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Уловката, на която се поддали жертвите - евтини климатици и лекарства

Преп. Максим
Изповедник. Св.

мчк Неофит

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

Кумове
и кумици

Народът мъдро е казал, че
откъдето е жената, оттам е и родата. За-
това сигурно напоследък големите родове
в съдебната власт взеха да се свързват все
по женска линия. Жени, знайни и незнайни,
навлязоха в медийното пространство, за
да забатачат и без това забатачената съ-
дебна реформа.

Като връх на сладоледа вчера и поразява-
щата уста на Яне Янев пусна паролата за
кумовете и кумиците, назначени в Темида и
оттук нататък гледай какво става. Бая
сватосвания има да стават под благосклон-
ния поглед на въпросните кумове. А като
знаем, че и кумовете си имат кръстници
от политическата класа, ще излезе, че Бъл-
гария е един голям род, в който половина-
та сме братовчеди, а другата половина ку-
мове. И подкумняци. Сега, докато кумове-
те са накумуват, умните ще се наумуват.
И съдът ще трябва да решава вековната
дилема кой кум, кой сват и кой на булката
на брат. Труден избор, щото всички са от
родата на булката. Затова да вземе реше-
ние Народното събрание всички да се за-
кумят, та по роднинска линия да приклю-
чат тая тежка сватба на реформата. Ина-
че идат бракоразводните адвокати, които
най-много да докажат, че кумовете са пре-
пили с благата ракия, преди да покажат ри-
зата на невестата.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Телефонните измам-

ници са направили
двоен удар в Перник в
рамките на един ден.
Направени са и още
няколко неуспешни опи-
та, обясниха от поли-
цията.

Жертвите на ало” мо-
шениците са мъже на
83 и 73-годишна въз-
раст. Неизвестни се
обадили на домашните
телефони на потърпев-
шите и се представили
за техни близки. Мними-
те роднини поискали па-
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ри за заплащане на
пратки с климатици и
лекарства. Без много да
му мислят, пенсионери-
те предали на непозна-
ти, дошли пред блоко-
вете им, съответно
2550 и 1500 лева. По-
късно се свързали с
близките си и разбрали,
че са измамени.

Направени са още
няколко неуспешни опи-
та за измами, но при
тях хората реагирали
адекватно, уточняват
криминалистите от
Областната дирекция

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
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на полицията.
Перничанин сподели

пред Съперник”, че е
бил обезпокоен от по-
добен мошеник в малки-
те часове на нощта
във вторник. Мобил-
ният му телефон звън-
нал около час след полу-
нощ. Бях заспал и вдиг-
нала съпругата ми.
Разстроен мъжки глас
попитал: Къде е майка
ти? Дай ми я, че се слу-
чи нещо много страш-
но...”

БЧК вече раздава храни
на социално слаби

Силвия ГРИГОРОВА
БЧК започна раздаване-

то на хранителни продук-
ти в община Перник. 
Според директора на сек-
ретарията на ОС на БЧК
Перник Наташа Минева,
право на  подпомагане с
храни имат гражданите,
които са получили целева
помощ за отопление през

миналия отоплителен се-
зон. Тази помощ могат да
получат и онези гражда-
ни, на които са отпусна-
ти по 325 лева заради на-
несените им щети от зе-
метресението през 2012
година. Хранителните
продукти  се раздават
всеки работен ден  до 29
януари 2016г. Имащите

право на тази помощ мо-
гат да я получат от доб-
роволците на БЧК от
10.00 до 16.00 часа в скла-
да на Търговия на едро,
който се намира в Пер-
ник, на ул.”Средец” №1 А/
до 6-то основно училище/.
Жителите на кв. Изток,
които имат право на та-
зи помощ могат да си я
получат  от 11.00 до
15.00 часа в кметство
Изток. Жителите на
селата от община Пер-
ник могат да си полу-
чават храните в
кметствата. От БЧК
информираха, че до
края на седмицата
продуктите ще бъдат
в селата.

Слънчево

На страница 12

Пред Темида – поредните
обвинени за алкохол

Любомира ПЕЛОВА
Пред Темида ще бъдат изправени поредните шо-

фьори, които имат повдигнати вече обвинения, че са
седнали зад волана и са си позволили да управл-
яват автомобил, след като са употребили алкохол.

25-годишният перничанин М.В. е бил спрян за про-
верка на 14-ти януари в брезнишкото село Ноевци,
докато шофирал лек автомобил „Волво”. Алкохолна-
та му проба се оказала положителна – отчетени са с
техническо средство 1,65 промила.

Същият ден в радомирското село Кондофрей е бил
спрян за проверка лек автомобил „Фиат Брава”. Во-
зилото е управлявал 53-годишният перничанин Б.Л.
При изпробването му за употреба на алкохол, дреге-
рът е отчел 1,63 промила. На неразумният водач е
била наложена мярка за неотклонение „подписка”
съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция
на МВР.
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В сбирката е включено битието на елитното училище

Младежи от Перник организират
национален литературен конкурс

Виктория СТАНКОВА
Общински младежки съвет гр.Перни-

к организира Национален Литературен
Конкурс по случай 18 си рожден ден. В
конкурса могат да участват всички мла-
дежи между 14 и 25 години. Темите за
есетата са: “О неразумни и юроде!Защо
се срамуваш да се наречеш българин?”
и “Къде остана детството?”.  Обемът на
есето трябва да е до 3 страници в Word,
шрифт - Times New Roman иFont Size – 12.
Есетата могат да се изпращат до
20.02.2016 на  omc.pernik@abv.bg или на
адрес гр.Перник 2300; пл.Кракра Пер-
нишки1; ОБМД. Наградите са  ваучери за
книжарница “Ирида”. Те ще бъдат на
стойност за 1-во място 100лв.; 2-ро
място-75лв.; 3-то място-50лв. Награжда-
ването ще бъде на 3 март, когат  е и рож-
деният ден на неправителствената орга-
низация.

