, ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.
11. Радомир, Център, 68 кв.м., тх, ет. 2,1тер - 20 000лв.
12. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт, ет. 5 - 20 500 лв.
13. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
14. Радомир, кв. Мечта, 2 тер, ет. 7(8), ремонт - 18 000лв.
15. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 18 000 лв.
16. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр., ет. 5 - 20 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
2. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, за осн. ремонт - 10 000 лв.

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

гр. Перник, ул. Кракра №38
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, 52 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 27 900 лв.

2. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 3

тх., пл. 56 кв.м,  ТЕЦ, тер. - 37 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Изток, нов, 106 кв.м, ет. 5, тх., пл., тер. - 34 500 евро

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

3. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 7/н/, ТЕЦ, тер - 35 000 лв.

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

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

6. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., южен - 40 000 лв.

7. Изток, ет. 2, ПВЦ, тх., тер. - 37 800 лв.

8. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин, източно изложение,

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

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

10. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 58 кв.м, тер. - 30 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 1, ТЕЦ, ПВЦ, тер. - 44 000 лв.

2. Изток, ет. 6, ТЕЦ, непрех., тер, ПВЦ - 39 700 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., 2 ет.,

РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., 2 ет., РЗП: 144 кв.м,

гараж, дв. 630 кв.м - 80 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787
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 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., ПВЦ - 26 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м, лукс, отремонтирана, ет. 1 - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 18 500 лв.
4. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
5. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
6. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
7. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
8. Двустаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
9. Двустаен, в района на Болницата, гредоред, 72 кв.м - 36 000 лв.
10. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 800 евро
11. Двустаен, при гаров район, ет. 2, тер., нов - 31 000 евро
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
13. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
14. Тристаен, Център, ет. 3, нов, лукс, 2 тер., саниран - 44 000 евро
15. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
16. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 170 000 лв.

17. Етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Байкушева - до 60 000 лв.

18. Къща, Клепало, 2 ет., х 96 кв.м, мазе, таван, дв. 466 кв.м - 60 000 лв.

19. Къща, Клапало, 2 ет., х 62 кв.м, дв. 300 кв.м - 47 000 лв.

20. УПИ Център, 480 кв.м, с виза за строеж на четириетажна сграда - 43 000 евро

21. УПИ Изток, 280 кв.м, на ВГМ - 35 000 евро

23. УПИ на ВГМ, 1370 кв.м, за обслужващи дейности - 62 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ  :

1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.

2. Двустаен, около Болницата, ет. 1, напълно обзаведен - 300 лв.

3. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 лв.

4. Тристаен, Мошино, ТЕЦ, обзаведен, ет. 5, 2 тер. - 350 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА:
1. Двустаен Център - до 45 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Изток, тх., 60 кв.м, ет. 4,
тер., подобрения - 32 500 лв.

2. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ет. 1, ТЕЦ,
2 тер. - 39 400 лв.

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

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

ÀÐÒ-ÊÎ
тел. 0898/ 471 253

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

52 000 лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

център-около гарата

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

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

Купува УПИ, ул. Владайско
въстание, на ВГМ

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

гараж, вътрешен санитарен възел - 40 000 лв.
3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.

2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.

Продава или дава под наем
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

 ПРОДАВАМ
ДВУСТАЕН, ПРЕУСТРОЕН

в ТРИСТАЕН:
√     √     √     √     √     кв. Твърди ливади,
√ √ √ √ √    ет. 4,тухла
√ √ √ √ √    тих квартал
√ √ √ √ √    комуникативно място
√ √ √ √ √   срещу  училище
√ √ √ √ √   до БИЛА
√ √ √ √ √   детска градина в блока
√ √ √ √ √   до парково пространство
 тел. 0887 884 095; 0888 50 32 37



Продажби: Двустаен, кв. Тв. ли-
вади, ет. 4, ЕПК, преустр. в Трис-
таен, усвоена тер., с алум. догра-
ма, теракот, с обзавеждане, 41
000 лв./без посредник/ - тел.
0887/ 884 095; 0888/503 237

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към гра-
да и околните планини. -тел.
0897951954

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в лук-
созния и реномиран комплекс от
затворен тип Делта Хил . Место-
положението е уникално, пред-
ставлява чудесно съчетание от
панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата пос-
редством автомагистрала Люлин
тел.0882 817 442

Отдавам апартамент под наем.
Перник, ул. "Струма" № 6, тухла,
среден, южен, две южни облицо-
вани тераси. баня с тоалетна,
втора баня .230 лв/ месец Тел.
0888 692 426

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

Давам магазин под наем, на-
миращ се в центъра на гр. Перник
/ двора на гимназията/. В момен-
та е работеща книжарница, но
може да бъде офис или друг вид
бизнес. Тел. 0898520537

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

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

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 Автомобил рено с из-
рядни документи, платен пътен данък
(без гражданска отговорност), много
икономичен - 4/100 (956 куб. см.), на-
пълно обслужен.  Тел. 0898615588,
0886970812

Продавам Hyundai H Дизелов Ско-
ростна кутия Ръчна Пробег 21 4000
км Товаропътнически Буса е в добро
техническо състояние. Платени доку-
менти. Обслужен, сменени ремъци,
масла и филтри. Зимни гуми на 90%
със лети джанти. Не е товарен повече
от 300 кг. Двигател на мицубиши. Ид-
еален е както за семеен автомобил,
така и за работа. Има преграда, коя-
то се сваля много лесно, задната се-
далка също. Без удъри и ръжди. тел.
0899958110

