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Момичето, нападнато от радомирец, се бори за живота си

Преп. Макарий
Египетски. Св. Марк,

еп. Ефески

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

Снимки
за спомен

В момента цяла България е
своеобразно фотостудио. Площадка за
снимки от всякакъв ракурс. Зимна приказка,
която просто те провокира да я заснемеш.

И народът снима ли, снима. Изживяваме
най - сниманите дни в годината. Всеки сни-
ма тематично, един вид професионално.
Един снима с отвращение, друг с удоволс-
твие. В този рай на фотографията Бълга-
рия е доста по - пъстра от болезненото
бяло и плашещото черно. Всеки си прави
снимки за спомен. Един се снима пред снего-
рин, за да покаже колко е велик. Друг пред
скъсан далекопровод, за да демонстрира
лична загриженост за благото на  народа.
Трети гази с ботуши придошлите води, за
да е съпричастен с  мъките на пострадали-
те. Четвърти се снима с лопата пред бло-
ка. Пети е щракнат как бута буксуваща ко-
ла. А някой просто е заснел колата си, зат-
рупана от преспите и оставена на вълците
в полето.

Под белия сняг страната ни е шарена. По -
шарена и от чувствата, които бушуват ка-
то сибирска виелица в съзнанието. Снегът
скоро ще изчезне, но снимките ще останат.
За да може един ден да се фукаме, че сме по-
бедили ланския сняг.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Над 10 удара с нож

нанесъл радомирец в
тялото на 15-годиш-
ната Зорница. Кърва-
вият инцидент е ста-
нал вчера, около 8,30
часа сутринта на на-
чалната спирка на ав-
тобусите в Перник.
Според очевидци мо-
мичето чакало авто-
бус №16, разговаряй-
ки с по-възрастен
мъж до него. С прис-
тигането на рейса
той започнал да заби-
ва нож в тялото на
момичето, завличайки
го в автобуса. Качили-
те се вече пътници
чули девойчето да ви-
ка за помощ, но дока-
то се притекат да
окажат съдействие
то припаднало. Път-
ник веднага подал сиг-
нал на тел. 112. Шо-
фьорът на рейса на
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Информационен всекидневник

ÇÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

Предлага:
- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

свой ред свалил табе-
лата с намерение да
закара пострадалата
по-бързо в болница,
но в това време рис-
тигнали полицията и
линейка на Бърза по-
мощ.

Шефът на Центъ-
ра за спешна меди-
цинска помощ д-р Ва-
лери Симеонов поя-
сни, че след като би-
ли обработени рани-
те на изключително
стресираното, из-
паднало в шок моми-
че, то е вкарано вед-
нага за операция в
отделението за реа-
нимация.

От полицията
официална информа-
ция за драмата няма,
но уточниха, че та-
къв случай има и про-
куратурата вече ра-
боти по него.

Около обяд вчера

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
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ÒÅÆÊÀÒÀ ÇÈÌÍÀ ÑÈÒÓÀÖÈß
Å ÎÂËÀÄßÍÀ

ÃÏ×Å “ÑÈÌÅÎÍ ÐÀÄÅÂ”
×ÅÑÒÂÀ ÄÍÅÑ 25 ÃÎÄÈÍÈ

ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÕÀ ÍÎÂÈß
ÒÐÅÍÜÎÐ ÍÀ “ÌÈÍÜÎÐ”

Пешеходка пострада при ПТП,
инцидентът отново е на „зебра”

Любомира ПЕЛОВА
57-годишна перничанка е пострадала при

пътнотранспортно произшествие.
Инцидентът е станал на 15- ти януари, око-

ло 8 часа сутринта, на ул. „Юрий Гагарин”, в
пернишкия квартал „Изток”. Лек автомобил
„Тойота Ярис”, управляван от 37-годишната
жителка на село Студена Т.Г. е блъснал пре-
сичащата пътното платно на пешеходна пъ-
тека 57-годишна жена. Пострадалата от
удара пешеходка е прегледана в МБАЛ „Р.
Ангелова” – Перник, където са установени
няколко счупени ребра в резултат на удара.
По нейно желание жената е била освободе-
на за домашно лечение. Водачката на яри-
са е изпробвана за алкохол с техническо
средство и резултатът е отрицателен.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

стана ясно, че пос-
традалата девойка е
Зopницa Cпacoвa oт
Paдoмиp, а първона-
чалните предположе-
ния, че раните не са
дълбоки, се опровер-
гали. Животът на де-
тето е в опасност,
тъй като острието
на хладното оръжие е
наранило двата бели
дроба, черния дроб,
диафрагмата, корем-
ната кухина. Зорница
е изпаднала в хемора-
гичен шок, тъй като е
загубила твърде мно-
го кръв. Дали девойче-
то ще оживее ще мо-
же да се каже едва ко-
гато премине трид-
невния критичен пе-
риод, тъй като са
възможни и усложне-
ния, поясниха от бол-
ницата.

Тежки дни за огнеборците
Любомира ПЕЛОВА

На 24 сигнала за
бедствия и аварии са
реагирали   огнеборци-
те от региона през
почивните дни, кога-
то снегът и студът
сковаха както цяла
България, така и Пер-
нишко. За щастие в
областта няма пос-
традали или бедства-
щи хора.

Служители на по-
жарната от всички

общини са участвали
в предотвратяване
последствията от
падналия обилен сняг
в региона. Огнеборци-
те и спасителите са
отстранявали падна-
ли дървета на пътно-
то платно и такива,
които са застрашава-
ли  живота и здраве-
то на хората. Премах-
вани са ледени висул-
ки от жилищни и об-
ществени сгради и са

теглени автомобили,
закъсали по заснеже-
ните пътища.  Ава-
рийно-спасителната
дейност е осъществе-
на в различни населе-
ни места от Перниш-
ка област и в общин-
ските градове. Няма
пострадали или бедс-
тващи граждани и жи-
вотни.

Работата продъл-
жаваше и през вче-
рашния ден.

Слънчево
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Íîâ ñîöèàëåí ïðîåêò ñòàðòèðà â Ðàäîìèð
Той е на стойност половин милион и ще приключи през 2017 г.

„Български пощи” приемат вече
данъчни декларации

Силвия ГРИГОРОВА
“Български пощи” ЕАД вече приемат да-

нъчни декларации, които трябва да подават
данъчно задължените лица .

Гражданите могат да изпращат данъчните
си декларации до Националната агенция за
приходите като препоръчана пратка във
всички пощенски станции на територията на
цялата  страна с известие за доставяне.

В над 400 пощенски станции клиентите на
държавното дружество могат да подадат
своите годишни данъчни декларации в отво-
рен вид, а не като препоръчана пратка като
получат входящ номер.

От  Областна пощенска станция Перник
информираха, че данъчни декларации като
препоръчана пратка могат да се подават във
всяка пощенска станция в региона. Отворе-
ните данъчни декларации, могат да се пода-
ват срещу входящ номер в следните пощен-
ски станции: Централната палата,, на ул. „Р.
Даскалов”, в  пощенските станции в кварта-
лите „Изток” и „Мошино” и в пощата в Радо-
мир и Брезник.

Информация за тези пощенски станции е
публикувана на сайта на “Български пощи-
” ЕАД.

Още един отчаян сложи
край на живота си

Любомира ПЕЛОВА
Отчаян перничанин сложи край на живота

си. Според запознати, 56-годишният мъж Р.Т.
бил депресиран и напоследък подхвърлял,
че не му се живее, посягал и към чашката.

В неделя сутринта изпълнил намерението
си да се прости с този свят и си сложил въ-
жето. Трупът му бил намерен от по-малкия му
брат в мазето на къщата, която обитавали
двамата на улица „Ален мак” в района над
автогарата в Перник. Братът съобщил за тра-
гедията в полицията. Трупът е бил откаран в
Съдебна медицина за аутопсия.

Това е третият случай, в който перничанин
посяга на живота си през последните седми-
ци. На 6-ти януари 31-годишен мъж се хвър-
ли от петия етаж на жилищен блок на улица
„Струма” в областния град. Три дни по-късно
мъж се се застреля с пистолет в главата. Тру-
път на самоубиеца бе намерен до заведение
в най-големия квартал на Перник - Изток.

В Пернишко тежката зимна
ситуация вече е овлядана

Любомира ПЕЛОВА
Тежката зимна си-

туация на терито-
рията на пернишка
община е овлад-
яна.Няма населени
места без ток и вода,
няма изолирани се-
ла.Основните пътни
артерии са почисте-
ни. Общинските пъ-
тища са проходими
при тежките зимни
условия.Това стана
ясно след обиколката
на кмета на община
Перник Вяра Церовска
и заместника и Денис-
лав Захариев по кри-
тичните участъци.

В неделя, в късния

Любомира ПЕЛОВА
Кметът на община

Радомир представи
официално новият со-
циален проект “Грижа
за независим живот в
община Радомир”, кой-
то ще бъде реализи-
ран там. В първата
прескоференция по
разработката уча-
стваха и ръководи-
телят на проекта
Любка Димитрова и
екипа, който ще рабо-
ти по него, служите-
ли на община Радомир,
общински съветници
и граждани.

Проектът  се осъ-
ществява с финансо-
вата подкрепа на Опе-
ративна програма
„Развитие на човеш-
ките ресурси 2014 -
2020“, съфинансирана

следобед е бил про-
бит пътя при Расник
и Радуй. Техниката все
още разчиства на
място.

На този етап не се
налага отмяна на уче-
бните занятия, тъй
като пътищата до
училищата са почис-
тени. Това заяви кме-
тът на община Пер-
ник Вяра Церовска
след разговор с начал-
ника на Регионалния
инспекторат в Пер-
ник Ваня Коконова.

