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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.
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Мошеникът, „облажил се” с 1100 лева, използвал имената на фирмени шефове

Св. Лъв, папа Римски. Св.
Агапит Изповедник, еп.

Синадски

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

Вот на
доволството

Вчерашните препирни около
вота на недоверие към кабинета заради
здравната система, бяха истинско удоволс-
твие за всички. Доколко вотът е предре-
шен – друг въпрос. Хубавото бе, че вече два
месеца се подготвяше тоя парламентарен
акт, за който се знаеше, че ще хвърли в бур-
на радост парламентаризма.

Опозицията отчете дейност като нахока
здравния министър по всички параграфи на
реформата. Управляващите и техните
сподвижници приеха критиките достойно и
също пуснаха по някое и друго лафче към
политическия опонент. Дето се вика – речи-
те бяха прошнуровани и прономеровани
предварително. Въобще, нищо изненадващо
и разтърсващо душата на зрителя.

Стигна се дотам от ГЕРБ да се радват, че
има такъв вот, щото това говорело, че
парламентарният живот не е в моргата, а
още мърда. Което пък даде повод на д-р
Москов да си напише диагнозата „отегчен”
и да се прави на разсеян по време на дебати-
те. А истинската диагноза е ясна – вотът
няма да мине, обаче циркът минава и пъту-
ващите му представления периодично зах-
ранват народа с пищна парламентарна хра-
на. Щом всички са доволни, какво повече да
се иска? Все едно здравната реформа е ус-
пяла ...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
36-годишен столича-

нин е привлечен като
обвиняем за измами.
Той е криминално проя-
вен, вече е бил осъжда-
н. В Перник потърпев-
шите от деянията му
са трима, а парите,
които мошеникът из-
мъкнал от тях, са на
обща стойност 1100
лева.             Престъп-
лението е извършено
в периода от начало-
то на месец август до
6-ти октомври мина-
лата година.

Според криминалис-
тите А.А. действал по
особено хитър и дър-
зък начин, използвай-
ки имената на шефове-
те на пернишки фир-
ми. Първо посетил ма-

70 - 130

Информационен всекидневник

Туристическа агенция

газин за продажба на
цигари в областния
център и заблудил
продавачката, че идва
от името на шефа, за
да достави папируси
на стойност 400 лева.
Жената му дала пари-
те и А.А. повече не се
върнал. При друг слу-
чай използвал името
на управителя на ма-
газин за бижута и ча-
совници и взел от
продавачката сумата
от 200 лева и часов-
ник и накити за още
300 лева с уговорка-
та, че по-късно ще до-
несе общо 500 лева.
Столичанинът не се
посвенил и посетил
трети магазин в пер-
нишкия квартал „Из-
ток”, от където взел

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място, без  обзавеждане 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
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СТР. 11

Министър Москов открива
обновеното вътрешно отделение
Виктория СТАНКОВА

Министърът на
здравеопазването д-р
Петър Москов ще от-
крие утре в 10.30 часа
напълно ремонтира-
ното първо вътреш-
но отделение на МБАЛ
„Рахила Ангелова“.
Средствата за ремон-
та за отпуснати от
Министерство на
здравеопазването и
са в размер на 220 000
лв. Първо вътрешно

отделение разполага с
32 легла, 22 от които
кардиологични (8 от
тях интензивни), и 10
нефрологични. Осно-
вен ремонт на отде-
лението не е извър-
шван повече от 30 го-
дини, а нуждата от
едно такова отделе-
ние е много голяма,
тъй като МБАЛ „Рахи-
ла Ангелова“ е еди-
нствената болница за
активно лечение на

територията на об-
ласт Перник, обслуж-
ва над 130 000 пациен-
ти и е с ясно изразени
социални функции.

След официалното
откриване на първо
вътрешно отделение
министър Москов ще
даде официална прес-
конференция между
12:00-12:15 часа в ка-
бинета на Областния
управител на област
Перник.

КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Българска
асоциация на
регионалните
медии

Венцислава Кумова стана
ВрИД на Историческия музей

Виктория СТАНКОВА
Венцислава Крумова ще изпълнява

функциите на временно изпълняващ
длъжността директор на Регионалния ис-
торически музей в Перник до официално-
то назначаване на титуляр.

Тя зае овакантеното място след като до-
сегашния директор на музея Емилия Ве-
линова  бе освободена от длъжността по-
ради навършване на годините за пенсио-
ниране.

По неофициална информация общинска-
та управа в Перник възнамерява да осво-
бождава служители, навършили пенсион-
на възраст, без разлика на заеманата от
тях позиция, за да се дава път за разви-
тието на младите специалисти. 
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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

200 лева, отново лъ-
жейки, че го изпраща
управителя.

След подадените
сигнали, органите на
реда започнали досъ-
дебни производства.
В резултат на прове-
дени оперативно-из-
дирвателни и проце-
суално -следствени
действия стигнали до
криминално прояве-
ния столичанин. Мъ-
жът е познат с краж-
би и грабеж. Изтърп-
явал е и ефективни
присъди.

Сега го грози лиша-
ване от свобода за
срок от 3 до 10 годи-
ни и евентуална кон-
фискация до една вто-
ра от имуществото
му.

ÂÚÇÄÓÕÚÒ Â “ÈÇÒÎÊ”
Å ÏÎ-×ÈÑÒ

ÏÎÏÚËÂÀÒ ÑÚÂÅÒÀ ÍÀ
ÄÅÖÀÒÀ È ÎÒ ÏÅÐÍÈÊ

ÂÎËÅÉÁÎËÍÈßÒ “ÌÈÍÜÎÐ” Å
ÑÒÀÐÀ ØÊÎËÀ

Облачно
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Æèòåëèòå íà êâàðòàë „Èçòîê” äèøàò ÷èñò âúçäóõ
Атмосферният въздух над Автогарата е близо 4 пъти над допустимата норма

Дисциплинарно уволниха горски
надзирател от „ДГС Земен”

Силвия ГРИГОРОВА
Дисциплинарно е уволнен горският надзи-

рател от „ДГС Земен” Методи Делийски. По-
водът за предприемането, от страна на ди-
ректора на Югозападното държавно пред-
приятие, на тази крайна мярка е, че горският
служител е допуснал транспортиране на
дървесина от временен склад без контролна
горска марка и без превозен билет.

 В началото на този месец мобилно кон-
тролно звено на ЮЗДП задържа два автомо-
била, които превозваха незаконно 20 куб.
метра дърва за огрев. В хода на проверката
е установено, че освободеният горски слу-
жител от Земен е виновен за извършеното
грубо нарушение.

От ЮЗДП са категорични, че ще воюват
твърдо срещу подобни нерегламентирани
практики и нарушения при опазването на
горските територии. Тези действия са част
от политиката на Министерството на земеде-
лието и горите и ЮЗДП и предприетите мер-
ки за прозрачност, безкомпромисност и пре-
сичане на местни  зависимости и незаконни
практики.

 

Силвия ГРИГОРОВА
Измерване на ка-

чеството на атмос-
ферния въздух в
Перник, чрез мобил-
на автоматична
станция на Изпълни-
телната агенция по
околната среда, е
изискала Регионална-
та инспекция по око-
лната среда и води-
те в Перник.

Определени са би-
ли 4  пункта в Пер-
ник, в които отопле-
нието се осъщест-
вява не централизи-
рано от „Топлофика-
ция Перник”, а пре-
димно на твърдо го-
риво – дърва и въг-
лища.

 Мобилната стан-
ция е извършила из-
следване на качес-
твото на въздуха в
периода 18-22 януа-
ри 2016 г.

 Въз основа на по-
лучените резулта-
ти от тези изслед-
вания, специалисти-
те от РИОСВ Пер-
ник са направили
обобщен анализ на
атмосферния въз-
дух в областния
град по няколко ос-
новни показателя.

 По показателя фи-
ни прахови частици
в кв. „Изток” са из-

Кюстендилец на съд,
шофирал без книжка

Любомира ПЕЛОВА
Кюстендилец е привлечен като обвиняем

за шофиране без книжка, съобщиха от
пресцентъра на Областната дирекция на
МВР в Перник.

Закононарушението е извършено на 10
февруари тази година. В брезнишкото село
Непразненци полицаи от Районното ура-
вление на МВР провелили  проверили лек
автомобил „Лада”. Руското возило е уп-
равлявал 26-годишният Ф.К. от Кюстендил.
Било установено, че младежът шофира в
едногодишния срок на отнетото му по ад-
министративен ред свидетелство за управ-
ление на моторно превозно средство. Сега
заради простъпката му го грози лишаване
от свобода до 3 години и глоба от 200 до
1000 лева.

Пет случая на СПИН в
Перник през 2015-та

Любомира ПЕЛОВА
Пет случая на бича на нашето съвремие –

СПИН, са установени пред 2015-та година в
Перник, сочи справката на РЗИ за заразна-
та заболеваемост в региона през първия
месец на 2016-та година. В нея са предос-
тавени данни както за януари, така и за
цялата минала година. Засега нови болни
от страшната зараза няма. През първия ме-
сец на миналата година варицелите са би-
ли 20, за цялата 2015-та – 408, а сега изша-
рилите са през янари са 121. При 1 случай
за януари и 56 за цялата 2015 година, ми-
налия месец в региона има регистриран са-
мо един случай на остър вирусен хепатит.
От началото на годината няма заболели от
вирусни менингити и менингоенцефалити,
няма и нови случаи на сифилис при четири
за 2015-та година, само един е случаят на
дизентерия. Трима са заболелите от тубер-
кулоза през януари 2016-та срещу 44 за
цялата 2015-та година. По сериозно е уве-
личението на пациентите със скарлатина –
при 96 случая за цялата 2015-та година, се-
га само през януари болните са били 45.