Продавам Suzuki Grand vitara Дви-
гател Бензинов Скоростна кутия Ръч-
на 160000 км 2 000г Къса база В от-
лично състояние. Разход 8лв/100км.
Свалящ се таван. тел. 0895725609

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

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник.
Цената включва обзавеждане, стока
в наличност(обувки и чанти) и депо-
зит за един наем за магази-
на.Тел:098 613 4789

Продавам Тристаен апартамент,
Перник, Център Светло и просторно
жилище с панорама две спални,
дневна с трапезария на две нива, кът
за мека мебел и място за трапезната
част, кухненски бокс - тел 0888 11 22
00

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

Продавам парцел УПИ, с. Рударци,
800 кв.м, равен, ограден с разреше-
ние за строеж, ток, вода, канал, 36
000 лв. - тел. 0888/695 324

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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

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:

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

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

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

41 000лв.
(без посредник)
тел. 0887 884 095

наем

Търси да назначи:
- Лекари;

- Медицински сестри;
- Техник

Тел: 02/ 4145 807
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място за
вашата
реклама

място за
вашата

разни

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

работа

Търся момиче за работа с компютърна
грамотност владеща Corel Draw 9 тел.
0898 611 444

Фирма търси да назначи електротехни-
ци за работа в Белгия. Кандидатите
трябва задължително да владеят англий-
ски език поне на елементарно ниво. За
повече информация, моля, позвънете на
тел.: 0886 70 50 22; 076/58, 24 22; 098 883
8022; (от 8:30 до 17,00 .

Работа предлага с хартиени изделия-
рязане и лепене- тел. 0877790829 - тел.
0877790829

ПРЕДЛАГАМ РАБОТА ЗА БАНИЧАР В
ГР ПЕРНИК  КВ  ИЗТОК тел.
0876375045

Изгубен китайски паспорт на името на
ZHENG XIYUE ако го намерите, моля
обадете се на 0889 552 755 - 500 ЛВ.
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ изгубен в бяла ко-
ла, софийски номер по линия София -
Перник шофьора е 22-26 годишен

Изкупува развалени, бракувани в дви-
жение или не, ударени и повредени коли
,джипове и бусове за скрап. /брак/ Изда-
ва документ за ДЕРЕГИСТРАЦИЯ /
СНЕМАНЕ ОТ ОТЧЕТ. Плащам на място
като има възможност за реакция в деня
на обаждане. За София и региона. БЕЗ
ПОЧИВЕН ДЕН!, 02/4410524 и 0887 901
663, 0879 988 765

Продавам Напълно вградена пералнa
машина. Капацитет на пране 7кг. Супер
тиха. Визуализация на достигнатата фа-
за на зададената програма. 16 програми
на изпиране.Специални програми Wool-
mark Platinum Care, Санитаризираща, и
други. Отложен старт. Super Wash. Клас
А+АВ. -тел. 0877947759

Продавам пералня със сушилна CAN-
DY, внос от Германия, клас А+. Казан от
карборан, шумоизолация, с електронен
програматор, програма за петна, кратка
програма, накисване и други. ОСНОВНО
ПРОВЕРЕНА И ТЕСТВАНА В СЕРВИЗ с
Гаранция 6 месеца. За 6 килограма пра-
не и 4 кг суши. Изпращам на посочен от
Вас адрес с Еконт с 20% по-евтина дос-
тавка. Цена 300 лева. Телефони за кон-
такт: 0889278039, 0879466606

Продавам италиански сенокосачки -
тел. 0887 971 841; 0899 490 783
Продавам ярки на 3 месеца на едро и дребно -

тел. 0886 837 904

имоти

рек
лам

а
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Политиците критикуват
отрядите за арести на бежанци

Политици се обявиха срещу граждан-
ските арести на бежанци по границата
и благодарностите, които им отправи
премиерът Бойко Борисов. Най-остър
бе Радан Кънев.

Завчера от Хелзинкския комитет зая-
виха, че подават сигнал до главния
прокурор срещу премиера заради ду-
мите му за доброволците, които се сни-
мат как задържат мигранти и ги връз-
ват със "свински опашки":

„Аз се свързах с тези момчета, гово-
рихме. Всяка помощ, която е за поли-
цията и за държавата е добре дошла.
Лично разговарях с тях, благодарих
им, изпратих директора на „Гранична
полиция“ да се срещне с тях, така че
да си координират сигналите… тя дър-

жавата е наша, обща. Всеки, който помогне, само едно „Благодаря“ заслужава“.
След реакцията на правозащитниците Борисов заяви, че думите му били непра-

вилно употребени и увери, че държавата няма да толерира беззаконие. Той дори
призова медиите да не спекулират с информацията, че доброволците връзват
мигрантите със "свински опашки".

Лидерът на ДСБ Радан Кънев обаче написа във Фейсбук:
"Един друг поглед към "свинските опашчици": На първо място, освен незакон-

ни, подобни "доброволни отряди на трудещите се (ДОТ)" са безобразно неефек-
тивни. Те нямат никаква подготовка да пазят държавна граница. На второ място,
те далеч не са имунизирани към подкуп. Хора с криминални досиета, извън всяка-
къв контрол, са потенциално крайно опасна каналджийска мрежа (нали помним
какво роди ембаргото по сръбската граница?)".

По думите му трето и най-важно е, че подкрепата за шепа безполезни незакон-
ни "граничари" компрометира усилията на правителството да организира ресур-
са на въоръжените ни сили и на целия ЕС за охрана на външната европейска
граница.