Кметът отново се
обърна към граждани-
те съвестно и отго-
ворно да подходят

от Европейския со-
циален фонд на Евро-
пейския съюз. Той е с
продължителност 22
месеца и трябва да
приключи на на 15-ти
октомври 2017г. Об-
щата му стойност е
499 106,04 лв. Основ-
ната цел е чрез реали-
зацията му да бъде
създаден устойчив
модел за осигуряване
на независим живот и
предоставяне на услу-
ги в домашна среда за
хора, които са в час-
тична или пълна не-
възможност за са-
мообслужване и са в
риск от социална изо-
лация в Общината.
Подкрепата ще бъде
насочена към уле-
сняване на достъпа
им до здравни услуги

и към развитие на со-
циални услуги в об-
щността, в подкрепа
на социалното включ-
ване на хората с ув-
реждания, както и до
улесняване  на достъ-
па им до заетост.

Специфичните цели
са утвърждаване на
децентрализиран мо-
дел за предоставяне
на услуги в домашна
среда и тяхното раз-
гръщане на общинско
ниво, развитие на
дейността на създа-
деното социално зве-
но за почасово пре-
доставяне на услуги в
домашна среда на те-
риторията на община
Радомир с цел повиша-
ване на социалния
статус на лица от уя-
звимите социални
групи. Ще бъдат съз-
дадени работни мес-
та в сектора на со-
циалната икономика в
община Радомир и ще
се осигури възмож-
ност за преодоляване
на бедността за без-
работни лица в тру-
доспособна възраст.
Проектът цели още
подобряване на дос-
тъпа до основни со-
циални и здравни ус-
луги и постигане на
независимост и со-

циална интеграция за
възрастните и хора с
увреждания, преодол-
яване на рисковете
от институционали-
зация чрез предос-
тавяне на качествени
социални и здравни
услуги в семейна сре-
да.

Целевите групи,
които ще бъдат об-
хванати, са хора с ув-
реждания и техните
семейства, както и
хора над 65 г., които не
могат да се обслужват
сами. По проекта ще се
сформира и обучи екип,
ще се обособи работна
среда на Звеното за
предоставяне на со-
циални услуги в домаш-
на среда. Ще бъде про-
ведена информационна
кампания сред местно-
то население за включ-
ване в проекта. Звено-
то ще предлага услуги,
свързани с психологи-

Пълната програма на трите
фестивални дни на “Сурва”

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

зала, Дворец на културата
“Карнавалите в маскарада” –

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

младежки дом
“Мечкарница” – работилница

за маски
11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен

детски комплекс
“Лицата на Сурва“ – детско

творческо ателие
14,00 ч. – пл. “Кракра”

“Сурвакариада” – младежко
маскарадно дефиле
17,45 ч. – Централна

градска част
Факелно сурвакарско дефиле

18,00 ч. – пред Двореца
на културата

50 години “Сурва”- концерт
спектакъл и официално откриване

на ХХV МФМИ “Сурва” –
Перник`2016

19,30 ч. – Сурвакарско село
“От извора на Сурва” – концер-

тна програма на чуждестранните
групи със специалното участие

на Ива Давидова
30 януари 

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

Състезателни фестивални
дефилета

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

“Мечкарница” – работилница
за маски

11,00 ч. – пред Общински
младежки дом

“Вкусно по нашенски” –
кулинарни демонстрации и

дегустации на
традиционни зимни ястия

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

“Лицата на Сурва“ – детско
творческо ателие

11,00 ч. – 15,00 ч. – пред Общин-
ски младежки дом

“Да бъдеш сурвакар” –
фото ателие

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

“Сурвакарска среща” – детска
фолклорна програма

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

Представяне на чуждестранните
групи на втора сцена

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

“50 години “Сурва” – фотограф-
ска изложба

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

програма с участието на
Георги Гьолски

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

градска част
Състезателни фестивални

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

младежки дом
“Мечкарница” – работилница

за маски
11,00 ч. – 14,00 ч. – Естрада,

Градски парк
Кулинарно шоу с Иван Звездев

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

Фолклорен спектакъл на Ансам-
бъл “Граово” и награждаване на

победителите от обявените
конкурси

18,00 ч. – пл. “Кракра”
“50 години “Сурва” –

официално
закриване на ХХV МФМИ
“Сурва” – Перник`2016

ческа подкрепа и супер-
визия. В рамките на
проекта са предвидени
и дейности за информа-
ция и публичност.

Очакваните резулта-
ти от работата са со-
циално включване и по-
вишаване на качество-
то на живот, социална
реинтеграция и намал-
яване на съществува-
щата социална изолаци-
я на хората в неравнос-
тойно положение.

След приключване
на проекта, при одо-
бряване на окончател-
ния доклад и направе-
на добра оценка от
страна на съответни-
те институции, об-
щина Радомир ще про-
дължи да поддържа
услуги за социално
включване в общнос-
тта или в домашна
среда за срок не по-
малко от 6 месеца без
прекъсване.

към създалата се
тежка зимна обста-
новка - да почистят
от снега тротоарите
пред къщите, фирми-
те и офисите си, да
се разкрият всички
водосточни шахти, за
да може да се отти-
чат безпрепятстве-
но водите от топ-
ящия се сняг.

На сайта на община-
та има връзка с всич-
ки фирми отговар-
ящи за районите по
снегопочистването и
перничани могат да
подават сигнали за
почистването в квар-
талните улици.
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Гимназията се утвърди като елитно учебно заведение

И в Радомир е спокойно
след обилния снеговалеж

Любомира ПЕЛОВА
Въпреки обилния снеговалеж, обстанов-

ката е спокойна, информира кметът Пламен
Алексиев. Макар че атмосферните условия
бяха много тежки, фирмите, която имат ан-
гажимент да поддържат пътищата през зи-
мата, се справят много добре и главните
улици в града и в селата от общината се
почистват. Проходими са и пътищата от ре-
публиканската пътна мрежа, които водят
до населените места, увери Алексиев. Бла-
годарение на своевременната намеса на
ръководството и служителите на “Електро-
разпределение” бе възстановено електро-
захранването в 15 населени места, които
бяха на авариен режим.

Кметът на общината Пламен Алексиев
лично се ангажира да следи обстановката
и да се реагира своевременно при всеки
проблем. Градоначалникът изказа благо-
дарност към кметовете на селата Копаница
Пламен Александров, Дрен Пламен Рудар-
ски, Долна Диканя Елинчо Колев, Долни
Раковец Симеон Исачки, инж. Христо До-
сев - ръководител на групата на ЧЕЗ Еле-
ктроразпределение в Радомир, на земе-
делските производители Рангелов и Ват-
рачки, както и на гражданите, които из-
лязоха, за да почистят тротоарите и улици-
те пред домовете и търговските си обекти.

2000 случая на тормоз над
учители за година

Виктория СТАНКОВА
Има 2000 случая на физически и психи-

чески тормоз над учители за последната
година. Това каза Юлиян Петров от синди-
ката на учителите.

По думите му това се дължи на наруше-
ние на доверието към българските учители
и към училището. “Ако погледнем 30 годи-
ни назад, обсъждането с учител на дадена
оценка беше недопустим въпрос”, каза
още Петров пред бтв.

По думите му често се случвало родите-
ли да посещават учебните заведения с ад-
вокат, за да разговарят с директор или
учител за дадена оценка на своето дете.

Според Юлиян Петров училището трябва
да се превърне в затворена система и вън-
шни лица да не бъдат допускани без раз-
решението на директор или класен ръково-
дител.

„Трябва да се консумират законите така,
както са написани”, каза още Петров.

Трети кмет обещава
велоялея в Перник

Любомира ПЕЛОВА

певица Ива Давидова.
Множество отличия
за високия си профе-
сионализъм са получа-
вали през годините и
учителите. Своите
пожелания към люби-
мото училище ще от-
правят първата ди-
ректорка на учили-
щето г-жа Маргари-
та Русева, която
днес е в Германия,
световно известна-
та писателка Здрав-
ка Евтимова и по-
четният гражданин
на Перник Юлий Жо-
тев, които с вълне-
ние споделят, че най-
хубавите им години
са преминали в гим-
назията.

Филмът прослед-
ява вълнуващи мо-
менти от живота на
гимназията, сред
които са посещение-
то на президента

Желю Желев, много
празници с участие-
то на безбройните
таланти, преминали
през гимназията.

От онзи 15 сеп-
тември преди 25 го-
дини, когато първи-
те преподаватели
сбъднаха своята
мечта и откриха уче-
бната година на го-
лия площад в центъра
на Перник под звуци-
те на Let it be до днес
ГПЧЕ „Симеон Радев“
се утвърди като учи-
лище с авторитет и
престиж в цялата об-
ласт, споделят едино-
душно учители и уче-
ници. А всеки от тях
като последовател на
делото на патрона на
училището Симеон
Радев се явява
„строител“ на свое-
то училище и на съв-
ременна България.

ска, директорът  на
художествена галерия
Перник Елена Темелко-
ва, художници и кул-
турни дейци, както и
множество граждани,
почитатели на твор-
чеството на автора.

За своята дървена
пластика “Шаман”,
която също е изложе-
на в галерия „Атриу-
м“,  Марков е  удо-
стоен с една от голе-
мите награди на Зо-
нална изложба „Стру-
ма” - 2015 г.

Художникът Вален-
тин Топалов изказа
своите благодарнос-

Любомира ПЕЛОВА
В галерия „Атриум”

в областната адми-
нистрация бе откри-
та изложба „СУРВА“.
Доказалият се и про-
чут творец Стоимен
Марков представи
свои рисунки и скул-
птури, показващи не-
говия нестандартен
поглед за обичая.

