
ВРЕМЕТО

КАЛЕНДАР

ВАЛУТИ

Заложна къща”ПИК”

”
ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”

Убедете се в разликата!

НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

0700 100 10
www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и презастрахователна
компания

ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

ÏÎÂÄÈÃÍÀÕÀ ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÑÐÅÙÓ ÍÎÆÀÐß ÐÀÄÎÑËÀÂ

Първият брой на вестник “Съперник” излиза на 21 септември 1992 година

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72 e-mail:  sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg    www.sapernik.infoISSN 1312-7012

КОМЕНТАР

C

M

Y

K

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.

Сряда, 20 януари 2016 г., бр. 13 /5868/ год. XXIЦена: 0,60 лева

То е за опит за убийство по особено мъчителен за жертвата начин

Преп. Евтимий
Велики. Св.

Евтимий, патриарх
Търновски. Св. мчк

Захарий

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

Пернишката
Враца

Още не бяхме се наканили да
вземем правилно отношение по събитията
във Враца и се наложи да затънем в също-
то кърваво тресавище като врачанското.
Оказа се, че Дивият Северозапад дивее из
цяла България и не на последно място – в
Перник. Затова сега пращаме зов за помощ,
апелираме за състрадание и настояваме за
крути мерки спрямо безчинствата, които
граничат с гражданска война.

Пернишкият кървав инцидент с 15-го-
дишното момиче се вписа ужасно в трагич-
ната криминална обстановка на България.
От Враца до Перник има само една крачка. И
ако оня ден случаят не беше смъртоносен,
то е само по Божията воля. Човекът се ока-
за безсилен да промени не само своята съд-
ба, но и тая на рожбите си. Враца и Перник
се мултиплицират на картата на България
като червени петна на позора, с който жи-
вее обществото. Като добавим и оная ид-
иотщина в Стрелча, националният срам
става колосален. Живеем в общество на
кървави драми. Щом някъде из България се
пролее кръв, всички сме съучастници. И ка-
то снимащи свидетели, и като кръводари-
тели...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Пернишката проку-

ратура вече е повдиг-
нала обвинение срещу
28-годишния радоми-
рец Радослав Колев,
който едва не отне
живота на своята
съгражданка и бивша
приятелка - 15-годиш-
ната Зорница Cпa-
coвa. То е за опит за
убийство по особено
мъчителен за жертва-
та начин. Според На-
казателния кодекс
при доказване на вина-
та на Колев, присъда-
та може да бъде от
15 до 20 години зат-
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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

вор, уточниха от про-
куратурата. Вчера из-
тече 24-часовия аре-
ст на нападателя и с
прокурорска заповед
той бе продължен до
72 часа. Вероятно
днес ще бъде гледана
и постоянната мярка
за неотклонение за-
държане под стража”.
Държавното обвине-
ние настоява за нея,
тъй като прокурату-
рата смята, че Радос-
лав Колев е опасен и
излезе ли на свобода
може да извърши и
друго престъпление,
не се изключва и въз-

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
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ÂÈÊ ÏÐÀÂÈ ÃÐÓÏÀ ÇÀ
ÐÅÌÎÍÒ ÍÀ ÒÐÎÒÎÀÐÈÒÅ

ÌËÀÄÈÒÅ ÎÒ ÁÑÏ ÊÀÇÂÀÒ
“ÍÅ ÍÀ ÍÀÑÈËÈÅÒÎ”

“ÌÈÍÜÎÐ” Å ÔÀÊÒÎÐ
Â “À” ÃÐÓÏÀ

можността да се ук-
рие. Предстоя и съ-
дебни експертизи,
които трябва да ус-
тановят дали  28-го-
дишният мъж е из-
вършил престъпле-
нието под въздей-
ствие на алкохол, нар-
котици или други
упойващи вещества.
В показанията си, да-
дени при разпита след
ареста му в понедел-
ник, Радослав е зая-
вил, че се разкайва за
жестоката си пос-
тъпка.

Езиковата доказа, че е най-елитното училище

Виктория СТАНКОВА
Езиковата гимна-

зия  доказа на праз-
ника си, че е най-
елитното училище
в Перник. Изящна
програма, поднесе-
на с много стил и
красота, плени

публиката в голе-
мия салон на Дво-
реца на културата.
Тя бе по повод 25-
та годишнина от
създаването на
учебното заведе-
ние и събра бивши
и настоящи учени-

ци и учители на
гимназията. В
програмата се
включиха с изпъл-
нения музиканти-
те от КО Орфей” с
диригент Райчо
Христов и грации-
те от балет Вая” с
ръководител Ваня
Рошкова.

В стилен спекта-
къл учениците пока-
заха разностранни-
те си таланти. Спе-
циален филм показа
многобройните от-
личия и постижения
на бивши възпита-
ници на училището,
които днес се обу-
чават в престижни
университети в цял
свят и са успели хо-

Слънчево

На страница 12

ра в различни облас-
ти. Сред тях са Мис
България и Мисис
Русия Антония
Петрова и народна-
та певица Ива Дави-
дова. Множество
отличия за високия
си професионали-
зъм са получавали
през годините и
учителите, които
също бяха предста-
вени по-много ат-
рактивен на-
чин.Филмът прос-
ледяваше вълнува-
щи моменти от жи-

вота на гимназия-
та, сред които са
посещението на
президента Желю
Желев, както и мно-
го празници с уча-
стието на безброй-
ните таланти, пре-
минали през школо-
то. Своите пожела-
ния към училището
отправи и неговия
първи директор
Маргарита Русева,
която днес е в Гер-
мания.

На страница 2
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Åçèêîâàòà äîêàçà, ÷å å íàé-åëèòíîòî ó÷èëèùå
Кметът и областният управител уважиха празника вчера

„В и К” ще прави собствена група за
възстановяването на тротоарите    

Силвия ГРИГОРОВА
„В и К” възнамерява да си направи

собствена група за възстановяването на
настилките и плочките по тротоарите, а път-
ната настилка ще се възстановява от фир-
ма, тъй като е необходима повече техника.
Тази група ще бъде сформирана през тази
година. Това информира управителят на
водоснабдителното дружество инж. Иван
Витанов. Той поясни, че договорът на трите
фирми, които до сега са извършвали тази
услуга и които той е заварил, е изтекъл и в
края на миналата година е обявен конкурс
за избор на изпълнител. Той е спечелен от
една фирма, която ще извършва тази дей-
ност през годината. „Искам да подчертая,
че през 2015 г успяхме да свалим разхо-
дите по възстановяването на пътната нас-
тилка, след отстраняване на авария почти
наполовина, в сравнение с 2014 година.
Освен това, през миналата година се пос-
тарахме да наваксаме изоставането при
възстановяването на пътната настилка. На-
шите изисквания към фирмата, която ще
извършва тази дейност сега са още по-ви-
соки”, поясни Витанов. Той поясни, че во-
допроводната мрежа в областта е много
амортизирана и често аварира. Това се от-
нася и за каналната мрежа. Затова често
пъти се налага да се разкопават улици,
които наскоро са ремонтирани и асфалти-
рани  

Проблеми с аварии по водопроводната
мрежа има не само в Перник, а и в Трън,
Брезник и Радомир.

Иван Витанов допълни още, че се очаква
тази пролет да стартира и ремонтът на стена-
та на язовир Студена, съоръженията към
нея и водната кула.

Подписват договорите по
Националната пчеларска програма

Силвия ГРИГОРОВА
Приключиха адми-

нистративните про-
верки на приетите
заявления по Нацио-
налната програма по
пчеларство за триго-
дишния период 2014-
2016 г., информираха
от Държавен фонд
„Земеделие. От там
допълниха, че е прик-
лючило и първото
класиране на кандида-
тите за подпомагане
по мярка Г „Мерки за
подкрепа на поднов-
яването на пчелните
кошери в Европейския
съюз” от програма-
та. Списък на класира-
ните пчелари с одо-
брени заявления е ка-
чен на сайта на ДФ
„Земеделие“.  Одобре-
ните кандидати ще
бъдат поканени за
подписване на догово-
ри в областните ди-
рекции на ДФ”Земеде-
лие”, където са пода-
ли документи за уча-
стие. От тази седми-
ца започва подписва-
нето на договори и по
останалите мерки от

 Прекрасни впечат-
ления споделиха и
световно известна-
та писателка Здрав-
ка Евтимова, както и
почетният гражда-
нин на Перник Юлий
Жотев.

Филмът прослед-
ява вълнуващи мо-
менти от живота на
гимназията, сред
които са посещение-
то на президента
Желю Желев, както и
много празници с
участието на без-
бройните таланти,
преминали през гим-
назията.

Празникът бе ува-
жен от кмета на Пер-
ник Вяра Церовска,  -
зам.-кмета Севделина
Ковачева, областния

националната програ-
ма.

В законовия срок за
прием по НПП 2014-
2016 г. бяха приети
над 2000 заявления за
подпомагане с обща
стойност на финан-
совата помощ около
7.7 млн. лв. Бюдже-
тът по програмата
за 2016 г. е в размер
на 4 431 526 лв.