Кънев подчертава, че европейски граници се охраняват от въоръжени, унифор-
мени държавни служители и беззаконието в България поражда риска европей-
ската граница да се премести по Дунава.

"Доброволците" и височайшата симпатия към тях вредят, а не помагат. И нак-
рая. Когато обсъждаме опашчиците, добре е да се попитаме, по Пратчет: опашка-
та видяхме, а #?Кой изяде свинята?", попита риторично съпредседателят на Ре-
форматорския блок.

Депутатът от ДБГ Антони Тренчев също обяви в социалната мрежа, че е катего-
рично против така наречените “граждански арести”. По думите му това е тържес-
тво на беззаконието и още повече ни отдалечава от правовата и цивилизована
държава.

Той подчертава, че законът е ясен - в България имат право да задържат органи-
те с полицейски правомощия.

"В 21 век, за мен израз на патриотизъм не е да тичаш със снайпер в ръце и
облечен в официален анцуг, загърнат с националния флаг да крещиш “но Бълге-
рия, гоу Търки ноу!” (реплика от последния клип с граждански арест - б.р.). Както
и не е патриотизъм да просваш когото и да било по очи на земята и да го връзваш
със "свински опашки". Израз на патриотизъм е да се бориш да има правова и
редова държава, като спазваш правилата", заяви още Тренчев.

Бившият външен министър Кристиан Вигенин (БСП) също коментира горещата
тема във Фейсбук, припомняйки за обявения за герой Динко Вълев от Ямбол,
който пръв се прочу с видео от граждански арест:

"На другарите, които се радват на Динко, ще кажа, че плъзне ли се обществото
по този улей, един ден такива като него ще преследват социалисти по улиците
като врагове на нацията, а останалите ще ръкопляскат. Не е като да не се е случ-
вало".

Според него слабите институции подкопават върховенството на закона, а  пре-
миерът Борисов е огромна заплаха за държавата, ако не разбира това.

Доброволните групи са ясен знак за състоянието на държавността и охраната на
общественият ред, говорещ сам по себе си, заяви пък лидерът на БСП Михаил
Миков по време на пресконференция. Той обяви гражданските арести като отсъс-
твие на държавност, независимо в Странджа или в Студентски град.

Дори националистът Валери Симеонов от Патриотичния фронт нарече отрядите
"мутренски бригади":

„Работата на тези квартални бандити, защото те са точно такива, е да вдигнат
шум. Забележете, че там винаги има телевизии. Те легитимират наличието на бе-
жанци на наша територия, след което получат съответния дял от по-големите „а-
кули“. Тук не става дума за никакъв патриотизъм!“

По-рано вътрешният министър Румяна Бъчварова също обяви позицията си в
социалната мрежа - че не може случайни хора, нарекли се "патриоти", да решават
дали да връщат бежанци.

Чужди медии: Властите в БГ не действат срещу това унижение
Темата обаче не убягна на чуждите медии.
“Български асоциации искат наказания след разпространяването на унизител-

ни кадри, показващи легнали на земята и вързани мигранти“, съобщи например
френската национална телевизия France TV.

Медията подчертава, че у нас се формират “милиции“, които гонят преминава-
щите през турската граница мигранти, а властите осъждат тези действия с поло-
вин уста.

Официално шефът на Граничната полиция упреква доброволците, че "изпол-
зват сила“, правителство обаче засега не е предприело никакви действия срещу
тези атаки, отбелязва още France TV.

Преди дни пък BBC разказа за "ловеца" на мигранти Динко.

О  Б  Я  В  Я  В  А
На основание чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 43, ал. 1 и чл. 93 от

Наредба за общинската собственост и във връзка със Заповед №
275/12.04.2016г. на Кмета на Община Радомир ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
С ЯВНО НАДДАВАНЕ за продажба на следния недвижим имот
- частна общинска собственост, а именно:
            1. Общински имот № 075004 /нула седем пет нула нула
четири/, представляващ – земеделска земя – нива, находяща се в
с. Старо село, община Радомир, м. „Чачул. чукар“ целият с площ
от 36,270 дка /тридесет и шест декара и двеста и седемдесет кв.
м./, при граници и съседи:  имот № 075003 – нива на Венцислав
Йорданов Стоилов, имот № 000246 – дере на Община Радомир, имот
№ 000283 – полски път на Община Радомир; имот № 000245 – полски
път на Община Радомир и имот № 001001 – нива на насл. на Боян
Стоянов Ойманов, актуван с АОС № 3078/02.06.2015г. при
първоначална тръжна цена от 5 566.70 лв. /пет хиляди
петстотин шестдесет и шест лева и седемдесет стотинки/, без
включен ДДС.

I. Търгът за продажба на описания общински недвижим имот
ще се проведе на 26.04.2016г. от 10.00 часа  в  сградата на
община Радомир. При непровеждане на търга, поради неявяване
на нито един кандидат отговарящ на условията от тръжната
документация,  повторен търг ще се провежда всеки втори
четвъртък от месеца от 10.00 часа в сградата на община
Радомир до окончателната продажба на имота.

II. Тръжната документация, съдържаща информация за
условията за провеждане на  търга  и изискванията към
кандидатите ще се закупува срещу сумата от 50 лв. /петдесет лева/
и се внесе по сметката на община Радомир
BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при ИНТ.
АСЕТ БАНК клон Перник до 16.00 часа на 25.04.2016г.

В случай на провеждане на повторен търг, тръжна
документация ще се закупува  до 16.00 часа  на деня
предхождащ този, в който ще се проведе търга, от касата
на община Радомир.