На събитието, ор-
ганизирано под пат-
ронажа на областния
управител  д-р Але-
ксандър Александров,
присъстваха замес-
тник-кметът на об-
щина Брезник Добрев-

Откриха изложбата „Сурва”
в галерия „Атриум“

Виктория СТАНКОВА
Четвърт вековен

юбилей ще отпразну-
ва на днес ГПЧЕ „Си-
меон Радев“ в Перник.
В залата в Двореца на
културата ще се събе-
рат настоящи и бив-
ши възпитаници и
преподаватели  и мно-
гобройните приятели
на елитното перниш-
ко училище. В стилен
спектакъл учениците
ще изявят разнос-
транните си талан-
ти. Филм ще покаже
многобройните отли-
чия и постижения на
бивши възпитаници
на училището, които
днес се обучават в
престижни универси-
тети в цял свят и са
успели хора в различ-
ни области. Сред тях
са Мис България и Ми-
сис Русия Антония
Петрова и народната

ти към д-р Алексан-
дров  за съвместната
работа и подкрепата
му към българското
изкуство.

 „Областна адми-
нистрация Перник не
веднъж е била дома-
кин на най-разнообраз-
ни културни мероп-
риятия и изложби. Ка-
то областен управи-
тел ще продължа тра-
дицията, Атриума да
дава възможност на
жителите на града и
областта да се нас-
ладят  на  невероя-
тни експозиции на да-
ровити творци.
Смятам, че този ме-
сец, месецът изпъл-
нен с горещи приго-
товления и изработ-
ване на ликове и мас-
ки, месецът на голе-
мия карнавал, е време-
то, в което ние най-
добре усещаме духа на
фестивала и живеем с
пулса на традицията”
каза д-р Александров.

Започна пререгистрацията на земеделските стопани
Силвия ГРИГОРОВА

Във връзка с прилагането на Наредба №3 от 1999г. за създаване и поддържа-
не на регистър на земеделските стопани и началото на новата 2015/2016 стопан-
ска година, от Областна дирекция „Земеделие” в Перник уведомяват земедел-
ските производители от областта, че регистрация на нови земеделски стопани
се извършва през цялата година.

Пререгистрацията  на земеделските стопани за 2015/2016 стопанска година
започва от 01.10.2015г. и ще се извършва до 28.02.2016г.

За целта регистрираните земеделски стопани или упълномощени от тях лица
представят ежегодно в посочения срок- от 1 октомври до 28 февруари, актуална
информация за дейността си чрез попълване на анкетна карта и анкетни фор-
муляри. Въз основа на представената информация Областна дирекция „Земеде-
лие” заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до 28
февруари на следващата стопанска година.

От Областната дирекция напомнят, че стопаните, които не са се пререгистри-
рали, съгласно Наредба №3, няма да имат правото да се възползват от финанси-
ране по европейските програми

След тригодишно прехвърляне на проек-
ти, започване и спиране на строителството,
отговарящи и неотговарящи на стандартите
изисквания и какво ли не, станалата нари-
цателна заради неизпълнение на поети ан-
гажименти велоалея в Перник може би най-
сетне ще бъде изградена. След росица Яна-
киева и Иван Иванов, поредното обещание
беше дадено на последното заседание на
Общинския съвет от новия градоначалник
Вяра Церовска. Ангажиментът бе поет в от-
говор на директно питане, отправено от гру-
пата на БСП. Левите поставиха ребром въп-
роса какво става с изграждането на велоа-
леята и кой ще направи проверка на израз-
ходваните досега средства. Кметът Церов-
ска заяви, че велоалеята ще се изгради, а
съветниците ще бъдат поканени официално
на нейното откриване. Кога ще стане това
обаче не стана ясно, а любителите на велос-
порта се надявят да е поне тази година.

Изграждането на велоалеята беше зало-
жено още преди три години като част от го-
лемия проект „Зелена и достъпна градска
среда”. Преди година обаче след първите
около 600 метра започналото строителство
спря, бившият градоначалник Иван Иванов
обясни, че проблемът е в грешки на проек-
тантите, което породило необходимостта от
препроекткиране на трасето и съгласуване
с КАТ на някои конфликтни точки. Днес и го-
товата уж част от велоалеята се руши, не е
ясно докъде е стигнало препроектирането и
наистина през пролетта ще започне ли ново-
то строителство.

А велосипедистите вече нямат търпение.
Ако не видят реални резултати, те са готови
отново да възобновят протестите, които ор-
ганизираха през 2015-та година с велошес-
твия през града и пред сградата на общин-
ската управа.

Няма да има еднодневни винетки
Силвия ГРИГОРОВА

Министърът на регионалното развитие и
благоустройството Лиляна Павлова комен-
ктира идеята да се въведат еднодневни ви-
нетки, лансирана от националния омбуд-
сман. Според Павлова, предложението е
подвеждащо за гражданите и е породено от
непознаването на нормативната база. Тя от-
беляза, че в цяла Европа няма еднодневни
винетки за леки автомобили, поради иконо-
мически причини като ефективност за отпе-
чатване. Освен това винетката е ценна кни-
га, която трябва да е залепена на стъклото,
за постоянен контрол. Министърът обясни,
че взетото решение да се въведат електрон-
ни винетки и тол-такси за товарните автомо-
били ще е най-справедливо за българските
граждани. Новата система ще позволява
електронно заплащане, а и срокът ще е за
една календарна година, а не както сега.
Очакванията са електронните винетки да
влязат в приложение през 2018 г. като в мо-
мента екипът на междуведомствената гру-
па работи за разработване на документа-
цията за търга за избор на фирма, която да
внедри системата. Новите цени на винетки-
те ще осигурят повече средства за ремонт и
даде за пример, че всеки ден има запитва-
ния от кметове и депутати за ремонт на пъ-
тища от всички краища на страната, което
няма как да стане без средства. Реалното
повишението е от около 2 лв. на месец, кое-
то прави винетката не най-скъпия фактор, за
да може да се движи една кола, паралелно
с другите административни разходи и кон-
сумативи.
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Появиха се първите болни от свински грип

всякаква зимнина да
се измива много доб-
ре.

“Също така трябва
предварително да се
измиват капачките на
бурканите, защото
по време на отваряне
и консумиране на хра-
ната може да се зара-
зим”, допълни експер-
тът.

Той съобщи още, че
потвърдените случаи
на свински грип в Со-
фия вече са три, а
още един случай на
този щам е бил пот-
върден в Сливен.

Норвежец е наста-
нен в инфекциозното
отделение на болница-
та в Сливен със съм-
нения за свински грип,
уточни пред журна-
листи д-р Николай Бос-
кович, главен епиде-
миолог в РЗИ-Сливен,
цитиран от БТА. Той
уточни, че все още не
са получили официал-
но потвърждение на
диагнозата от рефе-
рентната лаборато-
рия в Института по

заразни и паразитни
болести в София, къ-
дето са пратени про-
би.

Резултатите са от
7 януари, като забол-
яването е започнало
от Норвегия. Пациен-
тът е изолиран и го
лекуват. Състояние-
то му е добро. Чове-
кът пребивава в Бъл-
гария по линия на ева-
нгелистка църква от
5 януари, като с него
са пристигнали и дру-
ги хора. Те се наблюда-
ват постоянно, защо-
то са били в контакт
с него, но към момен-
та нямали оплаква-
ния.

Този година обаче
основният грип, от
който се очаква да
има много заболели,
ще е от новия вирус
H3N2 „Швейцария”.
Повечето хора нямат
защита срещу него,
защото е по-нов, зая-
ви преди дни глав-
ният държавен здра-
вен инспектор д-р Ан-
гел Кунчев.

Любомира ПЕЛОВА
Случай на туларе-

мия е потвърден в
Националния център
по заразни и паразит-
ни болести. Болес-
тта, разпростран-
явана от мишки и
плъхове, се появи у
нас през 2015 г.

Това съобщи дирек-
торът на Центъра
проф. Тодор Кантар-
джиев, който уточни,
че заболяването е ус-
тановено при жена

Предлагат да се въведат
психотестове за учители

Виктория СТАНКОВА
Трябва да се изработи регламент и “фи-

лтрираща” система от тестове за постъпва-
щите на работа учители. Това са част от
предложенията, които са отправени към Ми-
нистерството на образованието от гилдията
и директори на училища.

В момента в Министерството се подготвят
съпътстващите наредби към новия закон за
училищното и предучилищно образование.

Създаването на своеобразни “входни тес-
тове” ще спре влизането в системата на об-
разование на хора със заболявания, които
могат да застрашат с поведението си деца-
та. Това са психически болести, които биха
отключили агресия към учениците и колеги-
те. Преминаването на всички учители през
психотестове, обаче, не се приема от синди-
катите.

Повечето родители и част от преподавате-
лите обаче са убедени, че ако има психотес-
тове, ще бъдат по-спокойни за децата и се-
бе си, докато са в училище.

Доброто здраве на преподавателите може
да се гарантира и по много други начини,
убедени са синдикалистите. Създаването
на компенсаторни механизми ще облекчи
преподавателите. Намаляването на часове-
те след определени години в системата е
един от тях. Това вече е практика в много
европейски държави.

Няма да глобяват болници
за забавени отчети

Виктория СТАНКОВА
Във връзка с обявеното бедствено поло-

жение в много общини на България, заради
влошените метеорологични условия в стра-
ната, Здравната каса  уведомява своите до-
говорни партньори, че при невъзможност да
подават ежедневно отчетите си към Касата
поради липса на електрозахранване или
други проблеми, породени от снежната сти-
хия, няма да има последствия за лечебното
заведение от страна на институцията. Отче-
тите могат да бъдат подадени след възста-
новяването на нормалното електрозахран-
ване по места. Лечебните заведения следва
да уведомят съответната РЗОК за възник-
нали проблеми във връзка с бедствието.

от пловдивско се-
ло. Пациентката се
лекува в пловдивска-
та университетска
болница, но все още не
е ясно къде точно се е
заразила, предаде БНР.

Случаите през 2015-
а показват, че особе-
но опасната инфек-
ция, която се предава
и от диви животни -
предимно зайци, се е
разпространила в
Южна България.