По мярка А „Техни-
ческа помощ за пчела-
ри и сдружения на
пчелари” бюджетът е
350 000 лева, по мярка
Б „Борба срещу вароа-
тозата“ – 2 200 000
лв., а по мярка В „Мер-
ки за подкрепа на из-
вършването на физи-
ко-химичен анализ на
пчелен мед” – 55 000
лв. Общият размер на
подпомагане по мярка
Г „Мерки за подкрепа
на подновяването на
пчелните кошери в Ев-
ропейския съюз” е 1
486 526 лева, от кои-
то 543 263 лв. е бю-
джетът за закупува-
не на кошери, 543 263
лв. – за поддържане и

управител Алексан-
дър Александорв, на-
чалника на Регионал-
ния инспектора по
образованието Ваня
Коконова и зам.-пред-
седателя на Общин-
ския съвет  Милан
Миланов. Приветс-
твие към възпитани-
ците, учители и гос-
тите отправи дирек-
торът на учебното
заведение Теменужка
Крумова. Тя се похва-
ли, че ГПЧЕ Симеон
Радев” по резултати
е сред най-добрите
училища в страната.

За мен е чест, че
всички ние не се огъ-
нахме пред труднос-
тите, отстоявахме
мечтите и   може-
м  днес с чест и гор-
дост да заявим, че -
ние сбъднахме мечта-

та си. Благодаря на
всички вас, че през
годините ни повя-
рвахте, помагахте и
продължавате да по-
магате”, сподели
Крумова.

Кметът Вяра Це-
ровска изрази огром-
но уважение към
труда на хората, кои-
то създадоха това
училище, дало въз-
можност на толкова
много перничани да
намерят своята реа-
лизация. Пожелавам
на всички учители,
които дадоха своя
опит, знания, креа-
тивност и любов
към учениците си,
много здраве и още
успехи.

Скъпи ученици, жи-
вотът е пред вас бъ-
дете креативни, бъ-

дете достойни, за-
помнете, че вие сте
последователи на ед-
но училище, което
ви дава авторитет,
запазете вашето
достойнство, пос-
тигайте целите си,
бъдете смели и сво-
бодни. Честит праз-
ник” - с тези думи се
обърна кметът Вяра
Церовска.

Областният упра-
вител Александър
Александров сподели,
че е изключително
развълнуван от тази
среща и поздрави
всички съпричастни
на празника на гимна-
зията. Той не скри,
че и двете му дъще-
ри са бивши възпи-
таници на гимназия-
та.

За мен е чест и ра-
дост да присъствам

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

на този красив и
вдъхновяващ праз-
ник.” ГПЧЕ Сиемон Ра-
дев” е не само най-
доброто в Пернишка
област, но и най-доб-
рото в цяла Бълга-
рия”, заяви начални-
кът на РИО Ваня Ко-
конова и допълни, че
е горда с училището.
Благодаря на всички
за този изключител-
но висок авторитет
на нашето училище.
Бъдете смели, бъде-
те личности, бъдете
достойни за вашия
изключителен пат-
рон Симеон Радев и
много успехи в след-
ващите години”, каза
още Коконова.

Празникът завър-
ши с емблематична-
та песен Многая ле-
та”, в която се вклю-
чиха всички.

увеличаване на пчел-
ните семейства, 400
000 лв. – за закупува-
не на пчелни майки.
Бюджетът по мярка
Д „Сътрудничество
със специализирани
органи за осъщест-
вяването на практика
на приложните изсле-
дователски програми
в областта на пче-
ларството и пчелни-
те продукти” е 300
000 лв. като за проуч-
ване на продуценти-
те на мана и на мано-
вия мед от тях в ра-
йона на Родопите са
предвидени 100 000
лв., а за установяване
на причините за загу-
ба на пчелни семей-
ства – 200 000 лв.

 Съгласно Наредба
№ 9/2013 за условия-
та и реда за прилагане
на мерките от Нацио-
налната програма по
пчеларство 2014-2016
на сайта на ДФ”Земе-
делие” са  публикува-
ни и лимитите на раз-
ходите за мерките и
дейностите по Прог-
рамата.

           
           
           
           

от страница 1
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Ìëàäèòå îò ÁÑÏ ñ àïåë „Íå íà íàñèëèåòî!”
Днес те ще даряват кръв за 15-годишната Зорница

Сняг и много жега на първия
ромски фестивал Василица

Виктория СТАНКОВА 

Намериха решение на проблема
с помещенията за АНМСП

Любомира ПЕЛОВА
Агенцията за насърчаване на малки и сред-

ни предприятия намери нужните й помещения
в перник. Това стана възможно, след като мес-
тният минипарламент за втори път разгледа
докладната, внесена от кмета Вяра Церовска,
която предлогжи нов вариант за решение за
безвъзмездно предоставяне на общински
имото на Агенцията ,нужни за реализацията
на проект по трансгранично сътрудничество.
На сесията през декември общинската управа
поиска за тази цел АНМСП да получи вторият
етаж на спортния комплекс „Дружба”.  Идеята
не мина, тъй като повечето местни законотвор-
ци излязоха със становището, че подобно ре-
шение би било незаконосъобразно заради
някои категопрични разпоредби на Закона за
спорта.

При повторното обсъждане на предложение-
то бе намерено по-добро решение. За да бъде
реализиран проекта, Агенцията получи някол-
ко помещения на приземния и първия етаж в
сградата на бившия ресторант „Перун” в ид-
еалния център на Перник с обща площ от
327,13 кв. метра. Агенцията се задължава да
извърши ремонт на стойност 300 000 лв., като
до края на 8-та година от договора предостави
на Община Перник безвъзмездно обекта
заедно с цялото проектно оборудване.

Основната цел на проекта, който ще изпълн-
ява Агенцията, е оказване на подкрепа и сти-
мулиране на развитието на младежкото пред-
приемачество, както и реализация на инициа-
тиви за насърчаване обучението на младите
хора в областта на иновациите и бизнес уме-
нията. Сред очакваните резултати от изпълне-
нието на проекта са създаване и развитие на
предприемаческа инфраструктура в Перник.

Здравната каса е дала
болници на прокурор

Любомира ПЕЛОВА
Здравната каса е дала болници на прокурор,

тъй като при проверки са открити копия на лич-
ни карти на пациенти, както и празни бланки с
подписи на пациенти. Това заяви пред журна-
листи Страшимир Генев, директор на дирекция
“Болнична медицинска помощ” от Национал-
ната здравноосигурителна каса. По думите му,
при проверките са открити и дублирани хоспи-
тализации. Страшимир Генев обясни, че еле-
ктронната система на НЗОК е отчитала хоспита-
лизацията на едно и също лице в един и същ
момент в две различни болници. От здравната
каса призоваха болните да подават сигнали,
ако лечебните заведения искат от тях да пла-
щат за лечението си.

Председателят на Надзорния съвет на НЗО-
К и зам.-министър на финансите Кирил Ананиев
допълни, че в първичната медицинска и дентал-
на помощ за 2015 година са установени над 19
хиляди нарушения. Сред най-честите наруше-
ния от страна на изпълнителите са свързани с
изследвания и услуги, които не са извършени,
заяви той.

“Приоритет в работата на НЗОК за 2016 годи-
на е възможно най- ефективното изразходване
на средствата, определени от бюджета. Бю-
джетът на НЗОК е със 129 млн. лв. повече - той е
над 3 млрд. лв”, каза още зам.-министърът на
финансите.

По думите му, касата е преизпълнила бюдже-
та си за 2015 г. с над 50 милиона лева. Според
Ананиев, посланията, които обобщават дейнос-
тта на НЗОК през 2015 година, са прогнозируе-
мост, предвидимост и стабилност.

С въвеждането на четци на лични карти за
хоспитализация и дехоспитализация през ми-
налата година са били спестени 10 млн. лв., об-
ясни Тома Томов, член на Надзорния съвет на
НЗОК. Той допълни, че вече е обявена общес-
твената поръчка за пръстовия идентификатор,
но предположи, че той няма да бъде въведен от
април. По думите на Томов идентификаторът ще
се въведе при личните лекари, болниците и ап-
теките, но най-напред ще бъде въведен при ле-
чебните заведения с най-големи разходи.

Въвеждането на пръстовия идентификатор в
болници и аптеки бе оповестено от здравния
министър д-р Петър Москов в средата на октом-
ври м.г. По думите му така ще се намалят злоу-
потребите с парите  на здравноосигурените.

БСП в област Перник,
изразяваме катего-
ричната си позиция
срещу насилието, кое-
то се превръща в еже-
дневие. След убий-
ството на младеж
във Враца преди
няколко дни, чиято
смърт все още не е из-
яснена, станахме сви-
детели на нов опит за
убийство в града ни.
Момиче на 15 години
беше намушкано
няколко пъти с нож
на доста оживено
място в Перник. За-
това казваме на
цялото общество
„Не на насилието!”
Товя обявиха офи-
циално от Младежко-
то обединение на
БСП.

„Това, че някой си
позволява да бие и
да убива млади хора
без ясна причина, ни

тревожи изключи-
телно много. Факт
е, че държавата е
безсилна и сляпа за
престъпленията сре-
щу българската мла-
деж. Колко деца
трябва да умрат,
колко родители
трябва да погребат
децата си, преди уп-
равляващите да взе-
мат адекватни мер-
ки?! Като младежи
ние се чувстваме не-
сигурни в собстве-
ната си държава и
затова призоваваме
всички да кажем: ”Не
на насилието! ”, заяви
областният коорди-
натор на Младежкото
обединение Николай
Добрев. В сряда младе-
жи от БСП ще дарят
кръв за Зорница, мо-
мичето, което в поне-
делник пострада на
автоспирка в Перник.