“Ние много се вълнуваме за рождения
ден на нашата организация. Искахме да
го отбележим подобаващо и за това ре-
шихме да направим този конкурс, чрез
който се надяваме младите хора да из-
разят своето мнение по предложените те-
ми и да стимулираме тяхното критично
мислене.  Призоваваме всички младежи
в страната, които обичат литературата, да
се включат! “-споделят младежите от Об-
щински Младежки Съвет.

Повече информация за конкурса и въп-
роси на имейл адреса им или на страни-
цата им във Фейсбук: https://
www.facebook.com/omcpernik/?fref=ts

Нито едно свободно място,
за безработни висшисти

Силвия ГРИГОРОВА
 47 свободни работ-

ни места предлага Бю-
рото по труда в Пер-
ник на безработните
от региона през тази
седмица. След като ми-
налата седмица, пред-
ложените свободни
работни места от Бю-
рото по труда се уве-
личиха със 17, през та-
зи те намаляха с 4. Ло-
шата новина е, че та-
зи седмица на трудо-
вата борса не се пред-
лага нито едно сво-
бодно място за безра-
ботни висшисти.

 И тази седмица е ак-
туална офертата за
10 шивачки за съшива-
не на детайли на пуло-
вери на кетел машина,
може и без опит, тъй
като работодателят
е осигурил обучение.
Все още се търсят и 7
охранители.

 През тази седмица -
Бюрото по труда
предлага работа на: 3
продавач-консултан-
ти,  1 касиер, 1 общ ра-
ботник,  2 готвачи, 1
старши специалист, 1

Виктория СТАНКОВА
Училищен музей,

събрал цялата гор-
дост от постиже-
нията на учениците
и преподавателите
бе открит в ГПЧЕ
„Симеон Радев” по
случай 25-та годиш-
нина от основаване-
то на учебното заве-
дение. Изложените
фотоси са запечата-
ли достойни момен-
ти от успехите на
педагозите и млади-
те хора, плод на мно-
го търпение и упо-
рит труд. Специално
място е отредено за
медалите, грамоти-
те и купите, завою-
вани от младите
спортисти на гимна-
зията. Събраното в
школския музей е
част от ежедневно

монтажник на догра-
ма, 1 работник по
производство на дог-
рама, 1 електромон-
тьор за работа на обе-
кти на фирма в Со-
фия, 1 машинен опера-
тор на циментови
продукти, 1 заварчик
МАГ- листов мате-
риал, 1 стругар, 1 ка-
руселист, 1 борвер-
гист, 1 кранист,  1 ка-
сиер-аранжор, 1 прода-
вач-консултант,  1
спасител за басейн, 2
търговци снабдите-
ли, 2 шивачки, 2 меса-
чи на закуски, 1 между-
народен шофьор 1
оператор на колцен-
тър, 1 автокозметик.

  Тази седмица  не е
от добрите за хората
с висше образование,
които са се озовали на
трудовата борса, за-
щото Бюрото по тру-
да не им предлага ни-
то едно свободно
място, за  разлика от
предишната седмица,
когато на трудовата
борса имаше 4 свобод-
ни места. Това лишава
безработните вис-

кипящия живот в
голямото семейство
на Езиковата.

Събитията са под-
редени по тематич-
ни раздели, наречени
„Ние, учителите”,
„Ние, учениците”, „
Ние учим интерес-
но” и „Ние се забавл-
яваме”. Обединява-
щото мото на всич-
ко е „Ние, строите-
лите на съвременна
България” по името
на едноименната
книга на Симеон Ра-
дев. Там са награди-
те на директора Те-
менужка Крумова,
чийто професиона-
лен път е започнал в
гимназията от само-
то й основаване, Фи-
данка Лазарова, коя-
то стана първият
носител в Перник на

ордена на Академи-
ческите палми, Со-
фия Стойнева, уни-
калната и светов-
ноизвестна писател-
ка Здравка Евтимо-
ва, която е препода-
вала в Езиковата,
поетът Ангел Мали-
нов, преподава-
телят по английски
език от САЩ Райън
Бел – внук на откри-
вателя на изобрета-
теля на телефона
Александър Бел и др.

Два пъти ГПЧЕ пе-
чели международния
конкурс за френска
поезия, нейни учени-
ци са лауреати от
многобройни оли-
мпиади и конкурси,
победители на спор-
тни състезания. Учи-
лището притежава
най-богатата библио-
тека с френска лите-
ратура в страната,
дарение от Лион.
Деян Маджарски е
лауреат на междуна-
родна олимпиада по
философия,  а Тихо-
мир Тихомиров спече-
ли едногодишно без-
платно обучение в
САЩ.

 На една от стени-
те в училищния му-
зей е представена
дейността на Симеон
Радев. Всяка година,
докато е бил жив, де-
легация от гимназия-

та е посещавала него-
вия син Траян Радев в
столицата. „Той ни
посрещаше в леденос-
тудения си апарта-
мент в официално об-
лекло, с костюм, вра-
товръзка и лачени
обевки”, разказа пре-
подавателката по
френски език Любка
Дамянова. За първи
път той е отворил
кабинета на баща си
пред ученици и учи-
тели от Езиковата
гимназия.