Кантдарджиев пре-

поръча повишено вни-
мание както на лека-
рите, така и на хора-
та, които може да
имат гризачи в домо-
вете си. ”Да кажа на
колегите лекари, при
всяко увеличаване на
лимфни възли, особе-
но на шията при хора,
които са имали кон-
такт с полски гриза-
чи, зайци или пък са
ползвали храна, която
е била в складови по-
мещения, трябва да
бъдат изследвани за
туларемия. За тула-
ремия трябва да бъ-
дат изследвани хора-
та с тежки пневмо-
нии”, каза професо-
рът.

По думите му, ако
човек държи карто-
фи в мазето си, къде-
то има мишки или
плъхове, чрез техни-
те екстременти мо-
же да се пренесе зара-
за. Това става, ако ръ-
цете не се мият, след
беленето на карто-
фите. Затова Кан-
тарджиев препоръча

КТ предвижда обещетение
за тези, които не могат да

стигнат до работа при бедствие
Силвия ГРИГОРОВА

Във връзка с бедственото положение в
някои региони в страната, предизвикано от
обилния снеговалеж и прекъснатото електрос-
набдяване, Главна инспекция по труда на-
помня, че работещите, които не могат да се
явят на работа, имат право на обезщетение.
Според Кодекса на труда работодателят
трябва да им изплати 50 на сто от брутното тру-
дово възнаграждение за времето, през което
са били възпрепятствани да работят, но не по-
малко от 75 на сто от минималната работна зап-
лата, установена за страната. Ако работникът
или служителят е взел участие в спасителните
работи при бедствие, му се заплаща пълният
размер на брутното трудово възнаграждение.
Причините за неявяването на работа и участие-
то в спасителните работи се установяват от
кметството, от общинския съвет или от друг
държавен орган.

От Дирекция „Инспекция по труда” инфор-
мираха, че работещите, които са санкционира-
ни за закъснение за работа, поради бедствено-
то положение предизвикано от обилния снего-
валеж, да сигнализират веднага в Инспекция-
та по труда, която ще реагира незабавно.

Предотвратяването, овладяването и прео-
доляването на последиците от бедствия са
сред малкото случаи, в които според Кодекса
на труда се допуска полагането на извънреден
труд по изключение. Той обаче се заплаща по
общия ред за полагане на извънреден труд,
т.е. работодателят трябва да плати повече за
извънредните часове.

Работодателите са длъжни също да пред-
приемат мерки за защита на живота и здраве-
то на работещите от неблагоприятните клима-
тични условия. Изискванията към работните
места при тежки условия са подробно описани
в Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за мини-
малните изисквания за микроклимата на ра-
ботните места.

При работа на открито работодателят е длъ-
жен да се съобразява с подадените червени и
жълти кодове за опасни метеорологични усло-
вия – снеговалеж, дъжд, вятър, ниска темпера-
тура, мъгла. Да прецени доколко тези небла-
гоприятни климатични условия могат да зас-
трашат живота и здравето на работниците му и
да вземе съответните мерки. Такива могат да
бъдат промяна на работното време, въвеждане
на по-чести почивки, промяна на типа работа
като се възлага такава, която е по-безопасна
при дадени условия, осигуряване на подход-
ящи лични предпазни средства, на помещения
с условия за възстановяване на топлинния ба-
ланс на организма, топли напитки и т.н. Всички
тези мерки са описани в Наредба № РД-07-3.
за минималните изисквания за микроклимата
на работните места, а именно:

х/ създаване на подходяща организация на
работния процес и/или работното време, вклю-
чително осигуряване на почивки с подходяща
честота и продължителност;

х/  създаване на подходяща организация на
работните места;

х/ осигуряване на колективни средства за
защита при работа на открито, особено по отно-
шение на риска от преохлаждане и измръзва-
не в случая;

х/  осигуряване на подходящо работно об-
лекло;

х/ осигуряване на места за почивка с под-
ходящи условия за възстановяване на топлин-
ния баланс на организма, в случая с източник
на топлина;

х/  достатъчно количество топли напитки и
други течности за възстановяване на водно-
солевия и топлинния баланс на организма;

х/ осигуряване на наблюдение или средства
за комуникация за работещите на открито на
изолирани работни места;

х/ осигуряване на долекарска и първа меди-
цинска помощ, както и подходящо транспорти-
ране на работещите с внезапно влошено здра-
вословно състояние за оказване на медицин-
ска помощ.

В Наредбата за минималните изисквания за
микроклимата са описани също оптималните и
допустимите минимални и максимални  стой-
ности на температурата на въздуха в студения
и топлия период на годината при лека, средно
тежка и тежка физическа работа в закрити по-
мещения. При ниски температури оптималните
стойности варират между 16 и 23 градуса, а
допустимите – от 13 до 25 градуса, като по-нис-
ки температури са допустими съответно при
тежката физическа работа. 

 

Силвия ГРИГОРОВА
Над 1100 машини

почистваха републи-
канските пътища
през изминалата нощ.
Продължава работа-
та по разчистването
на пътната мрежа в
Североизточна Бълга-
рия. От силните ура-
ганни ветрове в поне-
делник бе затруднена
обстановката в об-
ластите Търговище,
Русе, Силистра, Раз-
град, Варна и Добрич.
Силният вятър обра-
зува снегонавявания
и затруднява почис-
тването на пътища-
та. Поради това вче-
ра бяха затворени за
движение до нормали-
зиране на метеороло-
гичните условия ще
бъдат пътя  Русе –
Разград - Шумен и
 Шумен - Силистра.

Поради снегопочис-
тване е ограничено
движението по вто-

Над 1100 машини почистваха
републиканските пътища

рокласните пътища -
Добрич - Нови Пазар,
път Добрич - Силис-
тра, път Добрич - Ге-
нерал Тошево, Варна -
Добрич, Кубрат - Раз-
град, Тутракан - Куб-
рат, както и по част
от третокласната
пътна мрежа в облас-
тите Русе, Добрич,
Търговище и Разград.

Отворени за движе-
ние са Проходът на Ре-
публиката, „Обзор-
ски”, „Печинско“,
„Превала”, „Рожен” и
„Предела”. Въведена е
забрана за движение
на МПС над 12 т през
проходите - „Айтос-
ки”, „Петрохан” и
„Ришки”. През Ришкия
проход могат да пре-
минават превозни
средства до 3,5 т, но
те трябва да се дви-
жат задължително с
вериги, без ремаркета
и полуремаркета. Ог-
раничено е движение-

то на МПС над 10 т
през проходите „Кот-
ленски” и „Вратник“.
Забранено е движе-
нието на товарни
превозни средства
над 3,5 т през „Дю-
лински” и „Пампоро-
во”. Затворени са
проходите „Върбиш-
ки”, „Златишки”,
„Твърдишки” и
„Троянски”.

            Проходът
„Шипка” е отворен за
движение, с изключе-
ние на МПС, предназ-
начени за превоз на
товари с технически
допустима максимал-
на маса над 12 тона
от категория N3, как-
то и тегленето на ре-
маркета и полуремар-
кета с технически до-
пустима максимална
маса над 10 тона от
категория О4 до
31.03.2016 г.

            Всички граж-
дани и транспортни
фирми могат да полу-
чават информация за
актуалната пътна
обстановка от без-
платното мобилно
приложение LIMA и на
тел. 0700 130 20 в
АПИ. В агенцията це-
логодишно при 24-ча-
сов режим работи Си-
туационен център,
който събира и обо-
бщава данните за със-
тоянието на републи-
канските пътища.

 



Рекламно  приложение

Вторник, 19 януари 2016 г., брой 11/5867/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

ул. "Петко Каравелов", бл. 20, вх. Б, ап. 29 ; www. prestij_pk.imot.bg
тел. 076/60 00 01 088/7215 084, 087/8348 459; 089/5215 084

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
6. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, 55 кв.м, ремонт, 1 тер., ТЕЦ - 36 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.
12. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
13. Тристаен, Мошионо , ет.2,/8/ - 45 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 7, преустроен,85 кв.м - 52 000 лв.
16  Тристаен, Изток, 98кв.м, ет.3/3/, без ТЕЦ, - 42 000 лв.
17.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
18.  Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 20 000 евро
19. Къща, Център, 1 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 360 кв.м - 49 900 лв.
20. Къща, с. Кленовик, ЗП: 32 кв.м, дв. 850 кв.м - 15 000 лв.
21. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
22. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
23. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
24. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
25. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
26. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
27. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
28. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
29. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
30. Парцел, Рударци, 535 кв.м - 12 500 евро
31. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
32. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
33. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.
34. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
35. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
36. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
37. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
38. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
39. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

6. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер, за ремонт - 45 000 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, Байкушева махала, ЗП:64 кв.м, реновирана,

дв. 337 кв.м, лок. отопл. - 46 000 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. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, необзаведен, лукс - 350 лв.
офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Тристаен, Хумни дол, 78 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 500 лв.

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

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

24. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1 - 37 000 лв.

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

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

27. 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

4. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, за осн. ремонт - 10 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 74 кв.м, сутерен и ет.- 37 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 86 000 евро
7. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. 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. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
20. 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. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 250 лв.
2. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
3. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

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

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

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 19 януари 2016 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., ПВЦ - 31 500 лв.
2. Гарсониера, 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, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 800 евро
7. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
8. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 4, тип звезда - 25 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 7, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 36 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1 - 320 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 8, ТЕЦ, нап. обзаведена - 250 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
5. Боксониера, Пашов, ет. 4, напълно обз., лукс, нов блок - 120 евро
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. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, 105 кв.м,
РВЦ - 35 000 лв.

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

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

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

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

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

ДВУСТАЙНИ:

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

2. Изток, ет. 1, ул. Лом, тх., подобрения - 36 000 лв.