При останалите заразни заболявания
процентът на болниците е почти нулев.

Спокойна епидемичната
обстановка в региона

Любомира ПЕЛОВА

мерени 33,3 мкг на
куб.м при допусти-
ма концентрация 50
мкг на куб. м. Това
означава, че по този
показател, жители-
те на квартал „Из-
ток” дишат сравни-
телно чист атмос-
ферен въздух. Не та-
кава, обаче, е карти-
ната в кварталите
Даскалово, Стара Те-
ва и Автогарата.
Измерените стой-
ности в Даскалово
показват 86,8 мкг на
куб.м, което е малко
над допустимата
концентрация. В
Стара Тева измере-
ните стойности са
148,4 мкг на куб.м.,
което е почти три
пъти над допусти-
мата стойност. В
района над Автога-
рата са измерени
196,3 мкг на куб. ме-
тър, което е близо 4
пъти над допусти-
мата стойност.  

Тревога будят и
стойностите на
серния диоксид. В
кв. „Изток” са нап-
равени измервания в
два часови пояса- от
12 до 24 ч на 18
януари са отчетени
12 мкг на куб.м , а
от 1.00 ч до 11.00 ч
са отчетени 17 мкг

на куб.м при допус-
тими стойности 
125 мкг на куб.м. То-
ва означава, че ат-
мосферният въздух
над най-големия
квартал в Перник е
чист. Не така
стоят нещата с ос-
таналите квартали.
В Даскалово са нап-
равени измервания
на 19 януари от
13.00 ч до 24.00 ч и
са отчетени 36 мкг
на куб. м., а на 20
януари  е направено
измерване от 1.00 ч
до 12.00 ч и са от-
четени 141 мкг на
куб. м, което е над
допустимата стой-
ност. По тревожна
е ситуацията в
Стара Тева. Там са
направени измерва-
ния на  20 януари
от 13.00 ч до 24.00
ч и са отчетени 167
мкг на куб.м,. На 21
януари е направено
измерване от 1.00 ч
до 12.00ч и са отче-
тени 184 мкг на
куб.м, което е близо
два пъти над допус-
тимото. В района
над Автогарата е
направено измерва-
не на 21 януари от
13.00 ч до 24.00 ча-
са и са отчетени
151 мкг на куб. м.,

което е малко над
допустимата нор-
ма. Същите стой-
ности са получени
при направеното
измерване на дру-
гия ден от 1.00 ч до
12.00 ч.

Според специалис-
тите от РИОСВ
Перник, серният
диоксид спада към
групата на серните
оксиди, които се
формират при из-
гаряне на горива с
високо сярно съдър-
жание. Основен ан-
тропогенен източ-
ник на серен диок-
сид е изгарянето на
природни горива
(ТЕЦ, битови из-
точници).

Изводът, който
може да се направи
от получените ре-
зултати от изслед-
ването на Мобилна-
та автоматична
станция  категорич-
но показват, че в
най-големия квартал
на Перник -. „Изток”
атмосферният въз-
дух отговаря на
всички допустими
норми и дори е под
тях..Това се дължи
на фактът, че по-
голямата част от
населението ползва
централно парно
отопление, затова
въздухът е по-чист.
В кв. Даскалово, Ста-
ра Тева и Автогара-
та, където отопле-
нието е предимно на
твърдо гориво, за-
мърсяването е над
допустимата норма.
Фрапиращ е показа-
телят фини прахови
частици, по който
атмосферният въз-
дух над Автогарата
е близо 4 пъти над
допустимата норма.

Във връзка с пре-

В шести клас ще се учи за ‘’рая’’, ‘’еничари’’ и ‘’хайдути’’ 
Виктория СТАНКОВА 

По отношение на чувствителните теми с понятията в учебниците по
история, на първото обществено обсъждане от МОН уточниха, че в те-
ма 4 на програмата за шести клас “Османската империя и българи-
те” се въвеждат понятията “рая”, “еничари” и “хайдути”. 

Предвидено е съдържание за съпротивителните действия на бълга-
рите, въстанията и бунтовете, има ги светците мъченици, опитите за
съхраняване на българската народност в манастирите, посочиха ек-
спертите от Министерството. Те бяха категорични, че никога по ника-
къв начин терминът “съжителство” не е бил използван за определяне
на политическата система. 

Обсъден беше и другият проблем, породил обществено напреже-
ние - изучаването на Средновековието, от учениците, които сега са
пети и шести клас. Няма да има ученик, който да не познава история-
та на Средновековието. Ще има випуски, за които ще се наложи да
се преструктурира учебното съдържание, но то ще бъде направено
така, че да не натовари излишно учениците или да създаде предиз-
викателство за учителите, обясниха от МОН. 

Учителите и представителите на Министерството дискутираха върху
въвеждането на понятията, съобразяването с детските познания, ра-
ботните групи за изготвянето на учебните програми, написването на
учебници и т.н.

вишения на нормите
по показател серен
диоксид, регистри-
рани  от автоматич-
ната измервателна
станция в Перник-
център през декем-
ври 2015 г., в облас-
тна администрация
Перник беше прове-
дено съвещание с
представители на
областната и об-
щинската админис-
трация, РИОСВ-Пер-
ник, ОД МВР-Перник
и РЗИ-Перник. На та-
зи среща ОДМВР –
Перник представи
информация, според
която в някои насе-
лени места от об-
ласт Перник се раз-
пространяват и упо-
требяват въглища с
високо сярно съдър-
жание -7,75-9,48 % ,
добити от находище
Катрище, област
Кюстендил.

По тази причина и
във връзка с писмо
на Областна адми-
нистрация Перник
за определяне нива-
та на серен диоксид
в района на гр. Пер-
ник РИОСВ-Перник
изиска измерване на
качеството на ат-
мосферния въздух,
чрез мобилна авто-
матична станция  на
Изпълнителна аге-
нция по околната
среда.

Резултатите от
това изследване
предстоят да бъдат
обсъждани не само
на местно ниво, но и
в министерството
на околната среда и
водите, за да се
предприемат съот-
ветните мерки с ог-
лед подобряване ка-
чеството на атмос-
ферния въздух над
Перник.

Епидемичната обстановка в региона ми-
налата седмица е била спокойна. В перио-
да 8 -11-то февруари са регистрирани 94
случая на остри репираторни заболявания
при 72 за предходния отчетен период, но
трябва да се има предвид и фактът, че ми-
налата седмица децата вече бяха на учили-
ще и конкактите помежду им спомагат за
по-широкото разпространение на вирусите,
обясняват лични лекари. Все пак средната
заболеваемост за региона е 123,26 на де-
сет хиляди жители при 142,85 промила за
страната.

Четири са новите случаи на скарлатина,
во само един от тях е потвърден, останалите
се считат за вероятни. Заболелите от вари-
цела са  37, при 30 от тях диагнозата е пот-
върдена. Изшарилите са от общините Пер-
ник, Радомир и Земен, като най-много – 15,
са болните от областния град.

Няма нито един случай на който и да е от
групата на вирусните хепатити и невроин-
фекциите. През седмицата инспекторите на
РЗИ - Перник са извършили 93 проверки.
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Проектът предвижда промени в ЦИК с включването на членове от нови парламентарни партии

“Български пощи” временно спират
размяната на поща с Гърция

Силвия ГРИГОРОВА

ДАЗД обявява процедура
за избор на членове

на Съвета на децата
Любомира ПЕЛОВА

Държавната агенция за закрила на детето
обявява процедура за избор на членове на
Съвета на децата от няколко области, сред
които е и Перник и на деца от уязвими гру-
пи. Промяната в състава се налага поради
навършване на 18 години или изтичане на 2-
годишния мандат на част от членовете на
Съвета.

Съветът на децата е консултативен орган
към председателя на ДАЗД, който работи в
изпълнение на основни принципи на Кон-
венцията за правата на детето и Закона за
закрила на детето. В него членуват 33 деца
на възраст до 18 г. Създаден е през 2003 г.,
за да се насърчи детското участие в проце-
са на изработване на политики за децата и
вземане на решения. До момента негови
членове са били над 100 момичета и момче-
та от цялата страна.

Като представители на гласа на младите
хора на местно и национално ниво, членове-
те на Съвета на децата организират различ-
ни инициативи за популяризиране на права-
та на децата и детското участие, изразяват
становища по проекти на нормативни доку-
менти. През миналата година те реализира-
ха 2 много успешни кампании - „Безопасно
и здравословно лято“ и „Децата имат пра-
ва“, по време на която запознаха над 3000
деца от 1 до 4 клас в цялата страна с Кон-
венцията за правата на детето.

За членове на Съвета могат да кандидатс-
тват деца на възраст от 7 до 17 години, за-
писани в редовна форма на обучение, които
притежават креативност; организаторски
умения, да мотивират и обединяват връсни-
ците си за определени каузи или събития;
да могат да изразяват и защитават общото
мнение.

За целта е необходимо в срок до
31.03.2016 г. всеки кандидат да изпрати ав-
тобиография и мотивационно писмо на e-
mail: petya.dimitrova@sacp.government.bg
и л и
tsvetelina.tsvetanova@sacp.government.bg.

Новите членове на Съвета на децата ще
бъдат избрани от комисия, назначена от
председателя на ДАЗД, в която ще има
представители на ДАЗД, на неправителстве-
ни организации, работещи с и за деца, и на
Съвета на децата. Представителят на всяка
област ще бъде определен между кандида-
тите за съответния регион.