По повод 25-годиш-
ния си юбилей ГПЧЕ
обяви национален
конкурс за есе на те-
ма “Строителите на
съвременна България,
21 век”. Над 60 са уча-
стниците от цялата
страна. Партньор на
училището е Нацио-
налният център на
книгата”.  Неговият
директор Светлозар
Желев е председател
на журито, оценява-
ло есетата, а в със-
тава му влизат още
писателката Здравка
Евтимова и Олга Ни-
колова – доктор по
английска литерату-
ра, бивша ученичка на
гимназията и възпи-
таница на Харвард.
Обявяването на ре-
зултатите от кон-
курса, което е
трябвало да стане в

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

София, засега е отло-
жено заради лошото
време.

3 863-ма ученици са
свързали съдбата си
с ГПЧЕ за изминалите
25 години, съобщи ди-
ректорът Теменужка
Крумова. В момента
на френски, немски и
английски език се пре-
подават седем учебни
предмети, като има
готовност и за още.
ГПЧЕ ще отговори на
изискванията за ста-
тута на езикова гим-
назия, съгласно новия
образователен закон,
увери тя. “Стремим
се да подготвяме ви-
соко образовани хора,
владеещи два и пове-
че езици, които ус-
пешно могат да се
конкурират на пазара
на труда и у нас, и по
света. Не са малко
примерите на наши
ученици, които се
реализират в прес-
тижни световни ком-
пании”, каза Крумова.

В момента в Езико-
вата гимназия се обу-
чават 720 ученици –
714 в дневна форма и
6 – в самостоятелна.
Във всички пет ви-
пуска има по 6 пара-
лелки по френски, нем-
ски  английски език.
Тук преподават и два-
ма педагози от Герма-
ния и САЩ.

 

шисти от какъвто и
да е шанс да си на-
мерят работа. Еди-
нствената им надежда
остава близостта на
Перник до столицата,
където биха могли да
намерят някаква рабо-
та, ако не са много
претенциозни.

Един бегъл поглед
върху предложенията
за работа, които има
Бюрото по труда по-
казва, че сред най-тър-
сените професии про-
дължават да бъде ши-
вашката,  тъй като в
момента има предло-
жение за 12 шивачки.
 На пазара на труда   о-
тново се появи необ-
ходимост от кадри за
машиностроенето, ох-
ранители, кадри в сфе-
рата на услугите.

 И през третата
седмица на месец януа-
ри,  безработните със
средно и по-ниско об-
разование имат по-го-
леми шансове да си на-
мерят работа. На тях
Бюрото по труда
предложи 47 свободни
места..
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Íàñòàíèõà áåçäîìíèê â îáùåæèòèå â „Ìîøèíî”
Пуснаха тежките камиони по АМ „Люлин” и пътя за Кюстендил

Фонд „Земеделие“
подписа договор за частно

складиране на сирене
Силвия ГРИГОРОВА

Държавен фонд „Земеделие“ подписа
първия договор по извънредната схема за
помощ за частно складиране на някои ви-
дове сирена. България се включи успешно
в отворената от Европейската комисия вре-
менна извънредна схема за помощ за час-
тно складиране на някои видове сирена, за-
ради силния дисбаланс между търсенето и
предлагането на сурово мляко и млечни
продукти в Съюза и с цел стабилизиране на
пазара на сирене. Периодът на прием на
заявления приключи на 15 януари.

Подпомагането се прилага за частно
складиране на сирена, произведени на те-
риторията на България, отговарящи на изи-
скванията на Наредбата за специфичните
изисквания към млечните продукти и с ми-
нимална възраст, съответстваща на перио-
да на зреене, определен в технологичната
документация на производителя или в на-
ционалните стандарти.

По регламент на Европейската комисия
договорът за складиране по схемата се
сключва за период от 60 до 210 дни. Финан-
совата помощ се изчислява на база 15,57
евро на тон на склад за постоянните разхо-
ди за складиране и 0,40 евро/тон на ден за
складиране по договор.

Подписаният с ДФ”Земеделие” договор е
за складиране на 247,154 тона различни ви-
дове сирена и кашкавали, което e 36% от
предварително определеното за България
максимално количество на складираните
сирена в размер 696 тона.

Заявление за изплащане на помощта се
подава в срок до 3 месеца след изтичането
на договора за складиране. Средствата се
изплащат до 120 дни след подаването на
заявка за плащане, при условие, че канди-
датът е изпълнил всички задължения по до-
говора и му е извършена крайна проверка
от ДФ „Земеделие“.

Излезе от печат новия
брой на „Славянски глас”

Любомира ПЕЛОВА
Излезе от печат новият четвърти брой на

годишника на Славянското дружество в
България. В него са поместени статии и дру-
ги материали, обхващащи широк спектър от
теми и проблеми, свързани предимно със
славянството в съвременния глобализиращ
се свят.

В първия раздел на изданието са включе-
ни доклади и изказвания от Международна-
та научна конференция „Славянството през
двадесет и първи век”, проведена на 10 и 11
октомври 2014 година в София. Вторият раз-
дел обхваща всички доклади и изказвания,
направени на научната конференция, пре-
минала под мотото „1150 години от покръс-
тването – цивилизационният избор на Бъл-
гария”, проведена в столицата на 29 април
миналата година. Част от побликациите са
на руски език.

Интересни са публикациите, касаещи ан-
тиславянската фобия, Ботев и славянството,
славянските култури и туристическия па-
зар, ангажименните на младите хора на
България за запазването на нашата исто-
рия и славянските традици, за да бъдат пре-
дадени те и на идните поколения и др.