заетостта и обучение-
то за придобиване на
професионална квалифи-
кация на регионално рав-
нище. Ние, членовете на
тази комисия, сме длъж-
ни да приемем най-доб-
рото и оптималното ре-
шение за да удовлетво-
рим желанията на деца-
та от нашата област,
за да може след завър-
шване на образованието
си те да продължат да
се развиват тук. Чрез
изграждането на стабил-
на връзка с бизнеса, ще
бъде предоставена въз-
можността на ученици-
те да придобият необхо-
димия опит по специал-
ността, която изуча-
ват” каза д-р Алексан-
дров.

План-приемът е ръко-
воден от политиката на
Министерство на обра-
зованието и науката,
която дава приоритет
на професионалното об-
разование. По предложе-
ние на предприятия на
територията на община
Перник, тази година в
ПГОТ „Св. Иван Рилски”
ще има паралелки „Пле-

Любомира ПЕЛОВА
Вчера бе проведено

първото заседание на
Комисията по заетост
към Областния съвет за
развитие за 2016 г. То бе
председателствано от
областния управител
Александър Александров.
На заседанието бе съг-
ласувано предложение-
то на професиите, по
които ще се извършва
държавния план-прием в
училищата от област
Перник за учебната
2016/2017 година, напра-
вено от РИО-Перник.

Началникът на РИО
Перник Ваня Коконова
презентира утвърдения
и реализиран през уче-
бната 2015-2016 година
план-прием в общински-
те и в държавни учили-
ща и представи предло-
жението за план-прием
през следващата 2016-
2017 учебна година.

„Цялостната дей-
ност на комисията за
развитие е насочена
към определяне, органи-
зиране и контролиране
провеждането на дър-
жавната политика по

Нов план-прием, базиран на
предложения по професии

Любомира ПЕЛОВА
Младите социалис-

ти от цяла Пернишка
област реагираха ос-
тро срещу насилието
и излязоха с нарочен
апел, с който казват
„Не” на агресията.
„Ние, младежите от

тачно производство” и
„Конструиране, модели-
ране и технология на об-
лекло и текстил”.

След проведена диску-
сия, членовете на коми-
сията гласуваха едино-
душно „ЗА” и подкрепиха
предложението на РИО
за държавен план-прием
в общинските и държав-
ни училища през 2016/
2017 учебна година. Така
през идната учебна годи-
на ще бъдат открити 13
паралелки за обучение по
професии и специалности
след завършен седми
калс. 10 ще са паралелки-
те в цялата област след
завършено основно обра-
зование, една паралелка
ще бъде открита след 6-
ти клас в Девото основ-
но училище „Темелко
Ненков” в Перник, чиито
възпитаници са предим-
но от ромски произход и
за тях е важно да могат
да усвоят някаква про-
фесия, една паралелка
след завършен осми клас
ще бъде открита и в по-
мощното училище ин-
тернат „Любен Караве-
лов” в Перник.

Регулират качеството на ВиК услугите
Силвия ГРИГОРОВА

Министерският съвет прие Наредба за регулиране на качеството
на водоснабдителните и канализационните услуги и Наредба за регу-
лиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги.
Проектите са разработени с оглед необходимостта от постигане на
яснота в нормативната уредба и оптимизиране на реда и условията,
при които ще се осъществява регулацията на качеството и цените на
ВиК услугите занапред. Наредбите ще се прилагат от 1 януари 2017 г.
С тях се дава нов инструментариум на КЕВР за регулиране на качес-
твото и цените на ВиК услугите и за постигане на съответствие с доб-
рите международни практики за регулиране на предоставянето на то-
зи вид услуги. Идеята на новата нормативна уредба е цената на пи-
тейната вода да се определя от нейното качество.

Обилен сняг и много жега - това бе атмос-
ферата на първия ромски фестивал “Васили-
ца”, който се проведе в Перник. Дни след
като ромите у нас отпразнуваха своя голям
празник Банго Васил, организаторите от
сдружение ТЕМП арт и Театрална група “ТЕ-
МП” събраха в пернишкия квартал “Рудни-
чар” ромски изпълнители от Враца, Мездра,
София, Перник, с. Баница и с. Борован. Фес-
тивалът бе финансиран със средства на Фи-
нансовия механизъм на Европейското ико-
номическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009-
2014 и се проведе с партньорството на Об-
щина Перник. Деца запознаха публиката и
гостите с традиционните обичаи за Васи-
льовден и с древните легенди, които об-
ясняват произхода на празника. После сур-
вакаха и наричаха за здраве. Гореща музи-
ка и темпераментни танци вдигнаха градуса
на настроението и въпреки нестихващия
снеговалеж, температурата се покачи до ис-
тинска жега.

Фестивалът бе част от мащабния проект
Международен младежки пътуващ арт фес-
тивал МОДЕРНИ ВРЕМЕНА, за който през
2015 година Сдружение ТЕМП АРТ – Враца
спечели гранд по малката грандова схема
на Норвежката програма за Представяне и
достигане до широката общественост на
съвременното изкуство и култура по програ-
ма БГ08 «Културно наследство и съвремен-
ни изкуства». Целта на проекта е да се по-
пуляризира културното наследство и мно-
гообразие на  малцинствата като част от арт
събитията са насочени към ромската об-
щност в България и насърчаване на  между-
културния диалог. Пътуващият арт фестивал
МОДЕРНИ ВРЕМЕНА е с пет секции, които
се провеждат в три Общини – Враца, Перник
и Царево. Три от секциите са в Община Вра-
ца. Това са Фестивалите „Слънцето на То-
дорка“ – за древни култури, „Време“ – меж-
дународен младежки театрален фестивал и
„Гергьовден – Едерлезе“ – фестивал за
ромска култура и изкуство. В Община Царе-
во се проведе Международен Младежки
фестивал на изкуствата „Жреци на музите“,
а в Община Перник фестивал за ромска кул-
тура и изкуство  „Василица“.
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АНТОНИЯ ПЕТРОВА
юрист

Антония Петрова
е завършила Уни-
верситета за нацио-
нално и световно
стопанство - спе-
циалностите “Ме-
ждународни иконо-
мически отноше-
ния” (2007 г.), и “П-
раво” (2010 г.). Има
специализация в
Институт за разви-

тие на финансовите пазари в Москва (2008 п). При-
тежава квалификационен атестат на Руската феде-
рална служба по финансовите пазари и професио-
нална квалификация «Специалист по финансови
пазари по брокерска и дилърска дейност и дейност
по управление на ценни книжа».

Доскоро в българското законодателство
имуществените отношения между съпрузи-
те бяха уреждани с императивни правни
норми. За първи път със Семейния кодекс
(СК), влязъл в сила на 1.10.2009 г., тези от-
ношения са уредени по начин, който прида-
ва правно значение на избора и волята на
страните. Уреждат се три режима на иму-
ществени отношения, между които съпрузи-
те могат да избират: законов режим на об-
щност, на разделност и договорен режим.

Чрез най-либералния от трите режима - договор-
ния, съпрузите могат да моделират отношенията
си по начин, напълно съответстващ на техните же-
лания и интереси. Именно тук е и разковничето, и
по-конкретно — необходимостта от брачния дого-
вор в съвремието, съобразен с особеностите на
новите поколения и с динамично развиващите се
отношения между хората. И не на последно място
- ролята на любовта в материалния свят, в който
живеем.

Любовта и имуществените и паричните отноше-
ния между съпрузите, както и запазването на доб-
рия тон, поставят въпроса кои норми подчиняват
поведението на двойките в реалния живот — писа-
ните на правото или неписаните правила на мора-
ла, обичаите и религията? Такава е и ролята на
брачния договор — думите, недомлъвките и по-
мислите отлитат, писаното остава. Той дава отго-
вор на всички тези въпроси, или по-точно с под-
писването му те стават излишни, тъй като съпрузи-
те влизат “на чисто” в брака, респективно регули-
рат отношенията си впоследствие. В резултат на
това никой не си задава обичайния за днешни дни
въпрос - кой за кого и поради каква причина е
сключил брак?

Много често паричните проблеми “тровят” се-
мейните отношения — единият съпруг настоява да
се харчи по-малко, а другият - да се печели пове-
че. Поколения наред, например във Франция, па-
рите като понятие са били тема табу. На семейната
маса думата “пари” не се е споменавала, а изре-
чена от устата на аристократка, това се е приема-
ло като проява на лошо възпитание и неучтивост
— прието е било в името на “бон тона” всички да
се преструват, че те, парите, просто не съществу-
ват. Насочваме вниманието към Франция неслу-
чайно - че в тази страна конститутивното действие
на актовете, с които се прехвърля, най-общо каза-
но, правото на собственост, съвпадат с българска-
та законодателна уредба. Технологията на впис-
ването, функцията за даване на гласност, а оттук и
противопоставимост на акта спрямо третите лица,
са идентични с тези във Франция.