Всеки интересуващ се може да намери
допълнителна информация на сайта на
ДАЗД: http://sacp.government.bg/bg/za-deca/ .

Глад за тираджии в България
Любомира ПЕЛОВА

В България се усеща остър недостиг
на шофьори на тежкотоварни камиони.
По данни на браншови организации в
момента са незаети над 3000 работни
места. В същото време възнаграждения-
та растат и стигат до над 3 000 лева. Об-
явените места в бюрата по труда обаче
са в пъти по-малко - около 100. Така днес
редица транспортни фирми  са принуде-
ни да свият бизнеса си.

„Глад има за всякакъв персонал сре-
ден клас – шофьори, механици, монтьо-
ри”, обясни Красимир Лалов от Нацио-
налното сдружение на превозвачите.
Проблемът според всички е един, и то от-
ново заради дефект в образователната
система. Така например преди години,
след завършване на професионално учи-
лище по автотранспорт, всеки получава
дадена категория. Днес обаче това не е
така.

Също така сметките показват, че за ка-
тегория С, необходима за управление на
тежкотоварен автомобил, човек трябва
да бръкне доста дълбоко в джоба си.

Тепърва предстоят разговори между
държавата и бранша, за да не изпаднем
в ситуация, в която да се стига до внос
на шофьори.

АБВ нямат предста-
вител в ЦИК, чийто
настоящ състав бе
формиран по време на
предишния парла-
мент. АБВ смята, че
след всеки вот за НС
или ЕП съставът на
ЦИК трябва да бъде
увеличаван с по един
член, ако има нови пар-
тии, които са получи-
ли представителс-
тво.

“Мандатът на чле-
новете на ЦИК е 5 го-
дини. Поради начина
на конституиране и
мандата, в действа-
щия състав на ЦИК
има членове, излъчени
от политически сили,
които не са парламен-
тарно представени. А
в същото време в На-
родното събрание има
политически сили, кои-
то не са представени
в ЦИК. Поради това
считаме, че съставът
на ЦИК трябва да бъ-
де допълнен и с члено-
ве на парламентарно
представените поли-
тически партии, като
е предложено разшир-
яване на броя на чле-
новете на ЦИК”, се

Любомира ПЕЛОВА
От 2018 година да

се въведе машинно
гласуване в цялата
страна, предлага зако-
нопроект на АБВ, вне-
сен в Народното съб-
рание. Проектът
предвижда също със-
тавът на ЦИК да се
допълва всеки път
след парламентарни и
евроизбори. “С оглед
обществените нагла-
си и потребности от
електронно гласуване
и особено с оглед чес-
тното и справедливо-
то отчитане на из-
борните резултати,

намаляване подправ-
янето на протоколи и
снижаване на високия
брой недействителни
бюлетини, сме убеде-
ни, че възможността
за машинно гласуване
като разновидност
на електронното гла-
суване трябва да бъ-
де разширена”, се каз-
ва в мотивите към за-
конопроекта за пром-
яна на Изборния ко-
декс.

Партията на Георги
Първанов иска на
предстоящите прези-
дентски избори да се
гласува машинно в

най-малко 5000 секции,
което е десет пъти
повече от предвиде-
ното в действащия
закон.

Предлага се още със-
тавът на ЦИК да се
допълва всеки път
след избори за Народ-
но събрание и Европей-
ски парламент, за да се
гарантира представи-
телството на парла-
ментарните форма-
ции. Партията твър-
ди, че няма пречка със-
тавът на избирател-
ната комисия да бъде
увеличаван над пред-
видените сега 18 чле-
нове.

казва в мотивите към
законопроекта.

АБВ предлага още ре-
шенията на ЦИК по
жалби срещу актове
на общинска избира-
телна комисия (ОИК)
вече да не се обжал-
ват пред Върховния
а д м и н и с т р а т и в е н
съд. Идеята е ВАС да
бъде разтоварен, а
заедно с това да бъ-
дат улеснени жалбо-
подателите. Партия-
та иска тези жалби да
се гледат от местни-
те административни
съдилища, за да се
осигури по-лесен дос-
тъп до правосъдие на
гражданите.

По сегашния режим,
ако ЦИК се произнесе
по жалба срещу акт на
общинска избирател-
на комисия във Варна,
то жалбоподателят
от Варна ще трябва
да пътува до София,
за да присъства на де-
лото си пред върхов-
ния съд. Ако се приеме
идеята на АБВ, ще се
налага на ЦИК да ко-
мандирова свои пред-
ставители по делата
извън столицата.

Очаровани от движе-
нията с лента и топка,
децата останаха около
Албена Паунова гото-
ви да покажат какво
могат. 

Срещите с малките

Виктория СТАНКОВА
Музикални приказки

зарадваха децата в
Мошино. Срещата на
малките палавници от
детска градина „Про-
летен цвят” с музика-
та бе много вълнува-
ща. Те се радваха на му-
зикалните приказки,
които Славена Вражал-
ска разказа с помощта
на пианото. Децата
пляскаха с ръце и ус-
михнати приветства-
ха горския концерт на
Детска вокална група
”Хвърчило”. Бяха впе-
чатлени и от упражне-
нията по гимнастика.

Музикални приказки
радваха децата в Мошино

палавници, организира-
ни от РМД – Мошино
ще продължат и след-
ващата седмица – на
24 февруари в ОД-
З”Чуден свят”и на 26
в ОДЗ”Знаме на мира”. 

Кметът обеща – велоалеята
ще е готово до края на лятото

Любомира ПЕЛОВА
Мечтата на пернишките любители на велосипедния спорт е на път

да се сбъдне, след като новият кмет на общината Вяра Церовска
даде дума от националния ефир, че до края на лятото велоалеята,
която години наред обещаваха предшествениците й в местната уп-
рава, така и не стана готова, този път ще я има. Градоначалникът
още ведвнъж поясни, това което вече е знайно в града – че забав-
янето е дошло от грешки в стария проект, който е отпаднал, тъй ка-
то не е бил съгласуван и с КАТ и се е наложило ново проектиране
на спортното съоръжение. Нещо, което перничани, и най-вече вело-
сипедистите, организирали и не един и два протеста, знаят още от
2015-та година. Тогава го огласи бившият градотачалник Иван Ива-
нов. Сега кметът Вяра Церовска уточни, че новият проект е готов и
в края на лятото колоездачите ще могат да ползват велоалеята.

За младите, а и несамо млади велосипедисти остава надеждата,
че най-накрая близо 7-километровата алея ще е готова и ще могат
да я ползват. Сега от нея са завършени около 700 метра.

Поради блокадата на граничния пункт Ку-
лата, в резултат на стачката на гръцките
фермери, днес, 17 февруари 2016 година
„Български пощи” ЕАД не размениха поща
по земен път с пощенския оператор на Гър-
ция. Това информираха от „Български по-
щи”.

От държавната фирма твърдят, че това е
втория случай на спиране на размяната в
резултат на блокадата на българо–гръцката
граница.

Първи започнаха протестите гръцките зе-
меделци в района на Серес още на 15 януа-
ри 2016г. първоначално протестните дей-
ствия бяха в района на Серес, но после се
стигна до блокада на граничния пункт Кула-
та-Промахон. Въпреки, че по първоначална
информация, протестите трябваше да прик-
лючат до края на януари, близо две седми-
ци вече е блокиран граничният пункт при
Кулата.

Не за първи път гръцките фермери правят
блокади на граничния пункт. През годините
това е ставало няколко пъти, а стачките на-
шите съседи нанасят сериозни щети на бъл-
гарския бизнес.

Този път фермерите протестират срещу
промените в данъчното облагане на сектора,
както и срещу пенсионната реформа, които
се очаква да бъдат внесени за гласуване в
гръцкия парламент.
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ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ подкрепиха здравния министър Петър Москов

пазването на Бойко
Борисов”.

Демир Абу Мелих
от ГЕРБ пък обвини
Кънев, че този вот
се провежда заради
него, защото изоста-
вил своя министър.
Той остана полити-
чески сирак, няма кой
да го защитава зара-
ди вас, добави депу-
татът. А Тунчер
Кърджалиев заяви, че
когато покровителс-
твената ръка на Бой-
ко Борисов падне от
главата на министър
Москов, той ще си
замине.

Съпредседателят
на ПФ Валери Симео-
нов обаче заяви, че
политиката на здра-
веопазване е една от
най-успешните досе-
га, затова няма да
подкрепят вота. По
думите му опозиция-
та си служи с невер-
ни тези, измислени
обвинения и дори
клевети. Той даде
пример, че няма да се
закриват никакви
болници, както се
твърди.

Ще могат ли физически лица да обявяват фалит?
Виктория СТАНКОВА
Закон за защита при свръхзадълженост на физическите лица диску-

тираха за първи път през тази седмица на експертна кръгла маса ико-
номисти, представители на Конфедерацията на независимите синди-
кати в България, Националният омбудсман Мая Манолова, народни
представители.

Въпреки че подобен законопроект е внесен от ПП АБВ за разглеж-
дане от Народното събрание преди близо година, досега той не е об-
съждан в нито една комисия. Целта на подобна регулация е на длъж-
ници, които съдът докаже, че са добросъвестни, да им бъдат опроща-
вани дълговете. За възможността физически лица да обявяват личен
фалит у нас се говори от няколко години, но такъв закон така и не е
приет.