Решението за възстановяване на издава-
нето на годишника „Славянски глас” е взе-
то през 2005 година от Управителния съвет
на Славянското дружество в България. В
него се отразява дейността на дружеството
в неговото многообразие и многопосочност.
Запознават се читателите с историята и съв-
ременността, с културното нтаследство и
съвременните постижения на славянските
народи и техните най-известни представите-
ли във всички области на материалната и
духовната култура. Основното внимание е
насочено към националната, българската
духовност и нейната роля в развитието на
общославянското семейство и в общочо-
вешката духовност в глобализиращия се
свят.

Главната идея, отстоявана в изданието, е
обосноваване на необходимостта от общос-
лавянска взаимност като етап към европей-
ската и обощочовешката, планетарната
взаимност, от която изключително много се
нуждае човечеството днес, поясняват изда-
телите.

Хлябът днес струва колкото
през 1989 година, но с ДДС

Любомира ПЕЛОВА
Ставката от 20% на този данък за насъщ-

ния е непосилна за българите, смятат хлеба-
ритеВ момента хлебарите в страната прода-
ват хляба на цена, която е същата както
през 1989 година, но с две добавки-ДДС и
търговската надценка. Кажете кое от двете
да свалим, за да поевтинее насъщният, по-
пита Мариана Кукушева от браншовата ор-
ганизация на хлебопроизводителите.  „О-
чакваме и повишение на тока, защото цена-
та му не зависи от пазара, а от КЕВР. Ста-
тистиката у нас няма нищо общо с реалнос-
тта на пазара, тези данни не са верни”, каза
още браншовичката.

Според нея, 20% ДДС са страшно много
за стока като хляба и това би трябвало да се
промени, след като бедните у нас са над 1.6
милиона и те могат да си позволят основно
хляб и мляко. На същото мнение са и произ-
водители, които считат, че ДДС ставката от
20% за насъщния е непосилна за българите.
Кукушева посочи, че сивата икономика в
българия е около 50% и всеки втори рабо-
тещ не плаща данъци, сред които и ДДС.

“От август 2015 година 20% са се увели-
чили фактурните стойности на тока за биз-
неса, а това не бе отразено в крайната цена
на произвежданите у нас храни. Увеличи се
и минималната работна заплата до 420 лева,
а това влияе върху минималните осигури-
телни прагове и това натоварва бизнеса”,
посочи представителката на бранша.

Според нея, продължава присъединява-
нето към елмрежана на 10-15 ВЕИ централи,
въпреки обещанията на правителството, че
това няма да се случи.

ният водоизточник
за областния град и
повечето населени
места в общината –
язовир „Студена” не
се изпуска, тъй като
в момента обемът му
е 19 милиона куб.м.
Три села в община Ра-
домир пък са били с
прекъснато водос-
набдяване заради лип-
сата на ток при пом-
пените станции.

В Регионалната ди-
рекция „Социално нас-
таняване” са били по-
лучени сигнали за се-
дем бездомни лица, но
при направените ин-
дивидуални проверки
се оказало, че само

един клошар няма къ-
де да се подслони в
мразовитите зимни
дни. Той е настанен в
общинско общежитие
в квартал „Мошино” ,
уточни директорка-
та на социалната ин-
ституция Ивайла Ка-
сърова.

Няма затруднения в
работния процес на
спешните центрове,
съобщи директорка-
та на пернишката
РЗИ д-р Антоанета
Григорова.  226 са би-
ли приетите повиква-
ния от Бърза помощ в
почивните дни, из-
вършени са и 116 ам-
булаторни прегледа.

По този начин се
спестяват заплати и
се икономисва от па-
рите по делегирания
бюджет. 

Синдикатът е изи-
скал от НОИ инфор-
мация колко са учите-
лите, работещи на
срочни договори, и
техният брой се ока-
зал неочаквано голям.
Това са около 8000 ду-

Виктория СТАНКОВА
Според шефа на СБУ

Янка Такева, особено
популярна практика в
последно време е, учи-
тели да бъдат наема-
ни на договори само
от септември до на-
чалото на лятната
ваканция и така тру-
довият им стаж се
прекъсва за три месе-
ца. 

8000 учители на срочни договори

Любомира ПЕЛОВА
Областният упра-

вител на Перник д-р
Александър Алексан-
дров свика на заседа-
ние Оперативната
група за действия
при зимни условия.
Той изиска от уча-
стниците в него пъл-
на информация за
цялостната обста-
новка на територия-
та в региона след оби-
лните снеговалежи.

Според директора
на Областно пътно
управление инж. Ру-
мен Сачански в момен-
та всички пътища в

областта са проходи-
ми. От началото на
седмицата е премахна-
та забраната за дви-
жение на тежкото-
варни автомобили по
автомагистрала „Лю-
лин” и пътя за Кюс-
тендил през Конявска
планина.

От ЧЕЗ съобщиха,
че дежурните екипи
са работили постоя-
нно до отстраняване
на всички получени
сигнали за аварии и в
момента вече няма на-
селено място без еле-
ктрозахранване в ре-
гиона. Причини за пре-

късванията са облед-
яване на проводници-
те и паднали дървета
и клони, отстранява-
нето, на които е из-
вършено съместно с
Регионална дирекция
„Пожарна безопас-
ност и защита на на-
селението”. Техничес-
ки по-дълго време е
отнело на екипите да
възстановят скъсан
високоволтов дале-
копровод, заради кой-
то пернишкият квар-
тал „Бела вода” в не-
деля повече от шест
часа остана без ток.