III. Заявление на кандидата за участие в търга /по образец
от тръжната документация/ да се регистрира до 17.00 часа на
последния работен ден преди деня на провеждане на
търга.

IV. Кандидатите внасят депозит за участие в търга в размер
на 10 % /десет на сто/ от началната продажна цена. Депозитната
вноска се внася в касата на Община Радомир или по депозитна
сметка на Община Радомир IBAN: BG64IABG74783300466903,
BIC: IABGBGSF при ИНТ. АСЕТ БАНК клон Перник до
16.30 часа на 25.04.2016г. В случай на провеждане на
повторен търг депозитната вноска се внася до 16.00 часа на
деня предхождащ този, в който ще се проведе търга.

V . Начин на плащане - спечелилият търга заплаща
достигнатата  цена  в едномесечен срок от влизане в сила на
заповедта за спечелен търг, след което в двуседмичен срок Кмета
на общината сключва договор за покупко-продажба на
недвижимия имот - частна общинска собственост.

Информация за провеждането на търга и оглед на имотите
може да бъде получена  в отдел „ОСОС и гори“ към Община
Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното работно
време; тел. за контакти: 0777/82 435

Борисов иска общи действия
с Турция срещу тероризма

Бежанската криза, терористичните запла-
хи и борбата с организираната престъпност
бяха сред темите, обсъдени от българския
премиер с главния прокурор на Турция.

Министър-председателят на България
Бойко Борисов се срещна с главния про-
курор при Върховния съд на Република
Турция Мехмет Акарджа.

По време на проведената беседа, два-
мата са се обединили върху тезата, че об-
щите усилия между държавите са еди-
нственото ефективно противодействие на
терористичните заплахи, съобщи прес-
службата на кабинета.

Премиерът Борисов е подчертал, че стра-
ната ни полага огромни усилия да проти-

водейства на бежанския поток и трафика на хора.
По думите му, е необходимо задълбочаване на сътрудничеството между парт-

ньорските служби като част от мерките срещу тероризма и миграционния поток.

ОБЩИНА - РАДОМИР
ОБЛАСТ - ПЕРНИК

пл.”Свобода” 20, тел. 359 777 824 90, факс 359 777 825 02,
email: obshtina_radomir@abv.bg
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Днешният ден ще бъде благоприятен за финансите ви
– може да получите пари или да намерите нов източник
на доходи. Разчитайте най-вече на себе си – това, което
получавате, ще бъде в резултат на сегашните или на
предишните ви усилия, а не на щастлива случайност.
Ентусиазмът не ви е напуснал, но желанието да ви

забелязват и оценят може да ви изиграе лоша шега. Харесва ви да ви
обръщат внимание, но недейте да съставяте самооценката си
според чуждото мнение. Достатъчно стойностни сте и без нея.
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Днес се опитайте да изразявате повече загриженост
към близките си хора и да зачитате чувствата им. Ако
проявите прекалена искреност, може да обидите или да
засегнете някого. Дори да сте прави за себе си, цената на

упорството ви ще бъде обтягане на отношенията. Така или иначе
всички проблеми са в собствената ви глава. Обстоятелствата са
си обстоятелства, но вие приемате всичко едва ли не като атака
на външния свят срещу самите вас, а това определено не е вярно.

Днешният ден е много благоприятен за уреждане на
бизнесвъпроси, както и за да въведете ред във
финансовите си дела – ще го постигнете лесно, а и ще се
чувствате по-спокойни за бъдещето. Обърнете внимание

на задачи, които досега сте отлагали – ако ги свършите, ще ви
олекне на душата. Ще се наложи да се приспособявате към нещата,
които се случват около вас, колкото и да ви е трудно.

Днес има шанс да направите по-реалистична
отколкото през изминалите дни преценка за събитията
и за замесените в тях хора. Това и ще ви помогне да
вземете по-правилни решения както в текущата

работа, така и по парични въпроси. Пред някои от вас ще се открие
възможност да получат допълнителни доходи – или благодарение
на полезните контакти, които са установили, или на приятел.

Ако днес трябва да вземете някакво решение, не
действайте импулсивно и не позволявайте на емоциите
си да ви влияят. Вероятно ще подхождате към
ситуациите субективно и нищо чудно да сбъркате. Има
шанс обаче да постъпят правилно тези от вас, които

мислят трезво и успеят да се успокоят. Днес искате светът да
ви обръща внимание, да ви обгрижва, да ви глези, да ви носи на ръце.
Може и да ви се получи, но няма да е през цялото време.

Днешният ден е подходящ да си дадете малко почивка и
да обърнете внимание на себе си. Ако нещо не се получава
както искате, не упорствайте – или сте на грешен път,
или още не е дошъл моментът. Проявявате склонност да
приемате твърде навътре думите и постъпките на

околните. Днес е важно да работите в синхрон с другите, иначе
нищо няма да се получи както трябва. Не се отказвайте от
целите си, а накарайте тези около вас да ви помогнат.

Днес е възможно да ви обземат някакви безпокойства,
но по-добре е да не им обръщате внимание. Съсредоточете
се върху настоящето и имайте повече вяра – дори в
миналото да сте претърпели неуспех, сега ситуацията е
различна и има шанс да постигнете напълно различен

резултат.

Днес не се страхувайте да поискате нещо, което според
вас ви се полага – има голяма вероятност да го получите.
Действайте с добро, но, ако се налага, бъдете по-твърди и
настойчиви. Във ваша полза ще е, ако общувате пълноценно

през днешния ден. Днес е важно да имате ясен поглед и конкретна
цел. Опитайте да видите отвъд илюзията на света.