Заедно с Румъния сме единствените страни-членки на ЕС, които нямат правни текстове, които да уреждат пробле-
ма, макар че северната ни съседка вече е разгледала подобен законопроект на първо четене.

Според информация на КНСБ, българите в несъстоятелност са между няколстотин хиляди дори 1 милион, което
още повече доказва нуждата от подобна правна рамка, заяви президентът на Конфедеряцията Пламен Димитров.

Освен законопроекта на АБВ, има второ предложение, на Асоциацията за финансова коректност. Този на АБВ
предвижда възможността свръхзадлъжнелите лица да могат да се освободят от задълженията си, ако съотноше-
нието между активите и пасивите безспорно показват, че с очакваните доходи през следващите години е невъз-
можно да погасяват вземанията. Второто важно условие е длъжникът да е бил добросъвестен. В него е залегнала
дефиницията, че недобросъвестен е длъжник, изпаднал в свръхзадълженост в резултат на извършено от него уми-
шлено престъпление, поел е задължение без намерение да го изпълни или е станал свръхзадлъжнял поради разто-
чителство, поясни депутатът от Лъчезар Никифоров. Участниците дадоха за пример Полша и Литва, където не се
пристъпва към производство по гражданска несъстоятелност, ако длъжникът е изгубил имуществото си заради ал-
кохолизъм или е загубил работата си по своя вина.

110 000 германци всяка година пожелавали и получавали собствения си фалит.
Вторият законопроект на Асоциацията за финансова коректност, използвала за пример този на Румъния, а пове-

че за него разказа Николай Островски от Асоциацията.
До края на март експертна група ще събира информация и ще я анализира, за да може да се пристъпи и към по-

решителни мерки за приемането на закон за частния фалит.

Новите програми по БЕЛ
поставят акцент върху

българските произведения
Виктория СТАНКОВА 

Акцент в представената от Министерство-
то презентация по време на първото общес-
твено обсъждане на новите учебни програ-
ми по БЕЛ и история беше фактът, че с но-
вите учебни програми от пети до десети
клас се създава ясна връзка както в над-
граждането на знанията по самия предмет,
така и между различните предмети. 

Българска литература ще се изучава по-
вече от четири години - изцяло в седми, де-
сети, 11-и и 12-и клас, но също и с отделни
текстове в останалите класове. Досега та-
къв акцент върху българската литература
не е имало и разпределениeто ще се фоку-
сира именно върху нея заради външното
оценяване, посочиха още експерти от
МОН. 

За първи път в програмата е разписано
ясно разпределение между часовете за
литература и часовете по български език.
Това ще реши проблемите с грамотността.
Обособени са часове и за комуникационни
способности по няколко часа седмично, за
да може децата да добият умения и за
справянето си като граждани в реални си-
туации.

Предлагат да има промяна в ТЕЛК
Виктория СТАНКОВА

Заместник-министърът на труда и со-
циалната политика Гълъб Донев предста-
ви на членовете на Националния съвет по
условията на труд предложението на Ми-
нистерството на труда и социалната поли-
тика за въвеждане на експертиза на ра-
ботоспособността за хората с уврежда-
ния в трудоспособна възраст. В заседа-
нието днес участие взе и заместник-ми-
нистърът на здравеопазването д-р Бойко
Пенков.

„Подчертавам съвсем ясно, че всички
лица с увреждания, които до момента са
преминали през системата за оценка на
работоспособността нямат да загубят
своите права“, категоричен беше замес-
тник-министър Донев. Той отново поясни,
че целта за въвеждане на експертиза на
работоспособността е да се индивидуали-
зира подходът към всяко лице с увреж-
дане, за да може то да получи в макси-
мална степен социалната грижа, от която
има нужда.

В представянето си, заместник-минис-
тър Гълъб Донев посочи, че предложение-
то очертава общите насоки за промяна в
системата на ТЕЛК. От тук нататък пред-
стои период на интензивно публично об-
съждане на всички детайли по него.
„МТСП е отворено към всички конструк-
тивни предложения на заинтересованите
страни. Целта ни е чрез широка дискусия
да постигнем максимално съгласие око-
ло промените“, подчерта още той.

„В рамките на частта от Предложението
за промяна в ТЕЛК, която е свързана с
начина на работа на медицинската ек-
спертиза, Министерството на здравеопаз-
ването иска да предостави възможност
на висококвалифицирани специалисти,
след обучение и изпит, да участват в ко-
мисиите за медицинска експертиза и да
могат да дават компетентни становища“,
съобщи заместник-министър Пенков. Той
увери, че по този начин „ще се отпуши
системата“. „Всички промени, които пред-
лагаме са в полза на хората и целят те да
получат това, от което имат нужда“, заяви
д-р Пенков.

Заместник-председателят на Съвета и
вицепрезидент на КНСБ д-р Иван Кока-
лов на свой ред акцентира върху значе-
нието от изготвяне на прецизна оценка на
въздействието от промените. Той допълни,
че всичко, което се предприема, не
трябва да бъде с цел икономия на средс-
тва, а по-добра и ефективна подкрепа на
хората с увреждания – становище, под-
крепяно и от министъра на труда и со-
циалната политика и идеен инициатор на
Предложението за промяна в ТЕЛК –
Ивайло Калфин.

Любомира ПЕЛОВА
След като вчера

парламентарно пред-
ставените полити-
чески партии ГЕРБ,
РБ, ПФ и АБВ катего-
рично заявиха, че
няма да подкрепят
вота на недоверие
към кабинета за про-
вал в здравеопазване-
то, стана ясно, че
той няма да мине.  За
да бъде успешен во-
тът, са нужни гласо-
вете на 121 депута-
ти, които опозиция-
та не може да събе-
ре. Той беше внесен
от 69 народни пред-
ставители - от БСП
и ДПС и двама неза-
висими, а резулта-
тът е предизвестен.
По правилник гласу-
ването може да се
проведе най-рано 24
часа след приключва-
не на днешните деба-
ти и затова ще е в
петък. 

Още в началото на
дебата вчера мно-
зинството отхвърли
предложението об-
съждането да се из-
лъчва директно по

От АБВ също зая-
виха, че няма да под-
крепят вота на не-
доверие, макар да
имат забележки към
работата на Мос-
ков, защото пробле-
мите в здравеопаз-
ване са започнали
още от зачеването
на тази система.

Михаил Миков от-
ново се намеси, като
предупреди управл-
яващите, че ако не
променят политика-
та на здравеопазва-
не, скоро народът
ще им гласува вот на
недоверие.

Д о с к о р о ш н и я т
председател на ДПС
Лютви Местан също
заяви, че той и депу-
татите, които на-
пуснаха движението
заедно, ще под-
крепят вота на недо-
верие. По думите му
той е трябвало да се
разисква преди пове-
че от година, когато
обществото е ста-
нало свидетел на не-
допустим език на ом-
разата към ромите
от Петър Москов.

БНТ и БНР, което до-
веде до напрежение
между управляващи
и опозиция. Незави-
симият депутат Ве-
лизар Енчев - един от
вносителите заедно
с Георги Кадиев,
поиска депутатите
да изискат премие-
рът Бойко Борисов -
да дойде в парламен-
та. Ще се обадя, след
като започне деба-
тът, каза председа-
телят на парламен-
та Цецка Цачева. Бо-
рисов обаче така и
не се появи.

Реформата на Мос-
ков ще доведе до
хаос в здравните
грижи, заяви от пар-
ламентарната три-
буна депутатът от
БСП Жельо Бойчев,
който представи мо-
тивите за вота на
недоверие. По думи-
те на д-р Хасан Аде-
мов от ДПС вместо
здравни цели, кон-
кретни мерки и
стъпки за тяхното
постигане, Москов
се стреми да приго-
ди болничната ин-

фраструктура и
обективните здрав-
ни потребности към
наличния финансов
ресурс.

Лидерът на ДСБ Ра-
дан Кънев призова
иронично БСП и ДПС
да потърсят подкре-
пата на ГЕРБ, ако ис-
кат да свалят десни
министри, които са
малко в правителс-
твото. По думите
му трите партии ра-
ботят чудесно заед-
но, когато искат да
спират реформи. И
припомни бламиране-
то на правосъдния
министър Христо
Иванов след гласува-
нето на промените в
Конституцията, ко-
гато гласуваха заед-
но. В отговор лиде-
рът на БСП Михаил
Миков се обърна на
“ти” към него: “Ти
явно си сънувал в
някой сън, че някой
търси подкрепа от
вас. Живеете с усе-
щането, че някой ви
кани. Вие сте ясна
част от пагубната
политика в здравео-
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 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. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро

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

7. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.

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

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

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

11. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро

12. Тристаен, Изток, ет. 7, преустроен,85 кв.м - 52 000 лв.

13  Тристаен, Изток, 98кв.м, ет.3/3/, без ТЕЦ, - 42 000 лв.

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

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

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

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

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

18. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.

19. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.

20. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро

21. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 43 000 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 - 37 000 лв.