Управителят на ВиК
Иван Витанов поясни,
че в момента питей-

ши, което е 10% от
учителското съсло-
вие. 

Тази практика пос-
тавя учителите в сил-
но затруднено положе-
ние, както по отноше-
ние на стажа им, така и
на възможността да
теглят кредити напри-
мер, за което също се
изисква безсрочен тру-
дов договор.

Вещите са съби-
рани доста вре-
ме, но най много
от тях са на 75 
годишната баба
Люба. Тя е извес-
тна със своите
хуморески и песни
и е редовен уча-
стник в различни
конкурси и събо-
ри. 

“Тази изложба
показва типична-
та селска одая.
Следващата ини-
циатива, която
готвим е изложба
на гоблени. Има-
ме две жени в се-
лото, които има-
т по над 50 гобле-
на . Те са много са
красиви. Ще събе-

Виктория СТАНКОВА 
Уникална излож-

ба за миналото и
бита на хората
показва читали-
ще “Наука 1967”
в село Черна Го-
ра, похвали се
кметът на насе-
леното място
Диана Атанасо-
ва. 

В нея са нареде-
ни  хурки, носии
за жени мъже и
деца. Могат да
се видят още кра-
сиви черги, раз-
нообразие от ба-
кърени съдове.
Интерес предиз-
виква и антик-
варна шевна ма-
шина. 

Читалището в Черна гора показва
миналото и бита на хората 

рем и ръкоделия
на една игла. Ек-
спозицията ще
бъде показана на
празника на жена-
та 8-ми март”,
разказа Диана
Атанасова. 

В момента сур-
вакарската група
към читалището
е в усилена подго-
товка за пред-
стоящия фести-
вал на маскарад-
ните игри в Пер-
ник.  Тя е сформи-
рана през 1938 го-
дина и е участник
в почти всички
фестивали, пред-
ставя зимния
обичай “Сурвакар-
ска сватба”. 
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АНТОНИЯ ПЕТРОВА
юрист

Антония Петрова е
завършила Универ-
ситета за национал-
но и световно сто-
панство - специал-
ностите “Междуна-
родни икономически
отношения” (2007 г.),
и “Право” (2010 г.).
Има специализация
в Институт за разви-
тие на финансовите

пазари в Москва (2008 п). Притежава квалификацио-
нен атестат на Руската федерална служба по финан-
совите пазари и професионална квалификация
«Специалист по финансови пазари по брокерска и
дилърска дейност и дейност по управление на ценни
книжа».

Регистрацията по чл. 19, ал. 2 СК отнема опреде-
лено време - от няколко дни до седмица. За съжа-
ления тук изниква следния проблем — през това
време е възможно да има други вписвания в
имотния регистър, които касаят прехвърли-
телното действие на брачния договор. Вещ-
нопрехвърлителното действие на договора е настъ-
пило между страните, но не може да се противопос-
тави на трети лица поради забавяне на вписването.
Например частен съдебен изпълнител може да на-
ложи възбрана върху имот, който се прехвърля с
брачния договор или друга разпоредителна сделка
възможно е бракът да се прекрати поради смърт на
някой от съпрузите и т. н. Несвоевременното впис-
ване на брачния договор в имотния регистър води
до сериозно засягане на сигурността и стабилнос-
тта на гражданския оборот. Регистрирането в ре-
гистъра на имуществените отношения има
оповестително действие, не е част от факти-
ческия състав на брачния договор, нито за-
конова предпоставка за неговото вписване в
имотния регистър.

Колебанията за момента на вписването на брач-
ния договор пораждаше на практика опасност и не-
сигурност както по отношение на трети лица, така и
по отношение на самите съпрузи. Опасността се
състоеше в липсата на публичност относно едно
настъпило прехвърляне на недвижим имот. Всички
актове, с които се учредяват прехвърлят и изменят
права върху недвижими имоти (нотариални актове,

МЛАДИ ЮРИСТИ
БРАЧНИЯТ ДОГОВОР

Вписване и регистрация. Брачен догобор с отложено действие

Продължава от
миналия брои

ипотеки, договори за делби), се вписват незабавно,
в същия ден, в имотния регистър. С промяната на чл.
39, ал. З СК, а именно: ‘’договорът, с който се прех-
върля право на собственост или се учредява или
прехвърля друго вещно право върху недвижим имо-
т, има прехвърлително действие и се вписва в имо-
тния регистър в деня на нотариалното удосто-
веряване, когато е сключен по време на брака “,
се изпреварват други вписвания на актове за имота
(повторно прехвърляне на друго лице, възбрани, ис-
кови молби и др.) и по този начин се гарантира прав-
ната сигурност.

В законодателството на страната няма подобен
прецедент да се конкретизира денят, в който се
вписват актовете в имотния регистър. Регистриране-
то на брачния договор в Регистъра на имущесвените
отношения няма никакво непосредствено конститу-
тивно действие и по никакъв начин не е съотносимо
към прехвърлянето на вещни права. Според мен от
прочита на чл. 39, ал. 2 и ЗСК; чл. 112 и 113 ЗС; чл.
25 ал. 5 ЗННД и чл. З, ал. 1 и чл. 4 ПВ беше достатъч-
но ясно, че вписването се извършва незабавно, в съ-
щия ден.