Днес ще бъдете движени повече от емоциите си
отколкото от разума, така че може би не е удачно да
взимате важни решения. Ако искате да уязвите някого
или да го поставите на мястото му, опитайте се да се
въздържате – това ще бъде победа над самите вас, за

която един ден ще се поздравявате. Имате безброй много идеи,
но точно вие сте твърде наясно, че най-напред всичко трябва да
се планира, да се поставят целите, за да се започнат действия.

Днес вероятно ще се наложи да вложите всички сили в
общуването, за да постигнете разбирателство с друг
човек. В никакъв случай не правете големи саможертви
обаче – ако го допуснете, нищо чудно някой да се възползва
от вас или просто ситуацията отново да стигне до

задънена улица. Доста ще сте напрегнати днес и така може да
объркате всичко, с което сте се захванали. Бъдете по-премерени в
думите си, че може да загубите някой приятел, заради недомислие.

Ако днес се налага да положите повече усилия, за да
стигнете до компромис в разговор с друг човек,
направете го – по-добре би било да постигнете
разбирателство. Ще си прекарате чудесно, ако
поканите роднини или приятели на гости. Някои от
вас може да се снабдят с нова вещ или да разкрасят

дома си. Днес ще гледате прекалено лично на нещата и това
може да доведе до сериозни грешки.

Ако днес изпитвате потребност от по-голяма
свобода във връзката си или искате да направите
нещо, което другите намират за странно, ще
трябва да бъдете по-внимателни – има риск
отсрещната страна да реагира бурно. Ако се случи

така, не се притеснявайте – вероятно реакцията е провокирана
от страх или неразбиране. Не влизайте в излишни конфликти,
просто следвайте вътрешния си глас. Ден за действие и
работа. Бъдете активни, бъдете предприемчиви бъдете смели.
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“Черноризец Храбър”

Любомира ПЕЛОВА

ОБЛАСТНО  ФУТБОЛНО  ПЪРВЕНСТВО

ГРУПА „А” 1
20-ТИ КРЪГ
Резултати:

Черногорец – Дружба 2:4
Витоша – Чорни 2:0
Металург – Ботев 7:0
Минирал – Светля 0:3
Спортист – Пирин 1:1
Верила – Ерма 0:2

Класиране:
1.Дружба 60:23     43 т.
2.Светля 83:34     42
3.Черногорец 64:23     39
4.Металлург 56:25     35
5.Ботев 40:41     34
6.Витоша 38:27     28
7.Пирин 33:30     24
8.Ерма 37:31     23
9.Верила 31:49     17
10.Спортист 25:59     16
11.Чорни 28:43     14
12.Балкан 23:98     14
13.Минерал 21:56     12

ГРУПА „А” 2
Вихър – Ботев 1:2
Китка – Левски 5:0
Бенковски – Сарата 2:0
Партизан- Енергетик

2:1
Буря – Свраките 0:2

Класиране:
1.Студена 58:14     40 т.
2.Партизан 45:28     37
3.Енергетик 53:20     29
4.Буря 39:35     25
5.Китка 38:33     26
6.Стр.сокол 24:28     25
7.Ботев 33:40     21
8.Свраките 34:42     19
9.Сарата 27:38     18
10.Бенковски 18:27     17
11.Левски 15:44     13
12.Вихър 22:57     9

„Ñëàâàòà” îòíåñå ÷åòâîðêà îò „Ñåïòåìâðè”
Радомирци вкараха гол още в първата минута, съдията го отмени

Страницата подготви Яне Анестиев

Отбора на „Септем-
ври”( София) записа
нова победа в Югоза-
падната "В" група,
след като победи убе-
дително отбора на
Струмска слава с
4:1.Двубоят започна с
натиск на гостите от
Радомир, като още в
първата минута на
двубоя главния арби-
тър на срещата отме-
ни гол в тяхна полза.
Първото полувреме
премина равностойно,
като битката бе глав-

но в центъра на тере-
на.През втората част
"септемврийци" нало-
жиха своето темпо на
игра, а Александър Ма-
нолов откри за 1:0.

Десет минути по-
късно Захари Янков уд-
вои за 2:0, а радомирци
успяха да се върнат в
мача като върнаха ед-
но попадение минути
по-късно. Третият гол
в полза на „Септем-
ври” отново бе дело
на Александър Мано-
лов, който от воле

прати топката в гор-
ния ляв ъгъл на
Струмска слава.Крано-
то 4:1 оформи Борис
Панталеев, който за-
сече центриране на За-
хари Янков от
фаул.Двата отбора
запазиха позициите си
във временното класи-
ране, но домакините
от „Септември” вече
имат три точки аванс
пред радомирци и са
шести с 41 точки. С
38 „Славата” е на сед-
ма позиция.