“Технологично вписването е уредено в чл. 105-
109 ЗПИ, като основните книги и регистри се водят
и сега съгласно Правилника по вписванията (ПВ).
ЗПИ регламентира входящия регистър, книгите, в
които се подреждат вписаните актове, ипотеки,
възбрани, а след 1927 г. се въвеждат азбучният ре-
гистър и регистърът за справки. Книгите и регис-
трите са заимствани почти напълно от френската
консесуална система на вписване, уредена със за-
кон още от 1855 г., където също вписването на ак-
товете се отразява в хронологична последовател-
ност във входящ регистър, има азбучен указател и
книги с екземпляри от актовете” /Танев, Д. - сп.
“Собственост и право”, бр. 3/2004 г./

Независимо от практическата значимост на
проблема френският законодател го е пренебрег-

МЛАДИ ЮРИСТИ
БРАЧНИЯТ ДОГОВОР

Вписване и регистрация. Брачен догобор с отложено действие

Продължава в
следващия брои

вал в течение на много години, за да въведе брач-
ния договор като институт с Гражданския кодекс на
Република Франция от 1804 г., където се регулира
договорната имуществена общност и изключителни
споразумения за общност. В чл. 1394 от този първи
Граждански кодекс има клауза, според която: “В-
сички брачни споразумения да се съставят преди
брака, с подписване на документ пред нотариус. “ В
същото време възможност за промяна на режима
настъпва от 1 февруари 1966 г., включващ съвкуп-
ност от правила, отнасящи се до съпрузите и до то-
ва какъв може да бъде техният имуществено-бра-
чен режим. Целта на законодателя е била именно
да укрепи семейството с оглед промяната на чо-
вешките взаимоотношения във време, в което от-
критото поставяне на финансовите проблеми вече
не е неморално.

Българите също така сме скептично настроени и
подхождаме предпазливо към този нов за нас ин-
ститут. Но трябва да признаем, че светът се променя
и ние трябва да следваме динамиката в обществе-
ните отношения, да сме гъвкави. Именно така об-
ществото е достигнало до извода за брачния дого-
вор като един вече необходим правен инструмент В
брака.

ВПИСВАНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ
НА БРАЧНИЯ ДОГОВОР
Законът не свързва действието на брачния дого-

вор с отразяването му в акта за сключен граждан-
ски брак или в регистъра на имуществените режи-
ми/въпреки че следва тези действия да бъдат из-
вършени. Няма съмнение, че регистрирането на до-
говора в общината или в Агенцията по вписванията
не е част от фактическия му състав, а правното зна-
чение на тази регистрация се свежда до даване на
гласност на брачния договор. Вписването му в имо-
тния регистър, освен гласност, е свързано и с проти-
вопоставимост на договора по отношение на трети
лица съобразно общите последици на вписването
на актове с вещноправно действие, предвидено в
чл. 113 Закона за собствеността (ЗС).

Поради тази причина в СК има три хипотези от-
носно момента на действие на брачния дого-
вор:

•    от момента на сключване на брака;
•    от датата на сключване на договора;
или
•    от друга посочена в договора дата.
Договорът, в последната хипотеза, може да бъде

сключен под отлагателен срок или условие и дей-
ствието му съответно отложено във времето, неза-
висимо че са осъществени процедурите по регис-
трация и вписване. Изменението от своя страна ка-
то отделно съглашение между страните ще се под-
чинява на същите правила относно формата и дей-
ствието, на които се подчинява основният договор.

Този подход поставя редица въпроси, свързани
със защитата на трети лица, детайлно разгледани в
правната литература. /Станева, А. - “Брачният
договор по новия Семеен кодекс”; Цанкова, Ц.,
Станева, ,   А., Марков, М., Тодорова, В. - “
Коментар на новия Семеен кодекс”/

•   Когато брачният договор е сключен преди
брака (т. нар. предбрачен договор), той поражда
действие от момента на сключване на бра-
ка, което действие може да бъде отложено
допълнително във времето с изтичането на
срок и сбъдването на условие съгласно общите
правила на договорите, предвидени в Закона за за-
дълженията и договорите (ЗЗД). Този факт сам по
себе си е повод за редица спекулации. Една от тях
е усложнението от обстоятелството, че бъдещите
съпрузи не са се снабдили с удостоверение от нота-
риуса, удостоверил подписите и съдържанието на
договора, поради което наличието на този договор
не се отразява в акта за брак и в регистъра на иму-
ществените отношения. На практика има действащ
брачен договор, но в регистъра той не е отразен. В
случая единственият начин да бъдат защитени тре-
тите лица е прилагането на чл. 20 СК — при сделка
между съпруг и трето лице, ако в регистъра няма
вписан режим, се приема, че е налице  законовият
режим на общност.

•    Когато брачният договор е сключен по вре-
ме на брака, съпрузите могат да избират един
от трите законови режима, за да регулират
отношенията си. Проблемът възниква от момента
на сключването на брачния договор и на неговото
регистриране и когато е необходимо вписване. Тук
се появява един продължителен междинен период,
в кой то няма информация за договора. За да се из-
бегне това, би следвало да се предвиди задълже-

ние за съпрузите да представят удостоверение от
нотариуса по чл. 9, ал. 2 СК максимално бързо.

•    Когато брачният договор е сключен под отла-
гателено условие или срок, отразяването в
акта за брак и в регистъра също следва да се
извърши незабавно. Страните са сключили дого-
вор и по своя воля са отложили датата, от която той
ще действа. Всички трети лица могат да се инфор-
мират, че е налице такъв договор и интересите им не
са застрашени. Отразеното в регистъра е индика-
ция, че е налице сключен брачен договор и че е из-
бран съответен режим. Цялото съдържание на брач-
ния договор не би трябвало да е публично, защото
касае конфиденциална информация между съпру-
зите, която няма значение, съответно действие за
трети лица. Според сегашната практика на Служба-
та по вписванията цялото съдържание на брачния
договор е публично, защото договорът се подвързва
в книгите по чл. 33, буква “б”, които са публични, и
справките по тях се извършват съгласно разпореж-
данията на Раздел VII, “Публичност на книгите за
вписване” от Правилника по вписванията. Публич-
ността на брачния договор следва да се от-
нася само до отделни негови клаузи, засяга-
щи избрания режим на имуществените отно-
шения, или клаузи с конститутивно действие
по отошение на правото на собственост или
друго вещно право върху определени имоти.
На практика балансът между тази публичност и за-
пазване на личните отношения между

съпрузите от изваждане на показ може да се реа-
лизира, като в имотния регистър се вписва препис-
извлечение. Представеният препис-извлечение в
имотния регистър технически трябва да съдържа
описание на страните и имота съгласно изисквания-
та на ПВ. Извлеченията от официални документи
имат същата доказателствена сила, както и оригина-
лите, и представляват писмено доказателство съг-
ласно чл. 172, ал. 2 ГПК.

• Когато брачният договор е сключен, регис-
триран и вписан, но се налага изменение, из-
менението от своя страна също трябва да бъде
регистрирано и вписано. Последиците от рагис-
трацията и вписването, които се отнасят за общия
договор, се отнасят и за акта, с който той е изменен.

През декември 2010 г. СК претърпя неголеми про-
мени, някои от които бяха продиктувани от противо-
речивата практика на Службата по вписвания при
вписване на брачния договор. Една от тези важни
промени е определяне на момента на вписва-
нето на брачния договор в имотния регистър
— а именно незабвано след сключването му.
Съгласно чл. 39, ал. З СК, договорът, с който се
прехвърля право на собственост или се учредява
или прехвърля друго вещно право върху недвижим
имот, се вписва в имотния регистър. Когато брачният
договор е сключен по време на брака (а такива са
по-голямата част от случаите в досегашната практи-
ка) и има прехвърлително действие, нотариусът е
длъжен (съгласно чл. 25, ал. 5 от Закона за нотариу-
сите и нотариалната дейност — ЗННД) да го предста-
ви в Службата по вписванията в деня на нотариално-
то удостоверяване. Ако съдията по вписванията кон-
статира, че са спазени формалните изискванията на
Правилника по вписванията, трябва незабавно да
разпореди вписването му в имотния регистър съг-
ласно процедурата по ПВ. Всъщност вписването се
извършва във входящия регистър съгласно чл. 9 от
ПВ, защото страната все още няма имотен регистър,
липсва заповед по чл. 73 от Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР) за който и да е съдебен ра-
йон.

Според специалиста по нотариално право Краси-
мир Димитров “някои съдии по вписванията изи-
скват представянето на документ, че брачният дого-
вор е регистриран в централния имотен регистър
към агенцията по вписванията...”

 “Отбелязването на брачния договор в акта за
граждански брак и регистрацията му в регистъра на
имуществените отношения на съпрузите по чл. 19,
ал. 2 СК е отделно, самостоятелно производство,
регламентирано в чл. 39, ал. 4 СК. То няма нищо об-
що с вписването на брачния договор в имотния ре-
гистър. Незаконосъобразно е да се изчаква негово-
то приключване и едва тогава съдията по вписва-
нията да пристъпи към вписване в имотния регис-
тър.” /Димитров, К., - “Нотариалноправни проблеми
при удостоверяването на брачния договор и
вписването му в имотния регистър”, Нотариален
бюлетин, бр. 2/2010 г./



Рекламно  приложение

Сряда, 20 януари 2016 г., брой 13/5868/ 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.