БРАЧЕН ДОГОВОР С ОТЛОЖЕНО ДЕЙСТВИЕ
Брачният договор е съглашение между стра-

ни (чл. 8 ЗЗД), което се подчинява на общите
правила на Закона за задълженията и догово-
рите по отношение на съдържание, сключва-
не, прекратяване, действие и т. н. Брачният до-
говор не се различава от другите договори и прави-
лата, важащи за тези съглашения, естествено се
прилагат и за него.

Действието на всеки договор по нашето право мо-
же да бъде отложено след изтичането на определен
срок и/или сбъдването на едно бъдещо несигурно
събитие — “Действието на договора или прекратява-
нето му може да бъде поставено в зависимост от ед-
но бъдещо несигурно събитие. Смята се, че условие-
то се е сбъднало, ако страната, която има интерес от
несбъдването му, недобросъвестно е попречила да
настъпи то. Сбъдването на условието има обратно
действие. “ (чл. 25 ЗЗД) При тази хипотеза договорът
може да бъде сключен под отлагателно условие или
срок. Тогава той ще породи действие относно угово-
реното между страните, но това не променя за-
дължението за вписване и регистрация.

Отношението на модалитетите — като част от съ-
държанието на сделката, към нейното правно дей-
ствие е синтезирано по следния начин от един от
най-големите юристи Витали Таджер: /Таджер, В. -
“Гражданско право на Народна Република Бълга-
рия”.

 “Волеизявлението като съществено съдържание
на сделката може да бъде насочено към незабавно

пораждане на правно действие. Често обаче дей-
ствието на волеизявлението се обуславя от някакви
обстоятелства. Правният резултат, с оглед на който е
сключена сделката, трябва да се прояви в по-късен
момент, когато настъпят определени обстоятелства.
Под обуславящи волеизявления се разбират огра-
ничения на волеизявлението, направени от самия
автор, с които се цели да се поставят в зависимост
възникването, изменението или прекратяването на
правните последици от настъпването на тези ограни-
чения. Следователно обуславящите волеизявления
се установяват от волята на страните чрез т. нар. мо-
далитети -условие, срок, тежест. “

При уговорка за отлагане прехвърлянето на
собствеността във времето със срок или при
сбъдване на едно бъдещо събитие разпоред-
бите на ЗЗД ще се прилагат и за брачния до-
говор. Например страните могат да приемат режим
на разделност при сключване на брачния договор,
като при сбъдване на едно бъдещо несигурно съби-
тие (например раждането на дете) този режим да се
промени в режим на имуществена общност. В дей-
ствителност същите последици биха се постигнали и
с подписването на едно изменение на брачния дого-
вор. Изменението обаче е отделен акт, отделно съг-
лашение и за него трябва да се постигне най-същес-
твената част от един договор, а именно — ново съг-
ласие и на двете страни. Брачният договор, склю-
чен под отлагателно условие, е един правен ин-
струмент, с който, без да има възможност за
предоговаряне, се запазват интересите на все-
ки от съпрузите, включително и на децата.

В правната литература и съдебната практика няма
спор относно възможността страните да отложат
действието на договора в зависимост от настъпва-
нето на законовата предпоставка (чл. 25 ЗЗД) —
сбъдването на едно бъдещо несигурно събитие.
“Възможно е при един договор за прехвърляне на
собственост, който има за предмет собствеността
върху единично определена съществуваща и при-
надлежаща на отчуж-дителя вещ, по волята на
страните прехвърлянето на соствеността да се отло-
жи за по-късно време, като се постави в зависи-
мост от срок, или от условие. “/Венедиков, П. -
“Ново вещно право”/. Можем да приведем пример
за срок, когато отделни клаузи от брачния договор
или дори целият договор започва действието си
след изтичането на уговорения от съпрузите срок -
да речем, на десетата година от сключването на
брак. До датата на изтичане на срока или на сбъдва-
нето на условието брачният договор е валидно склю-
чен. Заверен, регистриран и вписан, но има действие
за страните и за трети лица от уговорения по-късен
момент.

Ñïðÿõà ïðîòèâîõåïàòèòíàòà âàêñèíà “Åóâàêñ”
Тя не е била насочена за прилагане на български деца

човешкото. 
Петър Москов съоб-

щи още, че здравното
ведомство и прокура-
турата са правили съв-
местна проверка по те-
мата, но тя е била със-
редоточена върху про-
тивохепатитната вак-
сина “Еувакс”, която
стои на склад и е ре-
зерв на държавата за
справяне с епидемиоло-
гични усложнения при
евентуална бежанска
вълна или природни
бедствия. Ваксината
бе дарена от Турция.
“Тази ваксина не е била
насочена да бъде прила-
гана на българските де-
ца от имунизационния
календар. Имаме проти-
вохепатитна ваксина
на явила се на търг
фирма в България и
тя се прилага”, обясни
министърът.

По-късно от Върхов-

ната административ-
на прокуратура (ВАП)
съобщиха, че са отпра-
вили указания до ми-
нистъра и директора
на Изпълнителната
агенция по лекарства
(ИАЛ) да вземат всич-
ки необходими мерки
за недопускане в стра-
ната на ваксини, кои-
то не са разрешени за
употреба. Указанието
е дадено след провер-
ката и въз основа на
становище на ИАЛ.

Установено е, че и
понастоящем ваксина-
та “Еувакс” е в склад
на МЗ и не е пускана в
употреба. ВАП е изи-
скала от министъра
на здравеопазването
и от изпълнителния
директор на ИАЛ пис-
мено уведомление за
предприетите от тях
мерки, се казва още в
съобщението.

Любомира ПЕЛОВА
Ваксината “Пентак-

сим” отговаря на
всички изисквания,
нужни за това да бъде
използвана у нас и в ЕС.
Противохепатитната
ваксина “Еувакс” няма
да се продава.