Камбуров скочи на
младите футболисти

Голмайсторът на
Локомотив (Пловдив)
Мартин Камбуров не
се вижда като тре-
ньор. Ветеранът до-
бави, че колкото по-
близо е краят на ка-
риерата му, толкова
повече му се иг-
рае."Времената са
други. Младите искат
да изпъкнат с GSM,
кола или татуировка,
сега за това мислят.
Мен ме е яд, че млади-
те не се борят за
мястото си. Ето, то-
ва правило за 21-го-
дишните им прави ме-
чешка услуга, защото
дори и да не са гото-

ви, те играят. Това не
ги кара да се борят за
мястото си. Говориш
му нещо, ама той си
знае, че ще играе в не-
деля, и не тренира на
100%", коментира
пред "7 дни спорт" 35-
годишният Камбуров,
който вече има 12 го-
ла от началото на се-
зона в "А" група и ог-
лавява листата при
реализаторите заед-
но с Клаудиу Кеше-
ру."Тъжно е, че се го-
вори все за нас, по-
старите. Няма какво
да се лъжем. Ние си го-
ворим често с Киро
Котев, с Тунчев, с Ба-

Симон пак пречупи Гришо
Григор Димитров загуби от Жил Симон

с 4-6 3-6 в среща от втория кръг на Мас-
търса в Монте Карло и така записа пето
поражение от шест мача с французина.
Двамата влязоха в двубоя с търпелива и
внимателна игра, но Симон пречупи бъл-
гарина с пробив в последния гейм на
първия сет, а във втория Григор увеличи
грешките си, изтърва пробив аванс и на-
пусна турнира.В третия кръг посветеният
под №15 може да срещне четвъртия пос-
тавен Стан Вавринка, който обаче преди
това трябва да преодолее първия си съ-
перник в Княжеството, който ще бъде оп-
ределен от двубоя Чорич – Колшрайбер.
Симон си гарантира ӟ 46,740 и 90 точки,
Григор ще трябва да се задоволи с ӟ
24,640 и 45 точки, като не можа да защи-
ти четвъртфинала от миналата годи-
на.Българинът спечели жребия и избра
да сервира, като опита да притисне френ-
ския си съперник още от началото на ма-
ча, но в първия гейм успя да стигне само
до равенство. В шестия гейм продължи-
телна размяна от основната линия, със-
тояща се от 40 удара, завърши с топка в
мрежата на 26-ия в света след скъсан
кордаж за 40-40, но българинът не се
поддаде на разочарованието и спечели
следващите две точки.При 4-5 Димитров
сервираше за оставане в сета – започна
с двойна грешка, изкара форхенд в аут,
дойде нова грешка от бекхенд, която оз-
начаваше три сетбола за Симон. След то-
ва българинът беше разминат на мрежата
и първият сет свърши с пробив на ну-
ла.Вторият сет също започна без проби-
ви, като след труден сервис гейм Григор
се отърси от разочарованието и следва-
щия си спечели на нула. В петия гейм
след непредизвикана грешка на Симон
се стигна до 30-40, но българинът заби
топката в мрежата от форхенд. Той си
спечели нова точка за пробив, засили
форхенда си по обратния диагонал, а
бившият №6 в света не можа да върне
топката в игра.Димитров обаче срещна
доста трудности още в следващия гейм,
изостана с 15-40, с хубав минаващ удар
спаси първия брейкбол, но при втория
сбърка от форхенд и допусна рибрейк. В
осмия грейм бившият №8 допусна нова
двойна грешка при 30-0, след което изка-
ра форхенд в аут. С бекхенд в мрежата
Симон стигна до скрит мачбол и се въз-
ползва.При 5-3 французинът поведе с 40-
15, а ретурът на Димитров не намери оче-
ртанията на корта и мачът свърши.

дема, че отдолу не се
вижда толкова кой ще
излезе. Ванчо Траянов,
който е на 37 години,
играе на много високо
ниво при нас, той е
сред най-добрите в
"А" група", продължи
капитанът на "смър-
фовете"."Дали се виж-
дам треньор? По-ско-
ро не. Това е много
трудна професия. За
да си треньор,
трябва да се оправяш
с 30 различни характе-
ра, а това не е за мен.
Засега ще поиграя
още, а след това ще
видим", добави гол-
майсторът.

По един от
„Славата” и „Миньор”

наказани за днешните мачове
По един футболист от двата пернишки

отбора пропуска срещите от междинния
кръг на Югозападната „В” ФГ, който ще
се играе от 17,00 часа днес.

За натрупани по пет жълти картона с
лишаване от състезателни права за по
една среща са наказани Виктор Софро-
ниев от „Миньор” и Георги Иванов от
„Струмска слава”.

Ето всички мачове, които ще се иг-
раят днес:

27-МИ КРЪГ

13 АПРИЛ ( СРЯДА)
17,00 ЧАСА

Септември – Витоша((Б)
Стр.слава – Чепинец
Миньор – Ботев
Пирин(ГД) – Велбъжд
Балкан – Чико
Сливн.герой – Рилски сп.
Германея – Беласица
ЦСКА – Вихрен
София 2010 – почива

Клуб от  САЩ
иска Бербатов

Димитър Бербатов
се двоуми дали да сло-
жи край на кариерата
си след края на сезона
или да порита още ед-
на година топката на
професионално ниво.
Нападателят е приз-
нал пред близките си,
че това ще бъде едно
от най-важните реше-
ния в живота му. На
този етап като че ли
Бербо е по-склонен да
продължи да иг-
рае.Преди два месеца
той отхвърли примам-
лива оферта от Ки-
тай. Съвсем наскоро
роденият на 30 януа-
ри 1981 година фут-
болист е получил
предложение и от Ща-

тите. Става въпрос
за клуб, подвизаващ се
в американския елит.
Бербатов трябва да
отговори на янките
най-късно до средата
на месец май.Както е
известно, Димитър
продължава да се въз-
становява от конту-

зията, която получи
преди време. Очаква се
до десетина дни той
да се завърне в игра за
ПАОК. Приближени
припомниха, че вероя-
тността голмайсто-
рът да не удължи до-
говора си с гърците е
повече от 90%.
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Петчленна комисия с председател Цветана Пиралкова ще работи по избора им