0887/884 095
0888/503 237

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

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

КЪЩИ:
1. ПРОУЧВАНЕ, ДВА ЕТАЖА,
РЗП-110 М2,
ДВОР-320 М2,АКТ-15 -28 888 ЕВРО
2. ВАРОШ,СУТЕРЕН И ДВА ЕТАЖА,
РЗП-120М2,ДВОР-350М2-31 900 ЕВРО
3. РАЛИЦА,МАСИВНА,
РЗП-250М2, ДВА ГАРАЖА,
ДВОР-250М2 -38 999 ЕВРО
4. РАЛИЦА, ЕТАЖ ОТ КЪЩА
 -75 М2, ЕТ.1, ПЪЛНО
ОБЗАВЕЖДАНЕ -17 999 ЕВРО
5. С. СОПИЦА, НА ГЛ. ПЪТ,
ДВА ЕТАЖА, ТОК И ВОДА,
ДВОР-1 110 М2 -7 777 ЕВРО
6. С. ЖИТУША-ЦЕНТЪР,СУТЕРЕН
С ГАРАЖ И ДВА ЕТАЖА,
ГРУБ СТР. -10 500 ЕВРО
7. С. САДОВИК, РЗП-130,
ДВОР-1 250 М2, ВиК,
БУНАР, НОВА -10 500 ЕВРО
8. С. ДОЛНИ РАКОВЕЦ,
СУТЕРЕН И ЕТАЖ, ГРУБ
СТРОЕЖ, ДВОР-1 200 М2-14 900 ЕВРО

ПАРЦЕЛИ:
1. БЛИЗО ДО КАУФЛАНД-
372 М2, ГОЛЯМО ЛИЦЕ,
ЗА БИЗНЕС -13 999 ЕВРО
2. ТЕВА, УПИ-3ДКА, ПОД БЛОКОВЕТЕ,
ГОЛЯМО ЛИЦЕ -17 ЕВРО/М2
3. ИЗТОК-С/У БИЛЛА, 290М2,
ЛИЦЕ НА БУЛЕВАРДА -35 900 ЕВРО
4. РАДОМИР,УПИ-2 ДКА,
ДО ЖП ГАРА,ТИР ДОСТЪП-17 900 ЕВРО
5. РАДОМИР,УПИ - 4,5 ДКА,
ИНДУСТР.ЗОНА, ЪГЛОВ -41 900 ЕВРО
6. С. МЪРЧАЕВО-ДО ПЪТЯ ЗА
РУДАРЦИ, 1+1 ДКА
-ПО ИЗБОР -33 ЕВРО/М2
7. С. РУДАРЦИ-ДО СП.ЕХО,УПИ-
800М2,РАВЕН,ЮЖЕН -18 888 ЕВРО
8. С.ИЗВОР,УПИ-672М2,
ПАНОРАМЕН -4 500 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, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.

4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 1, тх., пл., ТЕЦ, без тер. - 42 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

6. Гарсониера, Мошино, тх., 52 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, тер - 27 900 лв.

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

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

9. Двустаен, Център, тх., 68 кв.м, ет. 1, ремонт, 2 тер. - 52 900 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Къща, с. 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

1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 74 кв.м, сутерен и ет.- 37 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 86 000 евро
7. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
10. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
11. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
13. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
14. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
15. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. УПИ, Богданов дол, 425 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
21. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м, урбаниз. терит.- 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц., тх., топла вода, ет. 4/5/ - 200 лв.
2. Двустаен, Изток, част. обзаведен - 200 лв.
3. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 250 лв.
4. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
5. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, за осн. ремонт - 10 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

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

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

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

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

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

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 18 февруари 2016 г.

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

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

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. 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.

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

52 000 лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.
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Дава се под наем,  ъгловия
магазин на ул. Софийско шосе №
80 - 400 лв. - тел. 0878 500 948
Давам под наем, гарсониера

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

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

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

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

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

Търся таксиметров шофьор на

трудов договор. Мотивиращо

възнаграждение - тел. 0896 800 250

Вестник „Съперник” търси РЕК-

ЛАМЕН АГЕНТ  с опит –

тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Кафе аперитив “Струма търси

барман/ка, за предпочитане пен-

сионер/ка/ - тел. 0896/820 636

спалня , 2 кв. м. тоалетна
и 2 кв. м. кухненски бокс .
има и навес за паркиране
на кола - около 25 кв. м.
тел. 0877/57 47 26; 0895/17
13 57; 0884/49 62 40
Продавам, двустаен, кв.

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

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

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

с. Рударци, 800 кв.м, ра-
вен, ограден с разреше-
ние за строеж, ток, вода,
канал, 36 000 лв. - тел.
0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам Opel Frontera
1995 115 к.с. Джип Бензин
1995 год. Ръчна За части тел.
089 755 1534
Продавам Alfa romeo 159

3.2 Q4 GIUGIARO DESIGN
тел 088 289 9922; 089 855
9511
Продавам Honda CR-V 2.2I-

Dtec 150kc 150 к.с. Джип Ди-
зел 2011 год. 90000 км Ръчна
- тел 088 289 9922; 089 855
9511

Търся да закупя гарсониера,
Разш. Център, с тец, тел. 0898
58 48 00
Продавам  гараж в кв.

Дараците - тел. 0898 611 444
Продавам къща - тухла/пло-

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

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

първи етаж , с разрешително
за търговска цел . 35 кв. м.
реални , 22 кв. м. хол , 9 кв. м.

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

работа

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

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

Собственик
продава:

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

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

вителства, кафе, на 2 етажа

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и

др. - 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

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

тел.0878/32 14 34

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

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

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215

наем

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

гранитогрес, срещу
“Пени маркет”, отличен,

след ремонт
- по договаряне

- тел 0885/722 340

Строителна
бригада, извършва

тенекеджийски
услуги,

хидроизолация,
конструкции и

ремонт на
покриви,

почистване на
комини

- тел. 0895 996 979
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Хиляди се простиха с Трифон
Иванов във Велико Търново

Хиляди българи се
събраха пред Дворе-
ца на културата и
спорта "Васил Лев-
ски" във Велико Тър-
ново, за да се
простят с легендата
Трифон Иванов.

Един от най-голе-
мите български фут-
болисти почина от ма-
сивен инфаркт в съ-
бота на 50-годишна
възраст. Във Велико
Търново и в село Са-
моводене, където
живееше Трифон
Иванов, днес е Ден
на траур.

Опелото на Трифон
Иванов бе извърше-
но в 11 часа в тесен
семеен кръг в Преоб-
раженския манас-
тир. Полицейска кола

бе отцепила шосето към светата обител още в 8 ч. сутринта и не допускаше
никакви посетители. Поклонението в Двореца на културата и спорта започна в
13 часа.

Президентът на Българския футболен съюз Борислав Михайлов пристигна
първи в залата, а след него влязоха Димитър Пенев, Христо Стоичков, Йордан
Лечков, Наско Сираков, Красимир Балъков и почти всички от останалите фут-
болисти от Пеневата чета. Липсваха Велко Йотов, който е в Америка, Емил Кос-
тадинов, който бил в Мексико, когато го заварила новината и не успял да си
смени билетите и Емил Кременлиев.  От името на Златния отбор по футбол реч
произнесе Бончо Генчев, съотборник и приятел на Трифон Иванов. Представи-
тел на държавата беше единствено кметът на града Даниел Панов, а съболез-
нователни адреси бяха изчетени от името на президента Росен Плевнелиев и
премиера Бойко Борисов. Гошо Гинчев, съветник на спортния министър, връчи
на майката на футболиста Маринка най-високото държавно отличие в сферата
на спорта "Венец на победителя", а дъщеря му Галина, ридаейки извика: "Бра-
во, бе, тати! Аплодисменти за тати". Камата не успя да се сдържи и заплака с
глас, докато се прощаваше с близкия си приятел. На излизане от залата, след
като се прости с Трифон Иванов, Наско Сираков заяви: „Мога само да кажа
„Почивай в мир, братчето ми”.   Бивш президент на Българския футболен съюз
Валентин Михов също бе лаконичен. "Когато загубим човек, тогава се сещаме
за него", каза Михов. "Най-неприятното е, че най-железния от нашия състав...
Нямам думи. Той толкова бързо не се предаде, а ни го отне природата", сподели
Димитър Пенев.

Близо 10 000 души си взеха последно "Сбогом" с големия футболист.
По-късно днес Трифон Иванов ще бъде положен, в тесен семеен кръг, до

гроба на баща си във великотърновските гробища. Съотборниците за Туньо
"От четири дни ми се е свило сърцето и ми е много тежко да говоря. Този

човек беше пример за поведение, както на терена, така и в живота. Трифон
заслужава да остане в паметта на хората. Мисля, че той беше пример за млади-
те с безкомпромисната игра на терена и с човечността в живота", заяви пред
bTV бившият полузащитник от златния отбор от САЩ`94 Даниел Боримиров.

"Беше перфектен, ще го запомня с много неща", бяха единствените думи на
Ивайло Йорданов. "Жал ми е, че Трифон толкова рано си отиде. Беше човек,
който винаги може да изненада с неговия креативен хумор. Когато ми се ядос-
ваше, пак се майтапеше, той беше така. Дай Боже горе в небесата да играе
футбол със звездите, които са си отишли преди него", каза Красимир Балъков,
който пристигна от Германия, за да изпрати своя дългогодишен приятел и коле-
га. Първият треньор на Трифон Иванов - Георги Василев заяви, че защитникът е
бил изключително качествен футболист и още на млада възраст добивал уни-
версалност с поведение-
то си на терена, с мисле-
нето си."Мисля, че Трифон
си отиде от този свят до-
волен, свършил си своя-
та работа и като профе-
сионалист и като човек,
преди всичко. Той беше
голям човек, комбинира-
ше тези качества - профе-
сионални с човешки дос-
тойнства", каза Гочето.
Бончо Генчев, който е
един от най-близките
приятели на Туньо, споде-
ли, че ще го запомни с де-
лата му, с хумора и с гол-
ямото му сърце. "Един
голям българин. Така ще
остане на всички българи
в сърцата и съзнанието",
допълни Генчев.

НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ
1618, гр. София, ул. Витошко лале № 16, ЕИК 000673210

На основание чл. 16, ал. 2 и чл. 19 от Закона за държавната собственост и във
връзка с чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната
собственост, НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ

ОБЯВЯВА
1. Търг с тайно наддаване за следното: за отдаване под наем на части от

недвижим имот - публична държавна собственост в управление на Министерство
на културата за нуждите на Национален исторически музей, а именно: сезонен
бюфет с площ от 46 (четиридесет и шест) квадратни метра, находящ се на първи
етаж в северното крило на сградата във филиал Земенски манастир в гр. Земен,
обл. Перник, ведно с прилежащи площи към него тераса-двор с площ от около 40
(четиридесет) квадратни метра, ведно с 1 (един) квадратен метър площ за кафе-
автомат; с предназначение: за продажба на топли и студени безалкохолни
напитки, закуски, захарни изделия и топла храна на посетители на Земенски
манастир; за срок от 5 (пет) години; при начална тръжна цена на едномесечна
наемна вноска в размер на 114.00 (сто и четиринадесет) лева без ДДС.  В наемната
цена не са включени консумативни разходи за електроенергия, отопление и вода.

2.Дата и място на провеждане на търга: 22.03.2016 г. от 11:00 часа в
сградата на НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ, гр. София, ул. Витошко лале №16.
3. Оглед на имота се извършва след закупуването на тръжна документация.

4. Закупуване и получаване на тръжната документация: в отдел
„Счетоводство” на Национален исторически музей, гр. София, ул. Витошко лале
№ 16, всеки понеделник и четвъртък в периода от 20.02.2016г. до 21.03.2016г.
от 10:00 часа до14:00 часа. Цената за тръжната документация е в размер на
10.00 (десет) лева без ДДС и сумата не се възстановява.

5. Място и срок за подаване на заявления за участие в търга: до 15.00
часа на 21.03.2016г. в деловодството на Национален исторически музей,
гр.София, ул.Витошко лале № 16.

6.  Депозит за участие в търга в размер на 10 (десет) на сто от началната тръжна
наемна цена се внася в брой в отдел «Счетоводство» или по банкова сметка на
НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ до крайната дата за подаване на
документи за търга .

7. При неявяване на кандидати и/или при възникване на обстоятелства,
които правят невъзможно откриването на търга или неговото приключване,
комисията съставя протокол, въз основа на който със заповед ще бъде определена
дата за провеждане на нов търг.

За допълнителна информация: тел. +3592 955 6226 - счетоводство, +3592 955
4290 - деловодство.

Москов: В мотивите за вота на недоверие има 10 лъжи
В мотивите на искания вот на недоверие към правителството има 10 лъжи, заяви

здравният министър Петър Москов. Стигна се до остър сблъсък с опозицията.
Днес депутатите близо пет часа бурно обсъждаха внесения от БСП, ДПС и двама
независими вот на недоверие "заради провал в политиките за здравеопазване".

ГЕРБ, РБ, ПФ и АБВ заявиха, че няма да го подкрепят, с което опозицията няма
шанс вотът да мине. Въпреки това, самият Москов защити политиката си от
парламентарната трибуна. "Първата лъжа е, че има нормативен хаос, но това го
казвате, защото вие не сте подготвени. Този парламент прие стратегия за развитие
на здравеопазването, а на нейна база бяха изработени и нормативни актове",
започна той. Втората лъжа, според него, е за ограничения достъп до
здравеопазване. По думите му в рамките на миналата година са финализирани
усилията на предишно управление за пълно окомплектоване на болниците в
областта на онкологията. В одобрения вече от Надзорния съвет на НЗОК проект
на Националния рамков договор има 642 хиляди повече направления в
доболничната помощ, 236 хиляди профилактични прегледа за лица от различни
възрасти, над 5 млн. броя повече изследвания, добави Москов.

Високото ниво на лични разходи за здравеопазване на гражданите е
следващата лъжа, допълни той. Твърдения за служебни, самоволни и без критерии
начини за сключване на договор и за откриване на нови лечебни заведения, по
думите му, също са лъжа.  Следваща неистина според Москов е, че Законът за
здравното осигуряване компрометира здравноосигурителния модел, "държавата,
видите ли, не изплаща в пълен размер задълженията си за групите, които
осигурява". "Това вече не е неразбиране, а злонамереност", допълни той.

По думите му това мнозинство за първи път е разписало в закон по какъв начин
ангажиментът на държавата нараства до пълния такъв - от това следва, че само
през тази година допълнителният ангажимент през трансфери от държавата към
касата е увеличен с 66 млн. лева. Увеличен е и бюджетът на МЗ, който финансира
определени лечебни дейности. Най-интересното от мотивите, допълни Москов, е
че през 2015 г. са били наложени финансови ограничения, създаващи
невъзможност на лечебните заведения да оказват медицинска помощ. Това е
тежка лъжа, коментира министърът и направи сравнителен анализ с бюджетните
средства за 2014 г. За здравноосигурителни плащания при предишното
управление в бюджета на НЗОК е имало над 2 400 млрд. лв., а по време на нашето
"лошо" управление има с 554 млн. лв. повече, посочи Москов. По отношение на
твърдението в мотивите за вота, че дълговете на болниците нарастват, Москов
посочи, че задълженията на болниците при предишното управление са нараснали
с 20 млн. лв., а по време на сегашното управление са намалели с 4 млн. лв.

Напускането на лекарите от страната е друга неистина, каза Москов и добави,
че през 2014 г. са били издадени 468 удостоверения за работа в чужбина, а през
2015 те са били с около сто по-малко. "Знаете ли колко са законодателните
действия в сферата на здравеопазването по времето на вашето управление –
нула”, обобщи министър Москов, обръщайки се към БСП и ДПС, като повтори на
четири езика "нула, фу, зиро, нада". След това той каза на руски: “Надо меньше
пить“ (Трябва да се пие по-малко), както казал "техният патрон Ленин".

Тази негова реплика предизвика остри реакции от място на депутати от
опозицията, които започнаха да удрят по банките и създадоха хаос в пленарната
зала. Председателят на парламента Цецка Цачева призова за овладяване на
емоциите и ред. „Моля заемете си местата и не подвиквайте от място” заяви тя,
като помоли и Москов да бъде по-внимателен.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ния.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

заплувате в спокойни и обезпечени води. Всичко, което предприемете
днес, ще се нуждае от корекции и поправки. Сънищата ви са пророчески,
а получените информации навременни и важни.
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Âîëåéáîëíèÿò „Ìèíüîð” å ñòàðà øêîëà
Така смята треньорът на националния отбор Пламен Константинов

Страницата подготви Яне Анестиев

“А1” ОФГ - ПРОЛЕТ 2016

ПРОГРАМА

14 КРЪГ - 27/28 ФЕВРУАРИ – 15,00 Ч
79 ФК МИНЕРАЛ - ФК ВИТОША - Н
80 ФК СПОРТИСТ - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
81 ФК ВЕРИЛА - ФК БАЛКАН - С
82 ФК ЕРМА  - ФК ДРУЖБА - Н
83 ФК ПИРИН - ФК ЧОРНИ 1920 - Н
84 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК БОТЕВ - С
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК МЕТАЛУРГ 1957

15 КРЪГ - 5/6 МАРТ – 15,00 Ч
85 ФК БАЛКАН - ФК СПОРТИСТ - Н
86 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК МИНЕРАЛ - Н
87 ФК ВИТОША - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
88 ФК БОТЕВ - ФК ПИРИН - Н
89 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ЕРМА - Н          
90 ФК ДРУЖБА - ФК ВЕРИЛА - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК СВЕТЛЯ 2000

16 КРЪГ - 12/13 МАРТ – 15,00 Ч
91 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - С
92 ФК МИНЕРАЛ - ФК БАЛКАН - Н
93 ФК СПОРТИСТ - ФК ДРУЖБА - Н
94 ФК ВЕРИЛА - ФК ЧОРНИ 1920 - С
95 ФК ЕРМА - ФК БОТЕВ - Н
96 ФК ПИРИН - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ВИТОША

17 КРЪГ - 19/20 МАРТ – 15,00 Ч
97 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК ЕРМА - С
98 ФК БОТЕВ - ФК ВЕРИЛА - Н
99 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК СПОРТИСТ - Н
100 ФК ДРУЖБА - ФК МИНЕРАЛ - Н
101 ФК БАЛКАН - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - Н
102 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ВИТОША - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ПИРИН

18 КРЪГ - 26/27 МАРТ – 15,00 Ч
103 ФК ВИТОША - ФК БАЛКАН - Н
104 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ДРУЖБА - С
105 ФК МИНЕРАЛ - ФК ЧОРНИ 1920 - Н

Фенове на ЦСКА и „Левски”
се млатиха след хокеен мач
Кърваво меле между фенове на „Левски” и

ЦСКА по чудо завърши само с две счупени глави,
няколко избити зъба и поражения по фасадата на
Зимния дворец. Към 22:20 часа в понеделник око-
ло 200 “сини” привърженици причакват феновете
на ЦСКА, които подкрепят хокейния отбор на “че-
рвените” в мача срещу Славия. След срещата ста-
ва масов бой пред входа на Зимния дворец. Вадят
се бухалки и метални боксове. Охранител подава
сигнал на 112 и за минути на мястото почернява от
полицаи. Налага се дори във въздуха да проекти
предупредителен изстрел.”В залата е имало двама
полицаи, но те направо са ги прегазили. След това
са подали сигнал за боя и полицията се е намеси-
ла. Имало е около 30-40 полицаи, реагирали са
бързо”, заяви шефът на федерацията по хокей
Красимир Кръстев.Само навременната намеса на
органите на реда е предотвратила да се стигне до
по-голяма драма.