1. ДВУСТАЕН ЦГЧ-ДО ПЛОЩАДА,

ЕТ.3,РЕНОВИРАН,72М2 - 39 500 ЕВРО

2. ДВУСТАЕН УЛ.СТРУМА,

ПРЕУСТРОЕН, ПВЦ, ЛАМИНАТ - 23 333 ЕВРО

3. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4,

ТЕРАСА, ПВЦ, ТЕЦ - 15 555 ЕВРО

4. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ЕТ. 7,

ПРЕУСТРОЕН, СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДАТА- 21 900 ЕВРО

5. ДВУСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР.,

ЕТ. 2, ОБИТАЕМА СГРАДА - 24 800 ЕВРО

6. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 3, ТЕЦ, ЮГ - 27 300 ЕВРО

7. ЧЕТИРИСТАЕН ЦГЧ, ЕПК,

ГЕНЕРАЛЕН РЕМОНТ, ЦЯЛОСТНО

НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ - 4 4900

8. ТРИСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 2, 125 М2, ТЕЦ,

ИЗТОК-ЮГ - ДОГОВАРЯНЕ

9. ЛИЗИНГ –до 12 год.,ТРИСТАЕН

ИЗТОК, НОВО СТР.,

ОБИТАЕМА СГРАДА, 101 М2 - 43 999 ЕВРО

10. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР, ОБИТАЕМ,

ЛУКСОЗЕН ИНТЕРИОР И ПЪЛНО

ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА - 70 900 ЕВРО
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, 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 20 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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Плевнелиев: България е в Топ 5 на
икономиките за 2015 г.

България бе сред петте
най-добри икономики през
2015 г. Страната остава ста-
билна, каза президентът на
България Росен Плевнелиев
на среща с бизнеса.

"Изпращаме една напрег-
ната и динамична година за
света. Преминаваме през пе-
риод на световни турболен-
ции, рекордният брой кризи
и взаимодействието между
тях правят международната
среда несигурна и непред-
сказуема", заяви още дър-
жавният глава.

По думите му България ос-
тана стабилна, въпреки нес-
покойния, по-опасен и неп-
редсказуем свят на тежко
противопоставяне между
глобални и регионални цели,

конвенционални и хибридни войни, замразени конфликти, провалени държави,
терористични атаки, природни бедствия и невиждана миграционна вълна.

Според Плевнелиев, въпреки рисковете, българската икономика се развива доб-
ре и фактите за 2015 г. го доказват - 2,8% ръст на икономиката, 12% ръст на експор-
та, 40% ръст на чуждестранните инвестиции, 2,8 млрд. лв. ръст на приходите в
бюджета. Дефицитът намаля чувствително до 2,6% от БВП, безработицата падна
до най-ниското ниво от 2009 година насам, брутният външен дълг на страната
също намаля до около 80%, държавният дълг е под 30% и е третият най-нисък в ЕС,
изтъкна той.

По думите му миналата година сме записали и най-добрия резултат в усвоява-
нето на еврофондовете - постигната е обща успеваемост от 96% за първия програ-
мен период и това е голям успех за страната.

Плевнелиев отчете два основни двигателя на българския експорт.
"Единият е Германия. За последното десетилетия българският износ в Герма-

ния нарасна три пъти. Общият стокообмен с Германия се увеличи два пъти и дос-
тигна до рекордните 6 млрд. евро за 2015 г.", поясни той.

И добави, че икономиката ни се е преструктурирала и залог за този успех има и
българската външна политика.

Според него вторият основен двигател е регионът на Югоизточна Европа.
"Само за последните 5 години износът на България към региона се увеличи с

50%, а общият стокообмен на България с региона се удвои, като достигна почти 9
млрд.лв.", каза още Росен Плевнелиев.

Не искам да правя ново трето служебно правителство, каза още Росен Плевне-
лиев. Според него много говорим за стабилност в България, но това е относителна
стабилност. Той се похвали, че е понатрупал доста опит и във всеки момент, в който
има нестабилност в тази държава е подготвен за това.

"Всеки, който ме попита има ли възможност да направя ново трето служебно
правителство - да, разбира се, че има. Искам ли? - не, не искам. Всички ние вижда-
ме цената на относителната стабилност, която имаме, спрямо катастрофата на
абсолютната нестабилност, която имахме", посочи той.

Според него това 2+1+1 е доказателство, че политическите партии в България
са научили някои уроци и действат по-национално отговорно.

От друга гледна точка виждам много често политически партии, които развяват
по-скоро нечии чужди знамена, отколкото българското, каза Плевнелиев.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, във връзка
с чл. 19 от ЗСПЗЗ и чл. 82 от Наредбата за общинската собственост,

приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински съвет – Радомир и
Заповед № 25/18.01.16г. на Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР

О Б Я В Я В А
I. ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по–нататък само

„търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИС-
ВАНИ ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ, както
следва:

1. Имот № 037074 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Равнище”, с НТП – нива и площ 77,303 дка, V – категория, АОС №
2694/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена – 1082,24
лв.

2. Имот № 048059 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Джоновица”, с НТП – нива и площ 2,777 дка, V – категория, АОС №
2695/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена – 38,88 лв.

3. Имот № 048063 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Джоновица”, с НТП – нива и площ 4,371 дка, V – категория, АОС №
2696/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена – 61,19 лв.

4. Имот № 053001 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Лаженски рид”, с НТП – нива и площ 15,738 дка, V – категория,
АОС № 2703/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена –
220,33 лв.

5. Имот № 047014 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Лозище”, с НТП – нива и площ 1,969 дка, V – категория, АОС №
2702/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена – 27,57 лв.

6. Имот № 047023 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Лозище”, с НТП – нива и площ 4,586 дка, V – категория, АОС №
2701/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена – 64,20 лв.

7. Имот № 047029 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Лозище”, с НТП – нива и площ 3,999 дка, V – категория, АОС №
2700/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена – 55,97 лв.

8. Имот № 050003 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Лаженски рид”, с НТП – нива и площ 17,227 дка, VI – категория,
АОС № 2253/24.07.09г. при първоначална годишна наемна цена –
206,72 лв.

9. Имот № 050010 в землището на с. Радибош, Община Радомир,
м. „Лаженски рид”, с НТП – нива и площ 3,409 дка, VI – категория,
АОС № 2697/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена – 40,91
лв.

10. Имот № 050012 в землището на с. Радибош, Община Радо-
мир, м. „Лаженски рид”, с НТП – нива и площ 7,703 дка, VI – катего-
рия, АОС № 2254/24.07.09г. при първоначална годишна наемна цена
– 92,44 лв.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните имоти – земи по чл.19
от ЗСПЗЗ,  да се проведе на 02.02.2016 г. от 10.00 часа в сградата
на община Радомир. При непровеждане на търга, поради неявяване
на нито един кандидат отговарящ на условията от тръжната доку-
ментация,  повторен търг да се провежда всеки втори четвъртък от
месеца от 10.00 часа в сградата на община Радомир до отдаване под
наем на имотите.

III. Срок за сключване на договора и начин на плащане – Кме-
тът на Общината сключва договор за наем със спечелилия уча-
стник в двуседмичен срок, след влизане в сила на заповедта за спе-
челен търг, съгласно чл. 114, ал. 3 от Наредба за общинската собс-
твеност. Наемът за земеделската земя,  стопанисвана от Общината
по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ се заплаща до един месец от влизане в
сила на Заповедта за спечелен търг на касата на Общината.

IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията

за провеждане на търга и изискванията към кандидатите се закупу-
ва срещу сумата от 20 лв. (двадесет лева) за всеки обект поотделно,
и се внесе по сметката на Община Радомир №
BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при БАНКА ИНТ.
АСЕТ БАНК – ПЕРНИК до 16.00 часа на 01.02.2016 г. В случай на
провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува до
16.00 часа на деня, предхождащ този, в който ще се проведе търга,
от касата на Община Радомир.

2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната доку-
ментация) да бъде регистрирано до 16.00 часа на последния рабо-
тен ден преди деня на провеждане на търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление за уча-
стие.

3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на 10
% от началната наемна цена по сметката на Община Радомир№
BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF,при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК–
ПЕРНИК. Депозитната вноска се внася за всеки един от обектите по
сметката на Община Радомир до 16.00 часа на 01.02.2016г. В слу-
чай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска се внася
до 16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще се прове-
де търга.

Информация за провеждане на търга и оглед на земеделските зе-
ми може да бъде получена в отдел „ОС и ЕП” или на тел. 0777/82435
към Община Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното
работно време.

ЕК отпуска пари за газови връзки в района на ЦИЕ
Европейската комисия

съобщи днес, че отпуска 217
милиона евро за 15 проекта от
енергийната инфраструктура в
Централна и Източна Европа.

Със 180 млн. евро ще се
финансира изграждането на
връзки между газопреносните
мрежи на Румъния, България,
Австрия и Унгария, предадоха
БТА и БНР.

В решението на ЕК се
отбелязва се, че това е важно
развитие на европейския газов
пазар, с което ще стане
възможен преносът на газ от
Каспийския регион и други
възможни източници,
включително през терминалите
за втечнен газ, до Централна
Европа.

Българското дружество "Булгартрансгаз" получава безвъзмездно 850 000
евро, за да проучи възможностите за подобряване, разширяване и ремонт на
газопреносната мрежа у нас. Очаква се проучването да очертае възможностите
за увеличаване на способностите за пренос на газ от и към Гърция, Румъния,
Македония и Турция.