НА ОБЩИНСКАТА СЕСИЯ
ВЧЕРА БЕ ДАДЕН СТАРТ
НА КАМПАНИЯТА „СЪ-
ВЕТНИЧЕСКИ ВЕЛИК-
ДЕН”. Омбудсманът Мая Ма-

нолова е в пълното право да почерпи,
щото с любезното съдействие на пер-
нишката кметица д-р Вяра Церовска
местните законотворци се включиха
охотно или не чак толкова в дарител-
ската кампания за събиране на пари за
част от прескочилите пенсионния праг
на Калфин представители на третата
възраст. Тъкмо сега ще се види, ако
въобще се види, колко е щедра ръката
на минипарламентаристите, чиито дохо-
ди не един и два пъти ставаха повод за
бурни словесни размирици. Ако са мал-
ко по-хитри, общинарите имат идеално
решение – всеки ще декларира, че е
дал примерно 100 лева като великден-
ски бонус върху пенсията на тъща си
или ако има жива баба. С този ход мо-
же як пиар да направи, а и нали даре-
нието е доброволен акт, чийто морален
смисъл не подлежи на коментар.Само
три седмици останаха до Великден,
после ще броим възкръсналата социал-
на справедливост.

КАКТО ВЪРВИ, ПЕРНИК Е ОБРЕ-
ЧЕН НИКОГА ДА НЕ ВИДИ НОВА
ТРАНСПОРТНА СХЕМА. Не само за-
щото вчера с мълчалив отказ бе пос-
рещнато поредното предложение да се
направи такава, но и поради факта, че
всяка сесия приема по едно частично
изменение и така за няколко години
кажи – речи половината схема вече е
обновена. С тия темпове до края на
мандата общинарите ще отчетат, че
схемата е нова, за което имат железни
доказателства.

НЕ СА ПРАВИ ДАСКАЛИЦИТЕ ДА
ЗАУЧВАТ МАЛЧУГАНИТЕ ОЩЕ  ОТ
ВТОРИ КЛАС да се правят на минис-
три или на каквито и да е други големи
началници. Затова инспекторите да
пресекат в зародиш тия нездрави опи-
ти, какъвто оня ден е направила една
будителка в 13-тото. И е прав бил мал-
кият, че се е дърпал да министерства
на тия години. Не стига че истинските
министри понякога се вдетиняват, а за-
що е нужно учениците от малки да ог-
лупяват. Та той утре рушвет ще поиска
от класната си по подобие на чичковци-
те от телевизията.

Повдигнаха обвинение
на буйствал земенчанин

Любомира ПЕЛОВА
Жител на Земен

ще отговаря за
унищожаване и
п о в р е ж д а н е ,
съобщиха от по-
лицията.

Както „Съпер-
ник” писа, на 5-ти
април тази годи-
на в полицейско-
то управление в
града е бил пода-
ден сигнал за счупено стъкло на входна
врата на магазин за хранителни стоки в Зе-
мен. Органите на реда реагирали бързо и
задържали виновника за вандалщината –
39-годишният местен жител с инициали
П.С., който бил употребил значително коли-
чество алкохол. След проведено разслед-
ване той е привлечен като обвиняем и му е
наложена мярка за неотклонение „подпис-
ка”.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера пернишкият

ОбС даде съгласие за
обявяване на нова
процедура за избор на
съдебни заседатели.
Искането бе направе-
но от Районен съд –
Перник. Причината е,
че от необходимите
тридесет, с решение-
то на местния мани-
парламент през ноем-
ври 2015 година са би-
ли утвърдени 16 кан-
дидатури. Двама от
желаещите на ра-
ботят в Районен съд
обаче са отпаднали,
тъй като в момента
на вземане на решение
от съдебната инсти-
туция те вече са на-
вършили 65 години.

Така утвърдените

14 съдебни заседате-
ли са крайно недоста-
тъчни, за обезпечава-
нето на работата на
Районния съд по нака-
зателните дела.

Освен това според
нормативната уредба
най-малко десет от
предложените лица
трябва да са с педаго-
гическа квалифика-
ция, а в състава на за-
седателите в Район-
ния съд има само един
такъв, което води до
невъзможност да се
сформира съдебен
състав с двама засе-
датели – педагози.

Административ -
ният ръководител на
РС Десислава Ахладова
се обърна към пер-
нишките минипарла-

Бъчварова: Няма да се откажа,
МВР се нуждае от промяна

Любомира ПЕЛОВА
Вицепремиерът и министър на вътреш-

ните работи Румяна Бъчварова заяви , че
няма да се откаже от реформата, защото
МВР се нуждае от промяна. Министър
Бъчварова посочи, че има безусловната
подкрепа на премиера Бойко Борисов. Тя
заяви, че не би искала да тълкува ситуа-
цията в личен план. Не се отчайвала от
резултата, защото разбира колко е трудно
на всички, които са били в тази система,
да я погледнат по друг начин.Но разбира
собствената си мисия в това да се напра-
ви нещо по-добро за тази система – да се
работи за служителите, така че да бъде
по-добре за гражданите.

Румяна Бъчварова коментира отхвърл-
янето на законопроекта за промени в за-
кона за МВР във вътрешната комисия на
парламента:”Законопроектът бе работен
почти година от всички членове на коми-
сията, които бяха с мен, преминал е об-
ществено обсъждане, отразява бележки-
те на всички министри и е подписан от
премиера. Това е възможно най-голямата
прозрачност за закона.” Тя добави, че
няма да се откаже, защото е убедена, че
такава промяна в МВР е необходима.