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

4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

ПРОДАВАМ ТРИСТАЕН

АПАРТАМЕНТ, МОШИНО,

ЕТ. 3, ТЕЦ, НЕПРЕХОДЕН, 2 ТЕР. -

39 000 ЛВ.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

център-около гарата

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

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

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.
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рама, теракот, с обзавеждане,
37 000 лв./без посредник/ - тел.
0887/ 884 095; 0888/503 237

Давам под наем  самостоятел-
на стая, антре и тоалетна с баня,
обзаведена, центъра - 0897/311
354
Давам под наем, гарсониера

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

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

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

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

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

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

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

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

изолация. За огледи в
неделя - тел. 089 470
1142
Продавам, Двустаен,

ул. Софийско шосе, 54
кв.м, стара тухла, готов
завършен, 2 ет. после-
ден, сменена дограма и
ел. инсталация - тел.
0898/610 692
Продавам, двустаен,

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

Радина чешма, панора-
ма, слънчев, ток, вода,
на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/
932 391
Продавам къща в с.

Студена, РЗП: 140 кв.м,
двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне – тел. 0879/
88 20 55
Продавам парцел УПИ,

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

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

Тв. ливади, ет. 4, ЕПК,
преустр. в Тристаен, ус-
воена тер., с алум. дог-

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

Продавам  гараж в кв.
Дараците - тел. 0898 611
444
Продавам къща - тухла/

плоча строителство 1980
год двор 1040 кв. 1 етаж - 2
гаража и 2 избени помеще-
ния 2етаж- 3 стаи, кухня,
тераса, баня с тоалетна, 3
етаж- с леки скосяваниа- 3
стаи, двора е облагороден
с плодни дръвчета, 2 сто-
пански постройки, целого-
дишен достъп, между къщи
- постоянно живущи,тел-за
контакти- 0899 866 534,
0878 55 65 85, 0899 866
525
Продавам Двустаен апа-

ртамент 54 кв.м Тухла - ста-
ра Готов (завършен) 2 етаж
Последен етаж, ул. Соф.
шосе - тел. 0898/61 06 92
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешител-
но за търговска цел . 35 кв.
м. реални , 22 кв. м. хол , 9
кв. м. спалня , 2 кв. м. тоа-
летна и 2 кв. м. кухненски
бокс . има и навес за пар-
киране на кола - около 25
кв. м. тел. 0877/57 47 26;
0895/17 13 57; 0884/49 62
40
Продавам двустаен апа-

ртамент частично обзаве-
ден партер, 68 кв.м с ПВЦ и

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

Продавам
Двустаен,

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

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

работа

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

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

евро /без посредник/

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и

др. - 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

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

тел.0878/32 14 34

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

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

"МИГГ-2011"
ЕООД

Производство на

МЕБЕЛИ  по поръчка от

ПДЧ.   Георги Ангелов

тф: 0898 65 25 11.

е-mail:
migg2011g.angelov@abv.bg

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215

наем
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КЗП забрани на телекоми да
отказват прекратяване на договор

Комисията за защита на потребителите забрани на два от телекомите да отказват
на абонатите си прекратяване на отношенията без договорни или правни
основания.

Търговците обжалват заповедите, съобщиха от КЗП.
Единият от операторите отказва разтрогване на договорните отношения, ако

клиентът му не подаде заявлението за прекратяване в обекта, в който го е сключил.
Подобна уговорка не е залегнала в условията на оператора, с които потребителят
се съгласява при обвързването си с търговеца.

Другият телеком пък принуждава потребителите да отправят типови
предизвестия за прекратяването на контракта. Независимо, че общите условия
на дружеството допускат писменото предизвестие да бъде подадено, както по
образец, така и в свободна форма, на практика търговецът изисква от абоната си
да попълни бланка, която се предоставя в търговските му обекти.

Освен това заявлението трябва да се подаде точно месец преди изтичането на
договора, в противен случай той не се прекратява.

Тези действия на търговците неоснователно създават трудности на
потребителите и представляват нелоялни търговски практики. КЗП е категорична,
че те следва да бъдат преустановени.

В случай че съдът потвърди решенията на контролния орган, потърпевшите от
действието на тези практики могат да претендират за обезщетения по съдебен
ред.

Сидеров и Чуколов на съд за
инцидента на ул. ”Раковски”

Прокуратурата внесе в
Софийски градски съд
обвинителен акт срещу
депутатите от "Атака"
Волен Сидеров и Десис-
лав Чуколов за инци-
дента на ул. "Раковски"
в София.

Двамата народни
представители, чийто
имунитет беше свален,
са обвинени за това, че
на 09.10.2015 г., пред ма-
газин за алкохол и цига-
ри, в съучастие, са "из-
вършили непристойни
действия, грубо нару-
шаващи обществения
ред и изразяващи явно
неуважение към общес-
твото, като деянието по
своето съдържание се
отличава с изключите-

лен цинизъм и дързост", съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. Сиде-
ров и Чукулов са предадени на съд и за това, че на същата дата и място са
причинили леки телесни повреди на полицейски служители, по време на из-
пълнение на службата им. За първото престъпление законът предвижда ли-
шаване от свобода за срок до 5 години, а по второто – до 3 години. Разслед-
ването е установило, че за времето от 21.30 до 23.30 ч. двамата застанали
пред магазинчето в ул. "Г. С. Раковски 110" в центъра на столицата и не
позволявали на хора да пазаруват от него, като им преграждали пътя с тела-
та си и ги бутали. При опита си да пазарува от обекта, гражданин бил ударен
по лицето с шамар от Чуколов. След това двамата обвиняеми поставили на
отвора на витрината кашон с боклуци и чрез удари с крак го вкарали вътре в
магазина.

После започнали да удрят по витрината с ръце и крака. Продавачът в ма-
газинчето, обезпокоен от случващото се, позвънил на собственика, който от
своя страна сигнализирал на тел. 112 и заедно със съпругата си пристигна-
ли на място. Тогава видели Сидеров и Чуколов да бутат клиентите и да не им
позволяват да пазаруват. Скоро след това на мястото пристигнали и уни-
формени полицейски служители.

Съпругата на собственика на магазинчето започнала да снима с мобил-
ния си телефон скандала и действията на двамата обвиняеми. Сидеров оба-
че с удар избил телефона от ръцете й, след което я стиснал силно по ръката.
Чуколов пък я бутнал. Собственикът на магазинчето се опитал да защити
съпругата си и застанал пред нея, за да попречи на обвиняемите да я наран-
яват.

Междувременно Сидеров и Чуколов продължавали да бутат и обиждат
събралите се граждани и намиращите се на място полицаи. Двамата се дър-
жали арогантно и агресивно, парадирайки с позицията си на народни пред-
ставители. Малко по-късно Чуколов се приближил до собственика на търгов-
ския обект и му ударил шамар по лицето.

Окoло 23.00 ч. на мястото дошли още полицейски служители, които се опи-
тали да отделят обвиняемите от събралите се граждани и да прекратят дей-
ствията на депутатите. Тогава Чуколов напсувал един от полицаите и му
ударил шамар в лицето. Ударът причинил на пострадалия служител на МВР
болка и страдание без разстройство на здравето. Същевременно Сидеров
напсувал друг полицейски служител и го заплашил, че ще „го уволни”. След
това му нанесъл удар с юмрук в лакътя на лявата му ръка. По този начин и
Сидеров причинил лека телесна повреда на полицейски служител при из-
пълнение на задълженията му. Въпреки намесата на полицейските служите-
ли, присъствието на множеството граждани, които изразявали възмущение-
то си от демонстративното им поведение, както и на журналисти, които отра-
зили действията им, Сидеров и Чуколов продължили с действията си до
около 23.30 часа, уточняват от държавното обвинение.

След това Чуколов тръгнал към площад Славейков, а Сидеров останал на
мястото до около 04.00 часа. През това време събралите се граждани и по-
лицаи постепенно се разотишли. „Хулиганството на двамата депутати в слу-
чая се отличава с изключителен цинизъм, тъй като извършените от Сидеров
и Чуколов непристойни действия са особено нагли, насочени не само към
присъстващите граждани, но и към представителите на властта. Характери-
зират се с безсрамие и грубо нарушават нравствените принципи и чувства
на гражданите, както и моралните норми и приличие”, се посочва в обвини-
телния акт.

Предстои насрочване на делото от Софийски градски съд.
Срещу Сидеров и Чуколов бяха повдигнати обвинения за дръзко хули-

ганство и за първото им нахлуване в НАТФИЗ. По този случай лидерът на
"Атака" е и с обвинение за принуда срещу студентка. По този случая двама-
та бяха пуснати на свобода срещу 6000 лева гаранция за всеки.

Срещу Сидеров вече тече дело за инцидента от преди две години на лети-
ще "Варна", по което той отново е подсъдим за хулиганство и нанасяне на
лека телесна повреда на полицай.

През декември пък парламентът свали депутатския имунитет на Волен Си-
деров и разреши възбуждане на наказателно преследване срещу него по
две стари обвинения от 2011 г. и 2013 г. Става дума за хулиганското му
поведение по време на чествания в Батак и за нападението срещу журна-
лист от телевизия "Скат" пред НС.

ОБЯВА
На основание решение № 40 от 17.12.2015 год. на Общински съвет Брезник

Община Брезник,

ОБЯВЯВА
Провеждане на процедура за предоставяне на концесия на язовир „Краса-

ва”, махала „Банкова”, землище на с. Красава, община Брезник, с площ 27.286
дка (АОС № 65/20.06.2000 год.). Предметът на концесията  е осъществяване  дей-
ностите аквакултури: риборазвъждане и отглеждане на риби и други водни ор-
ганизми, както и получените по съответните технологии продукция от тях, люби-
телски и стопански риболов, спортен риболов, при условие, че не застрашава
техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната
безопасна експлоатация. Размер на гаранцията за участие – 500 лв. Обявление-
то за концесия е публикувано на електронната страница на Държавен вестник
на 08.01.2016 г.

Условията за участие са описани в концесионната документация, която се
закупува от касата на Общината в срок от 08.02.2016 г. до 12.02.2016 г. Стойност
на конкурсната документация – 60 лв. с включено ДДС.