“Пентаксим” е от за-
дължителния имуниза-
ционен календар на Бъл-
гария и ще продължи

да се прилага, както то-
ва е правено през пре-
дишните години. Вакси-
ната се използва в най-
много европейски дър-
жави, каза министъ-
рът на здравеопазване-
то д-р Петър Москов
пред журналисти в Ми-
нистерски съвет. Ко-
ментарът му е по по-
вод изнесена през пос-
ледните дни в еле-

ктронни медии инфор-
мация за ваксината, че
не отговаря на опреде-
лени критерии и ще бъ-
де забранена, а прокура-
турата щяла да я спи-
ра от употреба. Тези
твърдения в медиите
министър Москов оп-
редели като лъжа.

“Гарантирам това на
всички родители.
Мръсната война на
икономически интере-
си може да засяга мен,
може да ме провер-
яват, може да ми пра-
щат служби, да ми ис-
кат оставката, да ис-
кат нещо от прави-
телството, но това не
може да засяга спокой-
ствието и инстинкта
на хората за децата
им”, заяви здравният
министър и допълни,
че това преминава гра-
ниците не просто на
политическото, а на

БСП свиква конгрес
точно на Цветница

Любомира ПЕЛОВА
Конгресът на БСП най-вероятно ще се

проведе на Цветница. Решението за дата-
та ще бъде взето от червения пленум в съ-
бота - 23 януари, съобщиха централните
медии. Така 23 април - Цветница, се явява
най-ранната възможна дата, защото по ус-
тав решението трябва да се вземе най-
малко 3 месеца преди датата за провеж-
дане на конгреса, съобщава „24 часа”.То-
ва е вече традиция за нас, пошегуваха се
от “Позитано” 20, след като и миналата го-
дина социалистите заседаваха на този
християнски празник.

През декември Националният съвет оп-
редели периода за провеждане на конгре-
са - от 11 до 30 април. Крайният срок оба-
че се пада навръх Великден, което дори
на БСП се е сторило богохулно. Ако пле-
нумът реши, може да премести срока за
конгреса на 7 и 8 май.

В събота червеното ръководство ще да-
де старт на пълния цикъл отчети и избори
по места и ще определи нормата за пред-
ставителство на делегатите за конгреса.
Ще се разпишат и политическите цели и
съдържанието на вътрешнопартийната
кампания.

„Конгресната дискусия трябва да бъде
концентрирана върху политическите доку-
менти, алтернативите в развитието на Бъл-
гария и икономическите решения”, обясни
соцлидерът Михаил Миков.



Рекламно  приложение

Четвъртък, 21 януари 2016 г., брой 14/5869/ 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. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Къща, Байкушева махала, ЗП:64 кв.м, реновирана,

дв. 337 кв.м, лок. отопл. - 46 000 евро

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ

ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК
Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 250 лв.
2. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
3. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

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

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

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

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

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

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

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

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 21 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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Нов скандал - подозиран за SMS-а
бе избран за лице на ВСС

Нов скандал разтресе
Висшия съдебен съвет
- изненадващо пред-
ставляващият го Соня
Найденова беше сме-
нена с Димитър Узуно-
в, подозиран за скан-
дала с SMS-а.

Узунов бе избран с 13
гласа „за”, 1 „против” и
1 „въздържал се”, пре-
даде „Фокус”. Сред
одобрилите решението
беше и главният про-
курор Сотир Цацаров,
председателят на ВКС
Лозан Панов отсъства-
ше, а петима от члено-
вете на ВСС (общо 25
души) напуснаха въз-
мутени заседанието. 

В неговото начало
Милка Итова докладва за внесено предложение за сваляне на
Найденова и издигане на Узунов, който е председател на бю-
джетната комисия в съвета. Итова настоя и мнозинството прие -
това да бъде първа точка от дневния ред, с което ВСС нямаше
възможност да приеме Правила за провеждане на явно гласу-
ване. Още преди гласуването се разбра, че предложението е под-
крепено от 12 членове на ВСС, но други изобщо не знаят за не-
го, мотиви също липсваха. 

Галина Карагьозова предложи по тази причина да не се гла-
сува точката, а да се отложи. Тя подчерта, че името на Узунов не
слиза от страниците на медиите във връзка с SMS-скандала. “-
Можеше да се спази поне някакво приличие - първо да се внесе
предложение с някакви мотиви. Защо се налага подмяна на пред-
ставляващия - с какво се е провалил? Дали не е точно това, че
започва да изразява собствено мнение (настоя всички да дадат
телефонни разпечатки - б.р.)”, каза още Карагьозова. След това
тя и още петима - Калин Калпакчиев, Магдалена Лазарова, Юли-
я Ковачева, Камен Иванов и самата Соня Найденова, напуснаха
заседанието, предаде БТА. Вчера Найденова призова всички
членове на съдебния съвет да дадат съгласие за разкриване на
телефонните им разпечатки. 