Кобрата: Боксът е
като 10 казарми

Най-добрият български професионален
боксьор Кубрат Пулев реши да се впусне във
философски размисли. Кобрата смята, че
боксът предлага на всеки мъж по-добро обу-
чение от изкарването дори на 10 казар-
ми.”Всички казват - “Всяко момче трябва да
мине през казармата, за да стане мъж”. Кога-
то аз влязох в казармата се оказа, че боксът е
такава школовка, че вече бях изкарал 10 ка-
зарми - Кубрат Пулев”, написа Кобрата в со-
циалните мрежи.Очаква се най-късно през
месец май Кубрат Пулев да се изправи срещу
британеца и съотборник в тима на „Зауер-
ланд” Дерек Чисора в сблъсък за европей-
ската титла по бокс.

ски щат на всеки клуб,
не може ли това да се
случи и във волейбола,
да се поемат разноски-
те на  малките волей-
болисти за участие в
състезания. Това, от
своя страна, ще остави
пари в клубовете и те
ще отидат за  предста-
вителните отбори?

- Някои от тия неща
вече са в проект.
Скаут-лигата, която
стартира тази година
пилотно при момичета-
та, догодина ще стар-
тира и при момчетата.
Това означава да се пое-
мат разноските на 72
клуба от страната, да
им се поемат разноски-
те по пътуване, турни-
ри, настаняване, хране-
не и т.н. Тези пари ще
се насочат към 10-12
годишните. В целия
свят има разделение.
Никъде по света феде-
рацията няма финансо-
ви задължения към клу-
бовете. Трябва да се
раздели лигата от пър-
венството .Лигата
трябва да се управлява

Старши-треньорът
на националния отбор
по волейбол Пламен
Константинов изгледа
с интерес волейболна-
та среща между отбо-
рите на „Миньор” и
„Добруджа” 07 в зала
Борис Гюдеров, след
което отговори на въп-
росите на вестник”Съ-
перник”.

- По какъв повод в
Перник?

- Да видим местния
отбор и гостуващите.
В Перник има тради-
ционно силна школа,
която винаги е била
фактор във волейбо-

от Управителен съвет,
който да се грижи за
реклама, телевизионни
права, намиране на
спонсори и т.н. Федера-
цията се занимава ос-
новно с финносават из-
дръжка на съществува-
щите и към този мо-
мент осем национални
отбора. Те имат доста-
тъчно много състеза-
ния в чужбина и там
отиват многото пари.
Но искаме да подпомог-
нем с пари най-малките.
Като разширим основа-
та , като запалим деца-
та.......

- Пламен Константи-
нов ще има ли по-голям
избор?

- Едва ли. Аз нямам
доживотен договор с
федерацията, така че
едва ли аз ще го усетя,
но този, който дойде
след мен, със сигур-
ност, стига проектът
да се реализира напъл-
но.

- Пожелавам ви дълго
да сте треньор на на-
ционалния отбор  и
много късмет!

106 ФК СПОРТИСТ - ФК БОТЕВ - Н
107 ФК ВЕРИЛА - ФК СВЕТЛЯ 2000 - С
108 ФК ЕРМА    - ФК ПИРИН - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946

19 КРЪГ - 2/3 АПРИЛ – 16,30 Ч
109 ФК ПИРИН - ФК ВЕРИЛА - Н
110 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК СПОРТИСТ - С
111 ФК БОТЕВ - ФК МИНЕРАЛ - Н
112 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - Н
113 ФК ДРУЖБА - ФК ВИТОША - Н
114 ФК БАЛКАН - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ЕРМА

20 КРЪГ - 9/10 АПРИЛ – 16,30 Ч
115 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ДРУЖБА - Н
116 ФК ВИТОША - ФК ЧОРНИ 1920 - Н
117 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК БОТЕВ - С
118 ФК МИНЕРАЛ - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
119 ФК СПОРТИСТ - ФК ПИРИН - Н
120 ФК ВЕРИЛА - ФК ЕРМА - С
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК БАЛКАН

21 КРЪГ - 16/17 АПРИЛ – 16,30 Ч
121 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
122 ФК ДРУЖБА - ФК БАЛКАН - Н
123 ФК ЕРМА    - ФК СПОРТИСТ - С
124 ФК ПИРИН - ФК МИНЕРАЛ - Н
125 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
126 ФК БОТЕВ - ФК ВИТОША - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ВЕРИЛА

22 КРЪГ - 23/24 АПРИЛ – 16,30 Ч
127 ФК БАЛКАН - ФК ЧОРНИ 1920 - Н
128 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК БОТЕВ - Н
129 ФК ВИТОША - ФК СВЕТЛЯ 2000 - С
130 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ПИРИН - С
131 ФК МИНЕРАЛ - ФК ЕРМА - Н           
132 ФК СПОРТИСТ - ФК ВЕРИЛА - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ДРУЖБА

23 КРЪГ - 2 МАЙ (ПОНЕДЕЛНИК) – 18,00 Ч
133 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК ДРУЖБА
134 ФК ВЕРИЛА - ФК МИНЕРАЛ
135 ФК ЕРМА - ФК МЕТАЛУРГ 1957

136 ФК ПИРИН - ФК ВИТОША
137 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946
138 ФК БОТЕВ - ФК БАЛКАН
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК СПОРТИСТ

24 КРЪГ - 7/8 МАЙ – 18,00 Ч
139 ФК ДРУЖБА - ФК БОТЕВ - Н
140 ФК БАЛКАН - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
141 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ПИРИН - Н
142 ФК ВИТОША - ФК ЕРМА - Н              
143 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК ВЕРИЛА - С
144 ФК МИНЕРАЛ - ФК СПОРТИСТ - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК ЧОРНИ 1920

25 КРЪГ - 14/15 МАЙ – 18,00 Ч
145 ФК СПОРТИСТ - ФК МЕТАЛУРГ 1957 - С
146 ФК ВЕРИЛА - ФК ВИТОША - С
147 ФК ЕРМА - ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - Н
148 ФК ПИРИН - ФК БАЛКАН - Н
149 ФК СВЕТЛЯ 2000 - ФК ДРУЖБА - С
150 ФК БОТЕВ - ФК ЧОРНИ 1920 - Н
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК МИНЕРАЛ

26 КРЪГ - 21/22 МАЙ – 18,00 Ч
151 ФК ЧОРНИ 1920 - ФК СВЕТЛЯ 2000 - Н
152 ФК ДРУЖБА - ФК ПИРИН - Н
153 ФК БАЛКАН - ФК ЕРМА - Н
154 ФК ЧЕРНОГОРЕЦ 1946 - ФК ВЕРИЛА - Н
155 ФК ВИТОША - ФК СПОРТИСТ - С
156 ФК МЕТАЛУРГ 1957 - ФК МИНЕРАЛ - С
ПОЧИВАЩ ОТБОР : ФК БОТЕВ
ЗАБЕЛЕЖКА:
ФК СВЕТЛЯ 2000 ИГРАЕ МАЧОВЕТЕ СИ В КОВА-

ЧЕВЦИ
ФК ЕРМА ИГРАЕ МАЧОВЕТЕ СИ В БРЕЗНИК
ФК СПОРТИСТ ИГРАЕ МАЧОВЕТЕ СИ НА СТ. МЕ-

ТАЛУРГ
ПО НАРЕДБА ОТ СЕЗОН 2015/2016 ОТБОРЪТ

ГОСТ СМЕНЯ ЕКИПА СИ ПРИ ДУБЛИРАНЕ НА ЦВЕ-
ТОВЕ

ОС НА БФС - ПЕРНИК СИ ЗАПАЗВА ПРАВОТО НА
ПРОМЕНИ В ПРОГРАМАТА

ла,която,надявам се,ще
се възроди.

- Реален интерес към
някого, освен Велизар
Чернокожев имате ли?

- Има и други момче-
та, които вероятно ще
са в разширения фор-
мат на националния от-
бор.

- Вашето мнение за
нивото на българския
клубен волейбол?

- Аз мисля, че може да
се иска и повече. Но то
е свързано с организа-
ция на цялостната ли-
га, после с повече средс-
тва, което от своя
страна ще доведе  до

задържането на добри-
те ни играчи в нашето
първенство.  Да изли-
зат само тия, които
отиват в топ първенс-
тва и в топ отбори.

- Тука стигаме до
въпроса защо нашите
волейболисти отиват
да играят в Албания и
Косово например?

- Точно затова гово-
рим. Аз не мисля, че в
Албания, Косово или Ру-
мъния могат да дават
големи заплати. Но
трябва да се организи-
ра самата лига, да има
отношениена  местна-
та власт, което е за-
дължително. Тя трябва
да инвестира в собс-
твената школа, защо-
то в нея тренират мес-
тните деца. Когато
един отбор се попълва
почти наполовина от
местни момчета,това
вече е един сериозен
плюс.