Запитана какво ще предприеме, ако за-
конопроектът срещне силна парламентар-
на съпротива, Бъчварова обясни, че ще
изчака три месеца, законопроектът ще
бъде прегледан и внесен отново.Тя об-
ясни, че би приела всички разумни препо-
ръки, които не променят философията на
това което се предлага.

“Партията, която не е провела нито една
реформа, се опитва да определи кога да
се правят реформи и аз не приемам този
момент”, заяви още Румяна Бъчварова по
повод възраженията на левицата по зако-
нопроекта.Според нея БСП излиза с поли-
тическа съпротива и с тезата за „подход-
ящо време за реформи“, като цели да се
даде знак към правителството, че не се
одобряват неговите реформи.

Бъчварова декларира, че винаги е има-
ла безусловната подкрепа на премиера.
Тя посочи постиженията на ведомството
си за една година, като подчерта, че иде-
ята е системата да се подреди по начин,
по който тя не е работила досега: “Справ-
яме се изключително добре на границата,
поддържаме готовността си за терорис-
тична заплаха, ГДБОП работи изключи-
телно добре след преструктурирането, по-
лицията е изключително активна, подгот-
вихме реформата в МВР, започнахме нов
подход за ограничаване на битовата
престъпност.”

ментаристи с предло-
жение час по-скоро да
бъде обявена новата
процедура, а при ут-
върждаването на кан-
дидатурите за съдеб-
ни заседатели да има
поне двама с педагоги-
ческа квалификация.

На заседанието си
вчера съветниците
избраха петчленна
комисия с председа-
тел Цветана Пирал-
кова, секретар Пе-
тър Янков и членове
Славолюб Славчев,
Снежанка Викторова
и Клара Будинова,
която да работи по
избора на нови съ-
дебни заседатели в
съответствие с
изискванията на
ПРС.

Любомира ПЕЛОВА
Полицейските син-

дикати, правителс-
твото и бизнеса
влязоха в остър спор
за предстоящите
промени в Закона за
МВР на заседание на
НСТС.  Основните ак-
центи, които бяха
обсъдени от социал-
ните партньори, об-
хванаха предложения-
та за намаляване на
отпуските на служи-
телите в МВР от 30
дни на 25 дни, прек-
ратяване на изплаща-
не на възнаграждение
при край на трудо-
вия договор за ново-
постъпили служите-
ли, както и премина-
ването на чиновни-
ците в МВР към Зако-
на за държавния слу-
жител.

Синдикатите в
МВР остават в го-
товност за протес-
ти, ако орязването
на социални придо-
бивки на служители-
те се потвърди в
проекта за измене-
ние на закона, каза
Илия Кузманов от
Синдикалната феде-
рация на служители-
те в министерство-
то.

Най-съществената
част от предложе-
нията на правителс-
твото, изготвени
от екипа на вътреш-
ния министър Рум-
яна Бъчварова, е раз-
граничаването меж-
ду полицаите на ули-
цата и администра-
цията. Идеята е ад-
министраторите да
не се ползват със съ-

щите привилегии ка-
то полицаите, които
рискуват здравето и
живота си на улица-
та. Разграничаване-
то между видовете
служители е свърза-
но с бъдещи иконо-
мии от обезщетения
при напускане, чиято
крайна цел е МВР да
може да разполага с
малко повече средс-
тва от необходими-
те за изплащане на
заплатите по тру-
дов договор.

Според него дър-
жавните служители
от администрация-
та е редно да преми-
нат по Закона за дър-
жавния служител, но
трябва да им бъдат
изплатени обезщете-
нията за края на
трудовите отноше-
ния, а след това, ко-
гато подпишат нов
договор, да взимат
заплати, колкото
другите служители в
администрацията.

Васил Велев, предсе-
дател на АИКБ, бе ка-
тегоричен, че е нуж-
на повече техника и
камери, а не повече
полицаи. „ Страната
ни е на челни позиции
в ЕС по отношение
на бюджета за сигур-
ност. По процент за
разходи за сигурност
сме отново далеч над
средноевропейското,
за разлика от образо-
ванието, където сме
далеч от общоевро-
пейското. По пари
сме в челото на кла-
сациите, а по резул-
тати сме на опашка-
та”, изтъкна Велев.

Синдикатите в МВР остават в
готовност за протести

Подкрепяме да се
създаде отделно
предприятие за услу-
ги, като издаване на
лични документи, ре-
гистрации на авто-
мобили, няма причина
секретарки да взи-
мат същите бонуси,
допълни той.

Председателят на
БТТП Цветан Симео-
нов обясни, че по
принцип БТПП под-
крепя законопроекта,
но трябва да има
предварителна оце-
нка на въздействие-
то, което не присъс-
тва в мотивите на
закона. Димитър Ма-
нолов, президент на
КТ „Подкрепа”, заяви,
че е против тексто-
вете в закона, заб-
раняващи синдикати-
те в МВР да члену-
ват в националноп-
редставени синдика-
ти, но да могат да
членуват в междуна-
родни такива.

Цвятко Георгиев,
зам.-министър на
МВР, обясни, че само
за изминалата година
повече от 4 млн. лв.
са изплатени за неиз-
ползван отпуск, а съ-
щевременно служи-
телите полагат из-
вънреден труд, кой-
то се заплаща допъл-
нително. Другият
зам.-министър на
МВР - Красимир Ци-
пов, подчерта, че пре-
ди 10 години над 60
000 души е бил числе-
ният състав в МВР, а
сега заетият щат е
около 45 000 души, но
разлика в разходите
нямало.