Оферти се подават в срок от 22.02.2016 г. до 26.02.2016 г.
Разяснения по провеждане на процедурата за концесия се правят след заку-

пуване на конкурсната документация.
Кмет: (В. Узунов)

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

обл. Перник, гр. Брезник, ул.”Елена Георгиева “ № 16,
тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg,

www.breznik.info

Момиче от социален дом спаси тролейбусен шофьор
В ъ з п и т а н и ч к а т а

на Спортното учи-
лище "Тодор Каб-
лешков" в Стара
Загора -  Мария
Звездева, е спаси-
ла шофьор на тро-
лейбус и е награде-
на на церемония в
училището.

П е т н а д е с е т г о -
дишното момиче е
пътувало в тролей-
бус 36, когато шо-
фьорът припада на
волана.  Мария за
секунди е успяла
да спре автомоби-
ла и да направи
изкуствено диша-
не на шофьора. Та-
ка е спасила и
гражданите, които са пътували в тролейбуса от по-тежък ин-
цидент, съобщиха за БТА от училището.

Случката е станала в петък, по обяд, момичето се е прибира-
ло от училището в социалния дом. Мария Звездева живее от 9
години в Дом "Мария Терезия" в Стара Загора, разказа Латин-
ка Петрова, директор на дома.

Момичето учи плуване по свое желание и мечтае да стане
преподавател по физическо възпитание. Познава правилата
за бърза помощ от училището, допълни Латинка Петрова.
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Какво ни предстои през 2016-а в здравословен
план, в кариерата и в любовта

ВЕЗНИ
За вас през 2016 година ключовата дума ще бъде „промяна“. През

изминалите две години повечето от вас преживяха поне една голяма
трансформация във важна област – идентичност, взаимоотношения,
семейство, кариера. През 2016-а ще се създадат възможности да продължите
да следвате новия курс, а онези, които все още не са се осмелили да
извършат промяна, най-накрая ще придобият шанс да поемат напред и да
обновят онези сфери от живота си, в които са зациклили или в които не се
чувстват удовлетворени. Макар че е напълно възможно да направите завой в
кариерата, като че ли вниманието на много от вас ще бъде насочено по-скоро
към личния живот, важните взаимоотношения и семейството – там
пластовете ще продължават сериозно да се разместват. Вероятно ще има
моменти, в които ще се колебаете как е правилно да постъпвате в
желанието си да вземете най-доброто възможно решение. Но все пак не
мислете прекалено дълго, защото ще си лишите от възможността да
вървите напред. Вашата колебливост може да се превърне в най-големия ви
враг през следващите месеци, ако нямате достатъчно вяра в себе си и в
живота и не проявите смелост. Годината е много благоприятна за започване
на нова връзка, за създаване на семейство и за всякакви начинания, които ще
ви осигурят повече свобода в работата и по-добри възможности за
развитие. Ще има шанс да установите какво наистина искате, какво би ви
направило щастливи и да установите кои са вашите най-съкровени желания.
През октомври ще навлезете в много добър период, който ще продължи и
през 2017 година – пред вас ще се отворят врати, за които дори не сте
подозирали. Ако до този момент сте били по-пасивни или сте се колебаели
накъде да поемете, от есента ще стане възможно да задвижите с пълна сила
новите начинания и дори да тръгнете по съвсем нов път. Ще се чувствате
по-уверени в себе си, ще усетите прилив на сили и ентусиазъм, а това без
съмнение ще се отрази благотворно на всичко, с което се заемате.
Влиянието е чудесно, защото ще ви даде възможност да се изявите и да
постигнете развитие и подобрение в областта от живота си, в която
имате най-голям потенциал да блеснете.

Кариера и финанси
При много от вас през 2016 година темата за кариерата като че ли ще

остане на по-заден план. Хармонията в отношенията с любимия човек и
семейните въпроси ще бъдат доста по-важни, особено ако точно там се
случват най-съществените промени. Ако все пак се надявате на промяна в
кариерата или на нови възможности за развитие, то знайте, че по-големите
ви шансове ще се появят през есента. Финансите обаче ще ви вълнуват
много живо и основно ще се стремите да получите сигурност. Вероятно ще
се наложи да заделите пари, които може да ви бъдат необходими в бъдеще.
Въпросите от материално естество ще ви занимават още от началото на
годината и вероятно ще бъдат свързани с покупка за дома или с решаване на
някакъв семеен въпрос. Ако искате да смените работата си или да
започнете да развивате нови проекти, направете го през февруари, март
или през първите дни на април, когато вероятността да срещнете спънки е
по-малка. През май и юни е възможно на работното ви място да има
преструктуриране, но през тези месеци инициатор на промените няма да
бъдете вие, а по-скоро те ще произтичат от възникналите непредвидени
обстоятелства. От май до юни по-добре не предприемайте рисковани ходове
– ще постигате целите си по-трудно, но пък може да спестите малко пари и
да се подсигурите финансово за бъдещето. През юли и август ще има
шансове да се изявите, но при много от вас работата ще остане на заден
план заради лични и семейни ангажименти. През септември е по-удачно да
довършите работата по старите задачи и да си дадете малко почивка, за да
се подготвите за октомври, който ще бъде силен месец за вас – с нови
възможности и чудесни перспективи за развитие. През ноември ще трябва
да съвместявате семейните със служебните отговорности, а през декември
ви очакват изненади, които ще ви тласнат силно напред и ще ви дадат
възможност да разгърнете по-добре потенциала си.

Любов и семейство
Интимните отношения и семейството ще бъдат много важни за вас през

2016 година и голяма част от преживяванията ви ще бъдат свързани именно
с промени в тези области. През тази година ще завършат дълбоките
трансформации, които при много от вас се извършваха в интимните и
партньорските отношения през последните две-три години. Ако още не сте
срещнали сродната си душа, има голям шанс това да се случи през
следващите месеци. Ако пък вече сте с правилния човек, отношенията ви ще
се развият и ще укрепнат. Много важно е да давате достатъчно свобода на
партньора/партньорката си, защото сцените на ревност и прекалените
ограничения може да го/я отблъснат и да повлияят негативно на връзката
ви. Март и април са важни месеци за взаимоотношенията ви – може да
срещнете нов човек, да прекъснете връзка, в която не се чувствате добре,
или партньорството ви да мине на друго ниво. През април или през май
очаквайте добри новини, свързани със семеен въпрос. През летните месеци
вниманието ви ще бъде насочено главно към семейството и грижите за дома.
Вероятно ще искате или ще се наложи да прекарвате повече време у дома и
дори за известно време да се изолирате от света. Всичко това обаче ще
правите доброволно и ще бъде съпроводено с приятни емоции. Ако вземете
решение да приключите връзка, направете го до септември, защото
октомври е месецът на новото начало за вас. Нека необвързаните
представители на знака разширят социалния си живот през декември,
защото ги очаква интересно запознанство.

Здраве
Няма причини да не бъдете в добро здраве през 2016 година. Напротив –

сега е вашият шанс да се освободите от някои навици, които ви вредят, а
също така и от потиснати емоции, които не ви позволяват да продължите
напред и да се чувствате добре със себе си. Не прекалявайте с алкохола и с
каквито и да било токсични вещества, а от октомври нататък – и с
храната, защото има риск да напълнеете. Вие сте хора на баланса и, ако го
постигнете в храненето, работата и удоволствията, няма да имате
проблеми.

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет 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.
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15 000 лева месечно ще отделя общината за „Миньор”

Страницата подготви Яне Анестиев

Четирима със сигурност
напускат „Миньор”

Четирима от основните футболисти на от-
бора го напускат през  поузата между два-
та дяла от първенството. При това всички
са основни футболисти, начело с голмай-
стора на тима Симеон Ганчев. Останалите
са Димитър Панталеев, Илиян Илиев и Ми-
рослав Иванов. Това, заедно с контузени-
те Иво Райков и Адриан Олегов, плюс на-
казания Антон Киров поставя пред се-
риозно изпитание селекцията на отбора,
тъй като на практика ще се изгражда поч-
ти нов състав. Новият старши-треньор
Йордан Самоковлийски обясни,че има
предвид поне по две имена за всеки пост,
но с набелязаните тепърва ще се разго-
варя и едва след като се съгласят, техните
имена ще бъдат оповестявани като нови
попълнения.

"Миньор" взе гейм
на шампиона

Мъжкият отбор  на Марек Юнион-Ивко-
ни (Дупница) надигра Миньор (Перник) с
3:1 (25:13, 21:25, 25:11, 25:15) в мач от еди-
надесетия кръг от Суперлигата Сами-М,
игран в дупнишката зала Спортна.Така
при подновяването на първенството в
първата ни група, шампионите стартираха
с успех, но дадоха гейм на съперника. С
това те отбелязаха шеста победа в пър-
венството, като са на шесто място с чети-
ри загуби и 19 точки. Миньорци пък запи-
саха десета загуба, като с една победа и 3
точки заемат предпоследното девето
място.Домакините стартираха много уве-
рено, като затвориха първия гейм в своя
полза само за 15 минути. Това, като че ли
им подейства прекалено успокоително.
Миньорци пък веднага се възползваха от
ситуацията и натиснаха, като поведоха с
8:5 и 16:12 в своя полза. Домакините не
можаха да се съвземат, а гостите продъл-
жиха с напористата си игра и спечелиха
втората част, постигайки равенство 1:1
гейма.Загубата на гейма пред собствена
публика отново амбицира домакините за
добри изяви и в третата част те бяха на
ниво, като поведоха с 11:1 и 16:6! До края
на гейма вече нямаха проблеми и отново
го затвориха бързо, както първата част. В
четвъртия гейм вече подходиха с нужно-
то внимание, направиха голяма разлика и
спечелиха мача, само с един загубен
гейм.

Извън тенис турнира
„Австралия оупън”

25. Кенгурата и емутата не могат да ходят
назад. Това е една от причините да са нацио-
нален символ и да са изобразени на герба на
Австралия.

26. Австралия е една от малкото страни, в
които символът на герба й е използван за
прехрана.

27. Ще ви трябват над 27 години, за да ви-
дите всички плажове в Австралия, ако всеки
ден посещавате различен такъв.