Парите идват по т.нар. "Механизъм за свързване на Европа".
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Какво ни предстои през 2016-а в здравословен
план, в кариерата и в любовта

СКОРПИОН
2016 може да бъде изключително успешна и плодотворна година за вас, но,

за да може да се случи това в максимална степен, е добре да спазвате две
препоръки. Първата е да откриете нещо, което изключително много искате,
и да насочите цялата си страст, за да постигането на това свое желание.
Това може да бъде някаква лична или професионална цел, нов проект в
работата, творческа изява, и дори създаване на дете. Възможно е вече да
сте открили своята страст, но не е изключено това да се случи и след
някои вътрешни преобразувания, които ще преживеете през пролетта и
през лятото на 2016 година. Втората препоръка е да престанете да
очаквате, че всичко ще се случва бързо и желанията ви ще се изпълняват на
мига. Предизвикателството пред вас ще бъде да се научите на търпение и
да се примирите, че ще има дни, в които ще се придвижвате напред, но ще има
и такива – например, от средата на април до началото на юли – в които
всичко ще се случва по-бавно и затова е по-добре да не форсирате хората и
събитията. Ако в тези месеци у вас се породи усещането, че нищо не се
случва така както го искате, или още по-лошо – че не знаете в какво точно
да вложите енергията си, не забравяйте, че, макар промяната да не е видима,
това не значи, че не се осъществява. Някои от вас ще преминат през
вътрешни трансформации, други ще бъдат принудени да забавят темпото,
за да дефинират по-добре целите си, а за трети моментът може още да не е
назрял. Пазете се от изкушението да превърнете друг човек в своя цел или
да използвате някого, за да осъществите желанията си – тази стратегия
може само да ви вкара в някоя драма и да ви причини душевни терзания.
Възможно е желанието ви да правите това, което искате, да събуди
притеснения за материалната ви сигурност или боязън дали ще успеете да
се справите. Не позволявайте на тези страхове да ви възпират и се
изправете срещу тях. Съумеете ли да го направите, вложите ли цялата си
воля и решимост в изпълнението на желанието си, има чудесни шансове да
пожънете добра реколта – особено през последните месеци на годината.
2016 година е много подходяща да отстраните от живота си онова, което ви
тормози и не ви носи щастие – нещо, за което може би ви липсваше смелост
през 2015-а.

Кариера и финанси
През 2016 година вниманието ви ще бъде насочено към занимания, които ви

вдъхновяват. Така че, ако кариерата ви е вашата страст или копнеете да
творите и да се изявите в някаква сфера, насочете усилията си в тази
посока – годината ще бъде плодотворна за вас. Що се отнася до финансите,
там е нужно да проявявате повече дисциплина и да преценявате много добре
за какво харчите пари. Макар че през януари е възможно нещата да се
случват по-бавно, вие ще имате достатъчно енергия и може да свършите
добра работа. През февруари и март ще получите зелена светлина и команда
„пълен напред” – може да завършите стари проекти, да започнете нови, да
смените работата си или да основете собствен бизнес, ако желаете това.
През април на преден план ще излязат финансови въпроси – подхождайте
отговорно към тях и планирайте внимателно разходите си. От май до юли не е
удачно да сменяте работата си или да се втурвате с главата напред в нови
инициативи, но е чудесен период да довършите започнатото, да покажете какво
сте сътворили или да подсигурите финансово бъдещите си планове. Ако през
летните месеци ви липсва посока и това ви демотивира, дори депресира, не се
притеснявайте – може би у вас назрява нова идея, която ще успеете да
развиете по-късно. През септември следвайте вдъхновението и разгърнете
творческите си способности. Може да сътворите нещо, с което да се гордеете,
а също така и да подобрите финансовото си състояние. От октомври до края на
годината пред вас няма да има ограничения – мечтайте, преследвайте целите
си, работете, за да ги постигнете, и ще останете доволни от резултатите.

Любов и семейство
2016 година ще бъде добра за вашите взаимоотношения – може да създадете

нови приятелства, да се присъедините към някакъв клуб или към група, а тези
от вас, които търсят любовта, да срещнат сродна душа. В любовен план
годината за вас ще бъде емоционална и страстна. Ако се влюбите през
следващите месеци, чувствата ви ще бъдат силни, а ако сте вече обвързани, ще
получите шанс да разгорите искрата на страстта, което без съмнение ще ви
подейства добре. Тези от вас обаче, които не са щастливи в любовната си
връзка, през 2016 година повече няма да успеят да избягат от себе си и от
истината. На повърхността ще изплуват скрити емоции и ще трябва да им
обърнете внимание. През април и май може да излязат наяве нерешени проблеми
и дори да се върнат хора от миналото ви. Колкото повече сте игнорирали
проблемите и колкото повече сте трупали в себе си, толкова по-голяма ще бъде
силата на емоциите, които ще ви заливат през пролетта и лятото. Дори
отношенията ви да не тръгнат в по-добра посока, това време ще ви покаже
какво реално изпитвате, за да дръзнете от юли нататък да предприемете
конкретни действия. От съществена важност за интимните ви отношения ще
бъде умението да се справяте със собствените си чувства и да сте искрени
пред себе си и останалите хора за това какво изпитвате, вместо да насочвате
отровното си жило към другите в опит да се защитите. Пролетта и лятото са
времето, в което ще решите с кои хора си заслужава да продължите и кои
трябва да оставите в миналото.

Здраве
За вас през 2016 година няма сериозни рискове за здравето, ако се грижите за

себе си и успявате да насочите енергията си към нещо значимо и полезно.
Емоцията, с която е добре да внимавате, е гневът, тъй като, ако го потискате,
той може да се отрази разрушително на тялото ви. Спортувайте повече и
намерете безопасен начин да изразявате гнева си, ако чувствате, че той се
надига във вас. В такива моменти бъдете внимателни и при шофиране, а също и
ако използвате остри предмети, защото има риск да се нараните. През 2016
година ще имате силата да съграждате или да разрушавате, като това важи и
за тялото ви. Не се поддавайте на зависимости и вредни навици – ако
съществуват такива, знайте, че ще имате на разположение първите седем
месеца на годината, за да обърнете посоката и, вместо да вредите на тялото
си, да започнете да се грижите за себе си.

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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„Ìèíüîð” âèíàãè å áèë ôàêòîð â „À” ãðóïà
Така смята новият старши-треньор Йордан Самоковлийски

Страницата подготви Яне Анестиев

Тодор Скримов най-добър за "Ревивре"
Българският национал  Тодор Скримов

направи силен мач, но неговият Ревивре (Ми-
лано) започна със загуба новата 2016 година.
Това стана след  0:3 (21:25, 17:25, 17:25)  при
гостуването на Сър Сейфти Конад (Перуджа) в
среща от 13-ти кръг на италианската Серия А1.
При това домакините от Перуджа не изиграха
най-силния си мач, напротив, те допуснаха
прекалено много грешки, особено от начален
удар - цели 16, донякъде компенсирани с 8
аса.  Именно Скримов се представи най-добре
за тима си, като завърши с 16 точки (2 аса, 1
блокада, 57 % в нападение). Другият българ-
ски волейболист в тима -  Данаил Милушев ,
бе титуляр, но след нито една точка за два
гейма, бе заменен.  За домакините 15 точки
реализира сръбският нападател Александър
Атанасийевич (3 аса, 1 блокада, 69 % в напа-
дение), а американският му съотборник Аарън
Ръсел добави 12 (3 аса, 1 блокада, 62 % в ата-
ка). Разпределителят  Добромир Димитров  не
се появи в игра.  Във временното класиране
Сър Сейфти Конад е на четвърто място с 28
точки, а Ревивре остава на последното място
с 5. Лидер е DHL (Модена) с 34.

Украинци разбиха
„Миньор”(Чикаго) в зала
“Миньор” (Чикаго) претърпя втора тежка

загуба с 9:1 от украйнския тим “Кънекшън”.
“Чуковете” поведоха с гол на младия Борис-
лав Радев и водеха до средата на първата
част, когато съдиите забелязаха, че голмай-
стора играе без необходимите футболни ко-
ри. Моментално му беше вдигнат син картон
за две минутно наказание. С човек по-малко
“жълто-черните” получиха изравнителен гол
за 1:1. Минути преди края, съдията зачете не-
съществуващ гол за украйнците за 2:1. Топ-
ката удари горната и странична греда и изле-
зе, но рефера посочи центъра. “Миньорци”
протестираха, но безуспешно. За капак, иг-
рач на “чуковете” напусна демонстративно
игрището и заради това, че остави отбора с
човек по-малко, “Миньор” получи още едно
попадение за 3:1. През втората част отбора
на “Миньор”, не успя да се съвземе от обрата
в мача и набързо получи останалите попаде-
ния. “За кой ли път се повтаряме, че футбола
в зала е съвсем различен от този на открито,
повече наподобява на хокей. Ние нямаме
традиции в зала и все още се учиме. Хубаво-
то е, че изпробваме нови момчета и се под-
готвяме през зимния период, както и под-
държаме форма до началото на шампионата.
Играем мач за мач”, коментира помощник-
треньорът на “Миньор” – Емил Миланов.

Извън тенис турнира
„Австралия оупън”

52. Името Кайли произлиза от наимено-
ванието на аборигенско оръжие, подобно
на бумеранга.

53. 91% от страната е покрита с местна
растителност.

54. Най-голямата победа в междунаро-
ден футболен мач в историята е през 2001
г. Австралия – Американско Самоа 31:0.

55. Има 60 региона за производство на
различни видове вина в Австралия.

56. За последните три години Мелбърн
неизменно е избиран като Град номер 1 за
живеене в света.

57. Ако се обединят всички плоскости от
покрива на Операта в Сидни, ще се получи
перфектна сфера. Архитектът се вдъхно-
вил за дизайна на зданието по време на
белене и ядене на портокал.

58. В Австралия се намират 20% от по-
кермашините в света.

59. Половината се намират в щата Ню
Саут Уелс.

60. Най-популярният фестивал в Австра-
лия – „Муумба“ в Мелбърн, носи името си
от „вдигни си задника“ на няколко абори-
генски диалекта.