- Баскетболната фе-
дерация преди години
направи един успешен
експеримент, като от-
пусна по един треньор-
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Финансовото й изражение бе на стойност 116 милиона евро

В ПЕРНИК ТРЪГВА НОВО
РИАЛИТИ ШОУ „ГОСПОДА-
РИ НА ГРАНИТА”. Едно теле-
визионно предаване раз-
смърдя темата около изваде-

ния гранит от площада и в момента него-
вото съхранение се превърна в национал-
на задача. Все едно пазят секретно ракет-
но поделение със среден обсег на дей-
ствие. Какво стана с тоя гранит – ето капи-
талния въпрос, по който и прокуратурата
дойде ред да каже тежката си дума. Как-
то е традиционно в такива случаи – проку-
рорите са на края на опашката за гранитни
плочки. Преди това клиентелата направи
каквото можа. Кой броил плочите, кой ги
мерил, кой ги прокарвал, кой ги осчето-
водявал, кой ги съхранявал и опазвал –
тая верига край няма. Тя е дълга като лен-
та на турски сапунен сериал. И сега как-
во? Заради „Господарите на ефира” цяла-
та местна власт се е впрегнал да е госпо-
дар на гранита. Затова ето една безплатна
идея – да върнат плочите обратно на пло-
щада, да ги наложат върху новите и вед-
нага ще лъсне липсата. Тук може да се
приспадне квадратурата на пътеката в
парка. Всеки шестокласник може да из-
числи колко квадратни метра гранит са по-
пили вода и за прокурорите ще остане по-
лесното – да викат за клиенти цялото чи-
новническо войнство по веригата. Този уж
отречен гранит, символ на сталинската
твърдост на комунизма, отново хвърли об-
ществото на хлъзгавата му настилка, къ-
дето бая народ си строши крайниците. По-
лошото е, че ще продължава да се пър-
заля...

СБОРНИКЪТ С ПЕРНИШКИ ВИЦО-
ВЕ СЕ ОБОГАТИ С ОЩЕ ЕДИН. След
като разни европейски институции класи-
раха Перник като града с най-мръсен въз-
дух в Европа, излезе вицът, че екскурзо-
водите започнали масово да записват ту-
ристи за посещение в града. Тоя интерес
към пернишката дестинация се обяснявал
с това, че ония искали да видят наживо
как изглежда пернишкият въздух и да го
запечатат на фотоапаратите си като при-
родна забележителност. Така разработва-
ме нова ниша в туристическия бранш и
ако няма друго какво да покажем на све-
та – да дойде и да ни гледа въздуха. По
тоя начин ще развиваме всесезонен ту-
ристически обмен. Остава само да се уто-
чни тарифата за посещения...

ски пътища от
фирмата Водс-
трой 98, която,
според публика-
ции, се свързва с
депутата от
ДПС Делян Пеев-
ски.

Според прекра-
тената поръчка
МВР ще може да
издава новите
лични карти с
чип най-рано в
края на 2017 годи-
на, като чипът
ще съдържа био-
метрични данни и
електронна иде-
нтификация. Ос-
вен това систе-
мата ще изготвя
и шофьорските
книжки, междуна-
родните паспор-
ти и документи-
те за временно
п р е б и в а в а щ и т е
чужденци в стра-
ната. Новата
сграда и оборудва-
нето за докумен-
тите е с очаквана
стойност около
20% от общата
поръчка, или око-
ло 95 млн. лева.
Сумата е равна на
прогнозата на ми-

Любомира ПЕЛОВА
Правителство -

то спря няколко
големи обществе-
ни поръчки, една
от които за изра-
ботка на нови
лични документи.
Тази обществена
поръчка беше об-
явена на прескон-
ференция от зам.-
министъра на
вътрешните ра-
боти Красимир
Ципов в началото
на февруари, а
финансовото й
изражение е 480
млн. лв. без ДДС.
Срокът на дого-
вора ще е 11 годи-
ни и два месеца.
Предишният до-
говор със “Си-
менс” беше на
стойност 116
млн. евро.

Премиерът Бой-
ко Борисов е раз-
поредил също да
се спрат общес-
твени поръчки за
95 милиона лева
на Министерс-
твото на земеде-
лието и храните.
Те са за строи-
телство на гор-

Перничанин потроши
стъклото на магазин

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин е бил задържан за

унищожаване и повреждане.
41-годишният мъж се озова в

ареста миналата нощ, след като
около час и половина след полу-
нощ на телефон 112 е бил полу-
чен сигнал от охранителни на
частна фирма, че са задържали
мъж, счупил стъклото на деноно-
щен магазин на улица „Юрий Га-
гарин” в пернишкия квартал „Из-
ток”. Пристигналите на място слу-
жители на реда идентифицирали
извършителя, 41-годишният жи-
тел на областния град В.Б. Уни-
формените установили, че стък-
лото е било потрошено с ръка.
Мъжът е задържан за 24 часа с
полицейска заповед.

Срещу него е започнато ведна-
га бързо производство.

нистерството за
общите приходи
от такси за изда-
ване.

Ф и н а н с о в и я т
министър Владис-
лав Горанов заяви,
че поръчките ще
бъдат обявени от-
ново. Те са били
прекратени като
реакция на засиле-
ния обществен ин-
терес.

Спрените поръч-
ки се финансират
с държавни, а не с
европейски пари,
уточни министъ-
рът.

Преди два дни,
пак по нареждане
на премиера, бяха
прекратени проце-
дурите за строи-
телството на два
лота от магистра-
ла “Хемус”. Така по-
казахме, че нямаме
зависимости, зая-
ви регионалният
министър Лиляна
Павлова.

От ДСБ настоя-
ват  да се създаде
български ОЛАФ,
заради злоупотре-
бите в обществе-
ните поръчки.

Втори трънчанин на съд за
съжителство с непълнолетна

Любомира ПЕЛОВА

Хлапак извършил три грабежа
Любомира ПЕЛОВА

18-годишен мла-
деж е привлечен ка-
то обвиняем за из-
вършени от него
три грабежа.

Първият от тях
датира от 10 януа-
ри тази година, ко-
гато на улица „Най-
чо Цанов” в центъ-
ра на Перник е била
ограбена възрастна
жена. Нападателят
и отнел 9 лева, кои-
то жената носела в
себе си. Два дни по-

късно, на една от
най-оживените ули-
ци в областния
град - „Кракра”, по-
търпевш се оказал
мъж, който се прос-
тил с 10 лева. На 8-
ми февруари, отно-
во в Перник, чрез
използване на сила
и заплаха бил огра-
бен мъж, който се
разделил с малко по-
голямата сума от
60 лева. В резултат
на предприетите
действия от стра-

на на полицията и
проведените мно-
жество процесуал-
но-следствени дей-
ствия  е установен
извършителя. Ока-
зало се, че възрас-
нните хора е напа-
дал и ограбвал 18-го-
дишният К.К. от
пернишкото село
Селищен дол. Младе-
жът вече е познато
на органите на реда
с кражба.

Работата по слу-
чаите продължава.

Нови трима в ареста за
кражба на кабел
Любомира ПЕЛОВА

Радомирски крими-
налисти разкриха
кражба на телефонен
кабел. Установена е
самоличността на
четирима души, съп-
ричастни към слу-
чая, станал преди

Седмица. Тогава от
района на радомир-
ското село Стефано-
во бяха откраднати
около 350 метра те-
лефонен кабел. Неиз-
вестните тогава из-
вършители действа-
ли в продължене на
две вечери. За да из-

теглят жиците, те
използвали трактор
и специални ножици
за рязане. Органите
на реда започнали
разследване и белез-
ниците щракнали
около ръцете на 20-
годишния жител на
селоло В.В., който ве-
че е привлечен като
обвиняем и му е нало-
жена мярка за неот-
клонение „подписка”.
Криминалистите оба-
че продължили рабо-
та и не само намерили
откраднатия кабел,
но открили и още

трима мъже, съпри-
частни към кражбата
– друг местен жител
на 31 години с и ини-
циали Й.Д.,  41-годиш-
ният В.И. от село Гор-
ни Цибър и 38-годиш-
ният перничанин К.О.,
който е  криминално
проявен, познат с
кражба и шофиране на
автомобил без книжка.
Сега и на тях ще бъ-
дат повдигнати обви-
нения.

Работата по случая
продължава под надзо-
ра на Районна прокура-
тура – Радомир.

19-годишен трънчанин ще отговаря
за съжителство с непълнолетна.

От началото на месец юли 2015 го-
дина С.М. заживял на съпружески на-
чала с ненавършило 16 години моми-
че, без да е сключил граждански
брак. Привлечен е като обвиняем и
му е наложена мярка за неотклоне-
ние „подписка”. Престъпленето е по
чл.191 ал.1 от Наказателния кодекс,
според който пълнолетно лице, което
без да е сключило брак, заживее
съпружески с лице от женски пол,
ненавършило 16-годишна възраст, се
наказва с лишаване от свобода до
две години или с пробация, както и с
обществено порицание.

Това е вторият случай от подобен
род в Трън. В началото на февруари
т.г. бе повдигнато обвинение на друг
жител на граничния град. 22-годишен
младеж живял на съпружески нача-
ла, без сключен брак с  момиче под
16 години от началото на юни 2014-та
година до февруари 2015 година.
И.В. също е с наложена мярка за
неотклонение „подписка”.

Пак кражба на ток
Любомира ПЕЛОВА

След като около седмица в Перник не
беше засеченя кражба на ток, подобна
проява отново се появи в полицейския
бюлетин. Сигналът за крадена ел.енергия
в полицията е подаден от служители на
електроразпределителното дружество.
Съвместна проверка установила, че в пер-
нишкия квартал „Железни завиди” има
неправомерно присъединяване към еле-
ктрическата мрежа, с което били създаде-
ни условия за непълно отчитане на потре-
бена енергия. Установен е собственика на
имота.

Образувано е досъдебно производство.