28. В Мелбърн живее най-многобройното
гръцко население извън Атина.

29. Великият бариерен риф е най-голямата
жива структура на земята.

30. И си има собствен пощенски код!
31. Мъжката птицечовка има достатъчно

силна отрова, за да убие малко куче.
32. Когато австралийците за пръв път пра-

тили птицечовка в Англия, на Острова реши-
ли, че това е шега и някой нарочно е пришил
човка от патица на главата на плъх.

33. Преди 1902 г. в Австралия било забра-
нено да се плува около брега през деня.

34. Пенсионираният кавалерийски офицер
Франсис Де Груут объркал програмата при
откриването на пристанищния мост в Сидни.
Точно, когато премиерът бил на път да отре-
же лентата, Де Груут излазъл с коня си пред
него и сам я отрязъл с меча си. Наложило се
да съединят лентата отново, а Де Груут бил
откаран в лудница. След това бил глобен със
сума, покриваща цената на лентата.

35. В Австралия има 3,3 пъти повече овце,
отколкото хора.

36. Премиерът Харолд Холт веднъж влязъл
да поплува на плажа Чевиот и повече никой
не го видял.

37. От 1984 г. националният химн на страна-
та е „God Save The King/Queen“

38. Ексрементите на австралийското двуот-
робно са с формата на куб и му помагат да
маркира територията си.

39. Европейските заселници в Австралия
пиели повече алкохол на глава от население-
то, от което и да е друго човешко общество в
историята.

40. В Австралийските Алпи пада повече
сняг, отколкото в Швейцария.

41. При раждането си, малкото кенгуро е
само един сантиметър дълго.

42. Петкратният премиер на Австралия
през XIX в. Сър Джон Робъртсън започвал
деня си с един голям ром. Той казвал: „Няма
мъж, оставил отпечатъка си в тази страна,
който да е трезвеник“.

43. В Австралия повече хора умират от на-
падение на медуза, отколкото от нападения
на риба камък, акули и крокодили, взети
заедно.

44. Най-чистият въздух на Земята е в Тас-
мания.

45. Средният австралиец пие по 96 литра
бира на година.

46. 63% от австралийците са с наднормено
тегло.

47. Австралия е на второ място в подреж-
дането по индекса Човешко развитие (ин-
декс, който се базира на качеството на жи-
вот, доходите и образованието).

48. През 2005 г. е издадена заповед, която
забранява на охраната на парламента в Кан-
бера да нарича хората „приятелче“. Заповед-
та е в сила ... един ден.

49. В Австралия е забранено да се движите
пеша от дясната страна на пътеката.

50. Австралия е единственият континент в
света без действащ вулкан.

51. Австралийският футбол е измислен, за
да могат играчите на крикет да поддържат
формата си извън сезона.

Вчера на нарочна
пресконференция в
сградата на „Стадио-
на на мира” беше пред-
ставен новия старши-
треньор на отбора на
„Миньор” Йордан Са-
моковлийски. Лично
председателят на Уп-
равителния съвет на
клуба Йордан Павлов
представи наставни-
ка в присъствието на
председателя на Об-
щинкия съвет Ивайло
Савов и изпълнител-
ният директор на клу-
ба Светлозар Райков.
Стана ясно,че „Ми-
ньор” си поставя се-

риозни цели, които
реалистично ще бъ-
дат изпълнение през
следващия сезон, тъй
като петото място
през есента и нали-
чието на ЦСКА в гру-
пата на този етап
правят почти невъз-
можна идеята за про-
моция в професионал-
ния футбол. Въпро-
сът , който вълнува-
ше журналистите
,беше на каква суа мо-
же да разчита отбо-
ра от отделените
от общинския бю-
джет пари за
спорт,които са 300

000 лева. Заместник-
кметът Йордан Пав-
лов заяви,че намере-
нието е 15 000 лева
месечно да отиват за
футболния клуб с
пълното съзнание, че
тези пари са недос-
татъчни. Останала-
та част от сумата
ще се търси от спон-
сори, като общото
схващане на ръко-
водството е,че е по-
добре вместо един ге-
нерален спонсор да
има няколко ,които
да отделят суми спо-
ред възможностите
си.

Григор Димитров из-
държа първия тест на
Australian Open с 6-3 7-
6(8) 6-3 над Паоло Лорен-
ци. Мачът определено не
блестеше с изключител-
но качество на играта,
но българинът постигна
целите си – получи дос-
татъчно време, за да
свикне с корта в Мел-
бърн и взе трисетова
победа, за да не изстис-
ква допълнително сили-
те си след съботния фи-
нал в Сидни срещу Вик-
тор Троицки.Григор
пристигна в Мелбърн ед-
ва вчера и видимо се
нуждаеше от време, за
да привикне с условията
за игра. Опитният Ло-
ренци стигна до брей-
кбол още в първия гейм,
а Димитров изакара бек-
хенда си в аут. Българи-
нът бързо увеличи нап-
режението върху 34-го-
дишния си съперник и
веднага си подсигури
рибрейк – 1-1.Нататък
Григор минаваше с леко-
та през своите подава-
ния и изчакваше нов удо-
бен миг за атака. При 4-3
талантът ни подсказа,
че този момент е дошъл
и откри подаването на
съперника с прекрасен
бекхенд уинър по права-
та. Последва и печеливш
удар от форхенд, който
осигури толкова много
важни точки на Димит-
ров през последните сед-
мици, а в случая беше с
цената на брейкбол, кой-
то Лоренци реализира с
непредизвикана греш-
ка.Григор подпечата се-
та с рутинен сервис
гейм в следващите мину-
ти, а решителната точ-
ка българинът реализира

с добре подготвено из-
лизане на мрежата. Та-
лантът ни обаче не мо-
жа да се възползва от
спечелената психологи-
ческа битка в заключи-
телните моменти на
първия сет и започна
втория сравнително
равно, без особена агре-
сия в ударите.Григор до-
пусна двойна грешка и
това означаваше резул-
тат от 15-40, но след ас
и бекхенд в мрежата на
Лоренци, българинът
спечели гейма си за 1-1.
Стигна и до 3 брейкбола
в подаването на италиа-
неца, който определено
беше по-активният те-
нисист и в трите разиг-
равания и си върна ава-
нса в резултата – 2-
1.Димитров отново
опита да удари в края на
сета и при 4-4 стигна до
брейкбол, само че отно-
во не рискува и грешка
от форхенд заличи шан-
са, а след още няколко
минути тайбрекът дой-
де като логично реше-
ние на спора.Размяната
на полетата дойде при
3-3 точки, само че фор-
хенд на Григор в мрежа-
та даде два сетбола на
Лоренци при 6-4. Димит-
ров бързо отрази пър-
вия на свой сервис, а при
втория италианецът го
въвлече в дълга размяна
от основната линия, в
която постави бекхенда
му на сериозно изпита-
ние. Българинът издър-
жа теста и вдигна три-
буните на крака с ек-
сплозивен форхенд по
правата в ъгъла на кор-
та.Лоренци обаче разпо-
лагаше с още един сер-
вис и този път надхит-

Григор почна с победа в Мелбърн

продължава в
следващия брой

ри нашето момче, като
се нагласи добре за бек-
хенд по правата и получи
нов сетбол. Григор отра-
зи и него, само че в след-
ващото разиграване от-
ново имаше контакт с
мрежата, който направи
топката удобна за ита-
лианеца и той атакува
мрежата успешно – 8-7
точки и трети сет-
бол.Димитров заличи и
този шанс, а при всяка
спасена възможност за
Лоренци, българските
фенове по трибуните
награждаваха своя люби-
мец с още по-силни апло-
дисменти. Макар да до-
гонваше през целия тай-
брек, Григор най-после по-
веде с 9-8 и с излизане на
мрежата си осигури два
сета аванс с 10-8 точ-
ки.Концентрацията на
българина не беше на ни-
во в началото на тре-
тия сет и той изостана
с пробив за 0-2. Все пак
разликата в класите бе-
ше очевидна и Димит-
ров си осигури шанс за
рибрейк при 2-3 с изящен
бекхенд по правата, а Ло-
ренци го материализира
с пропуск от форхенд.
Григор върна пробива в
този момент и не даде
нито гейм на съперника
до края на мача.Във вто-
ри кръг Димитров ще из-
лезе срещу аржентинеца
Марко Трунхелити, кой-
то спечели битката на
квалификантите с Йо-
зеф Ковалик с 6-4 7-6(1) 7-
5. Григор никога не се и
изправял срещу светов-
ния №210, за когото то-
ва е първо участие в ос-
новната схема на Austra-
lian Open. Мачът ще е в
сряда или четвъртък.
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Момичето, нападнато от радомирец, се бори за живота си

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕРНИШКО
ВЧЕРА СИ ОПРЕСНЯВАХА
ЗНАНИЯТА  ПО ГЕОГРА-
ФИЯ с надеждата да открият,
че Перник е в Северна Бълга-

рия или поне  в Югоизточна. Причината бе
фасулски проста - в половин България е
обявена  дървена ваканция от ден - два,
докато тук учебните занятия вървят с пъл-
на пара, ако под това се разбира отоплени
класни стаи. Мераците им обаче се оказа-
ха напразни, въпреки че цял ден надаваха
ухо към коридорите да чуят как чистачка-
та носи радостната заповед на РИО за
дървена ваканция. Така явно нашите ще
напреднат бая с материала и да не се чу-
дим после защо постигат зашеметяващи
резултати на националните сътезания и
олимпиади, както и на външното оценява-
не по какво ли не. Все пак надеждите са
още живи поне докато синоптиците ве-
щаят люти студове  особено сутрин през
тая седмица. Някои още от вчера компен-
сираха ината на училищните власти като
просто си дадоха самоволна ваканция,
гледайки по телевизията какво става из
България. По тоя начин и те откриха, че
Перник се намира в Североизточна Бълга-
рия, макар в географията да пише друго.