61. Нито едно коренно животно в Ав-
стралия няма копита.

62. Изпълнението на Симфоничния ор-
кестър на сидни в Откриването на олимпи-
дата в Сидни през 2000, всъщност е преза-
пис на изпълнение на Симфоничния ор-
кестър на Мелбърн.

63. Виненият мех е австралийско изобре-
тение.

64. Селфито – също.
65. Предградието Дурак, най-големият

изборен район в Австралия, е по-голямо
от цяла Монголия.

66. Първият предпазен колан на кола е
сложен в щата Виктория през 1970 г.

67. Всяка година Бризбън е домакин на
световното първенство по надбягване на
хлебарки.

68. През 1932 г. австралийската армия
обявява война на популацията от ему в
Западна Австралия. За съжаление, губят
войната.

69. Канбера е създадена през 1908 г. като
компромис на желанието на Сидни и Мел-
бърн да бъдат столица.

70. Гей бар в Мелбърн е първият, който пе-
чели правото да забранява достъпа на жени
в помещението, защото смущавали посети-
телите.

71. През 1992 г. австралийският синдикат
по хазарта си купил няколко билета от лота-
рията във Вирджиния и спечелили. Те вло-
жили 5 милиона долара, за да спечелят 27
милиона.

72. Евкалиптовото масло е леснозапалимо,
което означава, че дърветата могат да избух-
нат, ако се запалят, или попаднат в горски
пожари.

73. През 1975 г. Австралия изпада в прави-
телствена криза. Това кара кралицата да уво-
лни всички и да назначи абсолютно ново
правителство.

74. Един брадясал австралиец е принуден
да се оттегли от състезание по дартс в Ан-
глия, след като публиката започнала да му
крещи „Исус“ и да разсейва останалите игра-
чи.

75. Има случаи, когато малки кенгура изпа-
дат в наркотично опианение, след като са се
натъкнали на опиум. Тогава те започват да
тичат в кръг и да рисуват кръгове в царевич-
ните ниви.

76. Веднъж един австралиец се опитал да
продаде Нова Зеландия в eBay.

77. През 1940 г. два самолета изненадващо
пресекли пътя си във въздуха. Вместо да се
ударят обаче пилотите успели да залепят
двете летателни средства и да се приземят
безопасно.

78. Птицата лира, която обитава Австралия,
може да имитира звуците на над 20 други
птици. Освен това може да възпроизведе
звукът на фотоапарат, електрически трион и
аларма на кола.

Новият старши-
треньор на „Миньор”
Йордан Самоковлий-
ски беше представен
през местните медии
на нарочна прескон-
ференция в присъс-
твието на председа-
теля на УС на клуба и
заместник.кмет Йор-
дан Павлов и предсе-
дателя на ОбС и член
на УС на „Миньор”
Иво Савов. Ето какво
каза той: „Всички ние
сме от един регион –
София – Перник-Бла-
гоевград. Затова се
чувстваме от едно
място.Целта е пос-
тавена от ръководс-
твото – да се по-
добрят нещата от
спортно-технически
характер. Целта е
отборът ако не през

тази година, то през
следващата да ата-
кува професионалния
футбол. През тази
година ще се опитва-
ме да подобряваме
играта.Аз съм такъв
човек,че искам или
всичко или по-добре
да ме няма,дето се
казва. Мисля,че съм
натрупал достатъч-
но опит като тре-
ньор. Едно време
трябваше да стана
футболист на „Ми-
ньор”, но съдбата ме
прати в Благоевград.
На този етап се нала-
га с моите години
опит да помагам на
„Миньор”. Ако мога
да дам нещо полезно-
ще се радвам. Според
мен този тим е бил
винаги фактор, кога-
то е бил в „А” група,
както с поведението
си, така и с играта
си. Ако успеем да вър-
нем отбора в профе-
сионалния футбол,
това ще е венец на
кариерата ми. Съзна-
вам своята отговор-
ност, след като ръко-
водството на града
застава зад отбора.
Що се отнася до не-
щата, които завар-
вам, има много проб-
леми, но ако няма

проблеми, няма да има
и решения. Трябва да
се сплоти отборът,
за има единомислие,
да има цел. Щом отбо-
рът гони първите
места, това поставя
ангажименти и задачи
и пред ръководство-
то, за да обезпечат
тези първи места.
Ще се опитаме да
вдигнем резултатнос-
тта още през тази
година, да направим
един боеспособен от-
бор още през пролет-
та и да го обиграва-
ме. Не обещавам всич-
ко, но това, което за-
виси от мен, ще бъде
изпълнено на сто про-
цента. Можех и най-
лесно ми е да си дове-
да помощник-треньо-
ри. Моето мнение е,
че трябва да се залага
на местни кадри.
Старши-треньорът
може да е от чужби-
на, но помощниците
трябва да са местни
момчета. Още на пър-
вата среща с  тима
казах на екипа, че мо-
же да е спокоен, аз
предпочитам да ра-
ботя с тях. Надявам
се, че както аз ще да-
вам от себе си всичко,
което мога, така и
те ще го направят.

продължава в
следващия брой

Борислав Александров ще
обучава млади  съдии

Областния съвет на Българския футболен съюз организира
обучение на нови съдии – съобщи неговият председател Валентин
Лазаров. Основен лектор ще е методистът на УЕФА и БФС
Борислав Александров,който е сред елитните ни съдии от близкото
минало. В курса могат да се записват както момчета, така и
момичета, а от Областния съвет ще се погрижат за първоначалната
им реализация, включвайки ги в достатъчно наряди, които ще
спомогнат за изграждането им като квалифицирани арбирти.
Желаещите да се запишат могат да го направят на телефони 0 76 60
46 94 и 0888 162 111

Бомби в Австралия: Надал
и Халеп са аут от турнира
След отпадането на Рафаел Надал от Фернандо Вердаско,

голямата изненада в долната половина на схемата е факт и при
жените. Поставената под №2 в основната схема Симона Халеп
напусна Откритото първенство на Австралия още след първия
кръг, сразена от Сайсай Жан с 4-6 3-6.Мачът на Margaret Court Are-
na продължи само час и 18 минути, в които световната №133 не
остави шансове на румънката. Халеп се измъкна от изоставане с
два пробива и 0-4 в първия сет, но Сайсай проби отново в десетия
гейм и го затвори след 46 минути.Във втората част Халеп проби
първа и затвърди за 3-1, но до края не успя да вземе друг гейм. До
голяма степен пролича, че румънката не е възстановена напълно
здравословно, което ] коства мястото в турнира.

Във втория кръг Сайсай ще се изправи срещу намиращата се в
отлична форма Ализе Корне. Французойката разби с 6-1 6-0 Бояна
Йовановски.
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То е за опит за убийство по особено мъчителен за жертвата начин

СЛУШАЛИ СМЕ, ЧЕ В НЯКОИ
ГОЛЕМИ АМЕРИКАНСКИ
ГРАДОВЕ в централните части
нямало тротоари, щото нямало
кой да върви по тях. Всичко

живо се придвижвало или с частни коли,
или с таксита, или с градския транспорт,
включително метрото. За да сме и ние мо-
дерни като американците, може би е ред-
но да се побратимим с някой от тия мега-
полиси, понеже от няколко дена и в Пер-
ник е така. Няма тротоари за нормално
движение, а ако на някого много му се хо-
ди, или да си изкара колата, или да се во-
зи на градския транспорт. В краен случай
може да върви директно по шосето, поне
то е изчистено. Ето как природата ще ни
съюзи с братята американци и ако местни
архитекти вземат да планират бъдещи но-
ви квартали на града, направо да ги
правят без тротоари. За какво са ни като
по тях не може да се ходи? Що не е жив
сега Тодор Колев, че да получи отговор на
въпроса как ще ги стигнем американците?

НОВО ДВАЙСЕТ. ПЕРНИШКОТО
ГРАЖДАНСТВО ОСВЕН ЗДРАВИ КРА-
КА И ЯКИ ГРАЙФЕРИ на обувките, вече
трябва да обръща сериозно внимание и на
зрението си, щото ще му потрябва. Пона-
пеклото вчера слънце започна да върши
своето пъклено дело, а именно - коварни
ледени висулки от стрехите на блоковете,
особено в центъра на града. Наблюдавах-
ме как специална пожарна команда се бо-
реше с ледената опасност вчера по обяд
между ГУМ и Детмаг. Тенденциято без-
спорно е тая практика да продължи поне
още една седмица, както обещават метео-
ролозите денем да е слънчево, а нощем
мразовито. А дотогава перничани трябва
да станат разногледи – с едното око да
гледат къде стъпват долу на леда, а с дру-
гото нагоре да следят дали не са в обсега
на ледените висулки. А ако случайно имат
и трето око – с него да четат успокояващи-
те официални бюлетини за овладяната
пътна обстановка и за проходимите при
зимни условия шосета, и за почистените
тротоари, което е работа на всеки гражда-
нин. Та като споменахме тротоари, не е ло-
шо по някоя европрограма да се направят
обозначителни табелки по подобие на тия
за автомобилите, които да указват къде е
проходимо и къде не е.

65% от учителите са
жертви на тормоз

Виктория СТАНКОВА 
65% от българските учители са жертви на

тормоз, предимно психически, сочи проуч-
ване, проведено от Синдиката на българ-
ските учители, заяви неговият лидер Янка
Такева. 

Синдикалистите периодично правят из-
следвания за това на какво насилие са под-
ложени преподавателите в класните стаи. 

“Правим проучванията от 1994 година. И
сме свидетели на това как вербалното наси-
лие с годините все по-често нараства в аг-
ресия, в побоища. През 1994 година едва
0,05% от учителите са били жертва на физи-
чески тормоз. Сега, през 2013 година, това
вече са 2,5 на сто от всички преподавате-
ли”, разказва Янка Такева. 

По нейните думи в много от ситуациите
родителите отреагират на семейни пробле-
ми и спорове с тормоз над учителя на дете-
то. Най-често жертви на подобен тормоз са
учители от детските градини и началното
училище. 

дотам всеки ден баба й да
я изпраща до самото учи-
лище и да я посреща, за да
се прибере момичето здра-
во у дома. Само във фа-
талния понеделник не ус-
пяла да го стори. И тий-
нейджърката, и близките
й не посмели да се оплачат
в полицията от страх,
тъй като 28-годишният
мъж, който не искал да
приеме раздялата, заплаш-
вал, че ще убие и бившата
си приятелка, и семей-
ството й, че ще подпали
дома им. Бабата на Зорни-
ца твърди, че Радослав й е
посягал, момичето на
няколко пъти се прибирало
вкъщи със синини по лице-
то. Вечерта преди нападе-
нието Радослав се опитал
да говори по телефона със
Зорница, но майката взела
мобилката и разговорът
така и не се осъществил.
Последвал втори опит в
утрото на нападението.
Според запознати, мъжът
е пътувал в същия бус, в
който е била и бившата
му приятелка от Радомир
до Перник. Съученици на
Зорница разказват, че тя
през цялото време е гово-
рила с майка си по телефо-
на, за да попречи на Колев
да осъществи контакт с
нея. На самата спирка на
автобус номер 16, който
девойката чакала, за да
стигне до школото в квар-
тал Иван Пашов”, той все
пак успял да докопа моми-
чето, въпреки че то про-
дължавало да говори с май-
ка си. Жената дори чула

28-годишният радоми-
рец нанесе 11 удара с нож
в тялото на девойчето,
три от тях пронизали
гръдната клетка, а еди-
ният е бил изключително
близо до сърцето.Перниш-
ките медици от отделе-
нието за реанимация в
пернишката болница Рахи-
ла Ангелова” започнаха не-
забавна битка за живота
на изпадналата в хемора-
гичен шок заради близо 2
литра изгубена кръв Зор-
ница. До края на деня, в
който тя едва не изгуби
живота си, 21 човека, пре-
димно млади хора, се отзо-
ваха на апела на семей-
ството и медиците и да-
риха кръв, за да спасят де-
войчето. В акцията се
включиха и възпитаници-
те на Професионалната
гимназия по облекло и ту-
ризъм Св.Иван Рилски” в
областния град, където
учи деветокласничката.

Официално се твърди,
че тийнейджърката от
четири месеца e имaлa
вpъзкa c криминално проя-
вения мъж, който е 13 го-
дини по-възрастен от нея.
Според започнати обаче
тя е била доста по-стара.
Когато семейството на
тийнейджърката разбрало
за нея, както и за крими-
налното и съдебно досие
на Радослав, забранило на
Зорница да се вижда с него
и двамата се разделили.
Последвал телефонен тор-
моз и заплахи. Стигнало се

Вторият кръг на състезанието
„Стани стипендиант на ЧЕЗ”

стартира през февруари
Силвия ГРИГОРОВА

На 12 февруари 2016 г., ще се проведе
вторият регионален кръг на конкурса
„Стани стипендиант на ЧЕЗ“ в направле-
ние „Електроенергетика“. Класиралите
се на първите две места в първия кръг
ученици от всяко училище, ще се борят
за продължаване в третия – финален,
кръг.

Победителите в първия кръг от Елин
Пелин и София ще премерят своите сили
в Професионалната гимназия по меха-
ноелектротехника „Н. Й. Вапцаров“ в
столицата, а тези от Плевен, Кнежа и
Троян – в Професионалната гимназия по
механоелектротехника в Плевен. Екипи-
те отБлагоевград, Дупница, Кюстендил,
Самоков и Якоруда ще решават конкур-
сните задачи в Професионалната гимна-
зия „Акад. Сергей П. Корольов“ в Дуп-
ница.

Конкурсът „Стани стипендиант на ЧЕЗ“
се провежда за четвърта поредна годи-
на. В рамките на инициативатаЧЕЗ пре-
доставя стипендии на талантливи учени-
ци от 12 клас от технически и икономи-
чески гимназии на територията на За-
падна България. Състезанието по еле-
ктроенергетика и икономика се реализи-
ра под патронажа на Карел Крал – ре-
гионален мениджър на ЧЕЗза България.
То е част от Графика за провеждане на
националните състезания по професии
през учебната 2015–2016 г. на Минис-
терството на образованието и науката.

Целта на конкурса на ЧЕЗ е да предос-
тави възможност на младите хора да де-
монстрират придобитите знания и прак-
тически умения, да осигури условия за
реализацията им и стимулира развитие-
то им в областта на електроенергетиката
и икономиката.

Финалният кръг на състезанието ще се
проведе в края на март, когато 12 побе-
дители от втори кръг ще участват в над-
преварата,разпределени в 6 отбора. Чле-
новете на отборите, класирани на първи-
те три места, ще бъдат стипендианти на
ЧЕЗ за 2016 г. в направление „Електрое-
нергетика“. Те ще получат и шанса да
кандидатстват с оценката от конкурса в
Техническия университет в София, Коле-
жа по енергетика и електроника и Мин-
но-геоложкия университет„Св. Иван Рил-
ски“.

Информация за регламента на състе-
занието и периодите на провеждане на
отделните кръгове може да бъде наме-
рена на сайтаwww.stipendiant.com.

 

та, работещи по тру-
дово правоотноше-
ние, са 6804.

Общият брой на
служителите с поли-
цейски функции, дър-
жавните служители и
лицата, работещи по
трудово правоотно-
шение, в структури-
те на Министерство-
то на вътрешните
работи в цялата
страна главни и об-
ластни дирекции,
СДВР, дирекции и спе-
циализирани дирекции
е 45 260 души.

В резултат от дей-
ността на МВР през
2015 има намаление с
84,7 на коефициента
на престъпност
спрямо предходната
2014 г.

По предварителни
данни през изминала-
та година са регис-
трирани общо 107
870 престъпления, от
които 10,5% икономи-
чески. През периода

Любомира ПЕЛОВА
Общата численост

на служителите на
Министерството на
вътрешните работи
с полицейски функции
по чл. 142, ал. 1, т. 1
от Закона за МВР, съг-
ласно данните към 28
декември 2015 г., е 27
463. От тях в цялата
страна в качеството
на полицейски служи-
тели работят общо
22 305 души, служи-
телите с полицейски
функции в ГД Гранич-
на полиция“ са 5158.
Пожарникарите и спа-
сителите в ГД Пожар-
на безопасност и за-
щита на население-
то“ са 6761.

Държавните служи-
тели по ЗДСЛ /чл. 142,
ал. 1, т. 2/, изпълнява-
щи дейност в общата
и специализираната
администрация, са об-
що 4232-ма в струк-
турите на МВР в
цялата страна. Лица-

В структурите на МВР
работят 45 260 души

крясъка на Радослав  Ти за-
що не ми вдигаш, ма?”, а
после и писъка на детето
си. Приятелите на Зорница
твърдят, че Радослав я
ревнувал от всичко и от
всички. След направената
операция в понеделник,
вчера от болницата об-
ясниха, че състоянието на
девойчето, което е било
поставено на апаратно ди-
шане, се стабилизира, но
все още остава критично.
Шефът на отделението
за реанимация д-р Иван Ев-
логиев допълни, че след опе-
рацията и кръвопреливане-
то хемоглобинът и кръвно-
то налягане са в норма,
няма кървене в белите дро-
бове. И през идните дни ще
са наложи да се преливат
още кръвни продукти, но
най-страшното вече е пре-
минало. Предстои и апа-
ратната вентилация, на
която е подложена пациен-
тката, да мине на по-лек
режим. Състоянието на
Зорница е под непрекъсна-
то наблюдение и от него
зависи дали в края на вечер-
та тя ще бъде откачена
от машината и ще бъде ос-
тавена да диша сама, до-
пълни вчера по обяд д-р Ев-
логиев.  Според него ранни-
те усложнения са избегна-
ти, първият етап от шо-
ковия период е минал, но
все още е рано да се каже
дали няма да се появят дру-
ги, на по-късен етап, какви-
то не са изключени с оглед
на тежките наранявания, с
които е постъпила Зорница
в болницата.

общата престъпност
намалява с около 5,4%
спрямо 2014 г.

Нивото на разкри-
ваемост през 2015 г.
се е увеличило с 4,4
пункта - 45 281 (42%)
разкрити престъпле-
ния, докато през 2014
г. те са били 42 839
(37,6%).

Регистрираните за
периода умишлени
убийства са 161, кое-
то е с 0,6% по-малко
от предходния отче-
тен период.

Акцент в дейността
на МВР през 2015 г. бе
противодействието
на битовата престъп-
ност. Отчита се нама-
ление при грабежите с
18,8%  и при кражбите
- с 14,4%. Регистрира-
ни са 20,7% повече
престъпления, свърза-
ни с наркотични ве-
щества, увеличение
от 6,3% се отчита
при посегателствата
спрямо МПС.
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