ПРАКТИКУВАНЕТО НА ЗИМНИТЕ
СПОРТОВЕ СЕ ОЧЕРТАВА ДА СТАНЕ
МАСОВА ПРАКТИКА НА ПЕРНИЧАНИ
поне за седмица. Или доката южнякът не
разтопи снега и леда.  Вървежът на бая на-
род вчера трудно му се отдаваше, та пове-
чето нашенци танцуваха  по заледените
тротоари като балерини от фигурното пър-
заляне. С тая разлика, че падаха  доста по
- често от тях. Най - гадно беше придвиж-
ването из козите пътеки, проправени  по
тротоарите. Широки само тридесетина сан-
тиметра, те не дават никакъв шанс да се 
разминеш с идващия срещу тебе, и един
от двамата задължително трябва да нага-
зи в дълбокия  сняг до колене. Изпревар-
ването става по същия невъзможен начин.
Това ограничаване на скоростта  може да
е полезно за колите, но за пешеходците е
жива мъка. Да не говорим, че стръмните
квартали  на града са непроходими не са-
мо за автомобили. Затова сега е моментът
да се проведат обучителни  семинари по
актуалните за сезона зимни спортове, кои-
то могат да се проведат с любезното съ-
действие  на съответните органи, отговар-
ящи за това. И тази иновация да се пропа-
гандира по до болка познатия  начин -
чрез фотосесия на участниците...

Рецидивист с две
нови обвинения

Любомира ПЕЛОВА
Пернишката Окръжна прокуратура е внесла

два обвинителни акта срещу 28-годишния К.Й.
Според първия, датиран от декември миналата
година, той е обвинен, че на 31 юли 2015 година
на улица“Юрий Гагарин“ в Перник пред пави-
лион за вестници е отнел със сила банкнота с но-
минал 20 лв от М.Д. Деянието е извършено в ус-
ловията на опасен рецидив – след като е бил
осъждан за тежко умишлено престъпление на
лишаване от свобода не по-малко от една годи-
на.

На 12.-ти януари държавното обвинение внесе
втори обвинителен акт срещу него за разглеж-
дане в Окръжен съд – Перник. Според него той е
обвинен  в това, че на 8-ми август миналата го-
дина, пак на улица „Юрий Гагарин”,  в близост
до бл. № 35, е отнел със сила чужда движима
вещ - златна верижка с тегло 6.5грама на Л.Л.
като деянието е извършено в условията на опа-
сен рецидив - след като е бил осъждан повече
от два пъти  на лишаване от свобода за умишле-
ни престъпления от общ характер.

предстои да му бъде
поискана и най-тежка-
та мярка за неоткло-
нение задържане под
стража и да му бъде
повдигнато обвине-
ние.

В следобедните ча-
сове вчера офицално
потвъдиха случилото
се и заявиха, че се из-
ясняват обстоятелс-
твата около инциден-
та. Потвърдиха и че
тийнейджърката е на-
падната от 28-годиш-
ния радомирец, който
я ранил с нож многок-
ратно. „На място не-
забавно е извършен
оглед, предприети са
процесуално -следс -
твени действия - раз-
питани са свидетели,
назначена е съдебно
медицинска експерти-
за. Извършителят е
задържан. Разследва-
нето срещу него, под
ръководството на
Окръжна прокурату-
ра – Перник, е по чл.
116 ал.1, т.11 във вр.
с чл. 18 НК - опит за
убийство по хулиган-
ски подбуди.” се казва
още в официалното
прессъобщение на ОД
на МВР, в което се

Нужно й е кръвопре-
ливане, затова майка-
та е отправила зов за
помощ в социалната
мрежа, оставяйки и
телефонен номер за
връзка – 0878
782 977. Зорница е с
кръвна група А, но же-
лаещите да помогнат
може да са и от други
кръвни групи.

Според неофициал-
на информация девой-
чето е нападнато от
неин бивш приятел,
също от Радомир –
Радослав Колев на 28
години. Той е крими-
нално проявен, има
присъди за хулиганс-
тво, унищожаване и
повреждане на чуждо
имущество, държане
на наркотични вещес-
тва, грабеж. Послед-
ното си наказание Ко-
лев е изтърпял в Зат-
вора Бобов дол на
23.07.2012г.  От про-
куратурата уточни-
ха, че срещу него е за-
почнато разследване
за опит за убийство
по хулигански подбу-
ди. Нападателят е за-
държан за 72 часа,

Нерегламентирана продажба
на храни на пазара в Перник

Любомира ПЕЛОВА
Нерегламентирана продажба на хранителни

продукти е засечена в Перник. Това е станало
по време на специализирана акция, проведена
от служители на сектор „Противодействие на
икономическата престъпност” при Областната
дирекция на МВР и представители на Българ-
ската агенция по безопасност на храните –
Перник. Съвместният екип е извършил провер-
ка на търговци на Кооперативния пазар в об-
ластния град и обект в село Черна гора.

Контролните органи се натъкнали на нерегла-
ментирана продажба на хранителни продукти,
основно месни и млечни. На 34-годишната С.Т.
от Кюстендил, 46-годишният С.Б. от Брезник,
54-годишната Е.Д. от Батановци и 67-годишна-
та А.Н. от Черна гора са издадени констативни
протоколи и ще им бъдат съставени актове за
административни нарушения.

Проверките продължават.

ЧЕЗ възстанови
електрозахранването

на 153 000 клиенти
Силвия ГРИГОРОВА

Благодарение на непрестанната работа на
екипите на ЧЕЗ и сътрудничеството с мес-
тните власти е възстановено електрозахран-
ването на 153 000 клиенти в 250 селища в
Западна България. Условията продължават
да бъдат голямо предизвикателство пред
служителите и работата продължава. Налага
се да носят материали на ръце в продълже-
ние на километри, през терени без пътища.

„Върнахме светлината в домовете на
153 000 клиенти и работата продължава.
Изискваха се извънредни усилия и благо-
даря на тези, които не бяха на работа, но из-
лязоха от домовете си, за да помогнат.
Всички се справиха мъжки в тази трудно
преодолима обстановка“, каза Виктор Стан-
чев, директор „Експлоатация и поддържа-
не“ в ЧЕЗ Разпределение България.

 В Югозападна България обстановката се
нормализира, работи се по отстраняване на
повреди в населени места в няколко общини
– Кюстендил, Невестино, Рила и Симитли.

Предстои обобщение на повредените съо-
ръжения и щетите вследствие на силния
снеговалеж. Тежките обледявания в района
на Враца и Монтана през първата седмица
на януари предизвикаха щети на обща стой-
ност 70 хиляди лева.  Дъжд при ниски темпе-
ратури и леден вятър доведоха до десетки
повреди по мрежата. Екипи на ЧЕЗ се бори-
ха със счупени и замръзнали съоръжения
при екстремни условия и подмениха 240 ки-
лограма проводници, 33 повалени стълба и
24 счупени изолатора.

 

дерол – 520 кутии ци-
гари от различни мар-
ки. Домът на жената
бил претърсен в сре-
дата на миналата го-
дина. В резултат на
предприетите проце-
суално -следствени
действия К.С. е прив-
лечена като обвиняе-
ма и й е наложена
мярка за неотклоне-
ние „подписка”.

Със същата мярка
за неотклонение е и

Любомира ПЕЛОВА
Двама са привлечени

като обвиняеми за не-
законно притежаване
на цигари без банде-
рол и неплащане на из-
дръжка, съобщиха от
пресцентъра на Об-
ластната дирекция на
МВР.

56-годишната К.С.
от земенското село
Калище ще отговаря
за притежаване на ак-
цизни стоки без бан-

Съд за цигари без бандерол
и неплащана издръжка на дете

потвърждава и ин-
формацията за крими-
налното и съдебно ми-
нало на ножаря и вре-
мето, в което е из-
търпял последната си
присъда.

Жителите на Пер-
ник и Радомир са пот-
ресени. След като са-
мо преди няколко дни
едно 18-годишно мом-
че във Враца загуби
живота си по нелеп
начин, сега и тук се
проля кръв, а едно жи-
вотът на едно 15-го-
дишно дете виси на
косъм. Какво се случва
в държавата ни, защо
нямаме сигурност за
живота на децата ни,
не е ли това резултат
от кризата на беду-
ховността, на липса-
та на добродетели, на
ефективно наказание
за насилниците, не е
ли по-сигурно да пре-
местим децата си в
чужбина, ако искаме
да ги спасим от насил-
ници и убийци, са само
част от тежките
въпроси, които си за-
дават те. Въпроси,
които са всъщност
присъда на общество-
то ни днес.

30-годишният жител
на обласдтния град
З.З. Той е привлечен ка-
то обвиняем за непла-
щане на издръжка на
малолетната си дъ-
щеря. Мъжът е бил
осъден още през 2014
година, но въпреки
това не изпълнявал
задълженията си. Сега
го заплашва наказание
лишаване от свобода
до една година или
пробация.
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Задържаха перничанин,
заподозрян е в грабеж

Любомира ПЕЛОВА
25-годишен перничанин е бил задържан по подозрение за гра-

беж, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР.
На 16 януари тази година, в пернишкото Второ районно управ-

ление се оплакала 47-годишна жена, която заявила, че пред
входа на блока й в квартал „Изток” била нападната и ограбена
от неизвестен мъж. Потърпевшата уточнила, че чрез използване
на сила и заплаха са й отнети дамска чанта, в която е имало око-
ло 250 лева, лични документи и мобилен телефон. Органите на
реда предприели незабавни оперативно-издирвателни и проце-
суално-следствени действия под ръководството на прокурор от
Районна прокуратура – Перник. Полицаите задържали за срок от
24 часа 25-годишен младеж, заподозрян за извършеното прес-
тъпление. При претърсване на домът му са намерени и иззети 5
ловни патрона и самоделно стрелящо устройство, които се ока-
зали незаконно притежавани. Работата по случая продължава.

Образувано е досъдебно производство.