Според Калпакчиев във ВСС цари непонятна безпардонност,
вее тоталитарен хлад, а чуждо мнение не се търпи. “Груба де-
монстрация на сила, която за мен е необяснима. Истината - коя-
то всички знаем, е че решението е взето извън тази зала. Това
е наказателна акция на задкулисието срещу г-жа Найденова. Аз
в този фарс няма да участвам, ще изчакам формалното взимане
на решението отпред”, добави той. Юлияна Колева пък допъл-
ни, че е станало ясно, че 12 души са мислили по въпроса, благо-
дарят на г-жа Найденова и просто предпочитат някой друг да ги
представлява. “Аз са чувствам изключително обидена, че мен
никой не ме е питал дали и аз не предпочитам случайно г-н Узу-
нов да ме представлява”. Румен Георгиев добави, че има чувс-
твото, че са започнали да приличат на театър на абсурда и са
стигнали дотам да чуят от Иван Костов, че като стане дума за
ВСС си изключва телевизора, защото го е срам. Самата Соня
Найденова призна, че е останала неразбрана спешността, с коя-
то е било наложено предложението. В това предложение няма-
ше конкретни мотиви за моята смяна с друг член на ВСС, заяви
Найденова. Председателят на Етичната комисия в съвета Ясен
Тодоров обаче не видя никакъв проблем, че името на Узунов е в
медиите във връзка със скандала. “Какво е виновен г-н Узунов,
че е по всички медии? Проблемът е на медиите - че трябва да
пишат нещо“, заяви той. Самият Димитър Узунов също излезе от
залата, за да не пречел на гласуването, но преди това даде вота
си предложението за смяна на Найденова да се разгледа и то
като първа точка.

Узунов влезе във ВСС от парламентарната квота, след като през
2012 г. бе номиниран от партия “Ред, законност и справедливост”
на Яне Янев. Неговото име нашумя и около записите от “Янева-
гейт”, в които Владимира Янева казва, че той е ”човекът на Бой-
ко” в съвета. Днешните събития се случват само ден, след като
бившият правосъден министър Христо Иванов заяви, че “без съм-
нение” именно Узунов е изпратил скандалния SMS за председа-
теля на ВКС Лозан Панов до премиера. Узунов, който е бивш
председател на Районния съд в Сандански, е близък със съг-
ражданина си Яне Янев.  Лидерът на РЗС, който сега е съветник
на Бойко Борисов, заяви, че е получил съобщението от служи-
тел на администрацията на ВСС и го е препратил на премиера.
 Соня Найденова пък е един от 9-те членове на ВСС, които дек-
ларираха, че са готови да покажат разпечатка от телефоните си
за времето, когато SMS-ът беше изпратен. Вчера тя категорично
заяви, че подобна комуникация по време на заседание на ВСС
енедопустима и всеки член на съвета трябва да направи необ-
ходимото, за да елиминира всяко съмнение.

О Б Я В Л Е Н И Е
 Община Трън, отдел „УТ,ОС“ уведомява заинтересуваните, че със Заповед №

РД-05-36/20.01.2016г.  на кмета на община Трън е разрешено изработването на
проект за изменение на ПУП-ПР по приложена скица-предложение за УПИ I-
431,733 и УПИ V-733 кв.37по ПУП на гр.Трън касаеща обединяването им в един
УПИ I-431,733 с предназначение „За обществено обслужващи дейности“.

Заинтересуваните могат да се запознаят с предложението в отдел „УТ,ОС“
към общината на адрес гр.Трън, пл.“Владо Тричков“ №1.

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
От общината

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616; факс 077787315

www.tran.bg      obshtina_tran@mail.bg

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПЕРНИК

ОБЯВА ЗА КОНКУРС
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:
>длъжност, звено, административна структура:

ГЛАВЕН  ИНСПЕКТОР
Дирекция: „Обществено здраве“, отдел „Държавен здравен контро-

л“
>кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
- Извършва систематичен и насочен здравен контрол в нехранителните обекти

с обществено предназначение на територията на областта.
- Организира техническата дейност по здравно-техническа експертиза на пос-

тъпилите документи за обекти.
- Участва в експертни съвети на РЗИ и към общините, в държавни приемателни

комисии и комисии с други ведомства.
- Извършва контрол по спазване на установените с нормативен акт забрани и

ограничения за тютюнопушене.
- Издава предписания за провеждане на задължителните хигиенни мерки в

обектите с обществено предназначение при установявне на нарушения на здрав-
ните норми.

>изисквана минимална степен на завършено образование:
висше – бакалавър
>години професионален опит – 2 години
>минимален ранг – IV младши
>предпочитана специалност, по която е придобито образованието:
Технически науки
>допълнителни умения и квалификация, носещи предимство за кан-

дидатите:
1. компетентност, свързана с познаване и ползване на нормативни актове;
2. умения за работа в екип;
3. компютърна грамотност; добро владеене на английски език;
-размер на минималната заплата, определена за длъжността:
420.00 лв.
-брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин на провеждане на конкурса
- решаване на тест
- интервю
>документи за кандидатстване:
1. Заявление за участие в конкурс по образец – Приложение №2 към чл.17, ал.1

от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.
2. Декларация по чл.17, ал.2 т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за

държавни служители.
3. Копие от документ за придобита образователно – квалификационна степен,

допълнителна квалификация, чуждо езикови и компютърни умения.
4.  Копие от официални документи, удостоверяващи професионален опит.
5.  Копие от документ за придобит ранг /ако притежават такъв/
Документите следва да бъдат представени лично от всеки кандидат или чрез

пълномощник в РЗИ – Перник, ул.”Миньор” №15, ет.1,ст.101 – приемна, всеки ра-
ботен ден от 8:30ч. до 17:00ч. в срок от 10 дни от публикуване на обявлението за
конкурса. В случай, че документите се подават от пълномощник, те трябва да са
придружени от нотариално заверено пълномощно.

ИД разруши най-стария християнски манастир в Ирак
“Ислямска държава” разруши манастира “Свети Илия” в Мосул - най-старият

християнски манастир в Ирак, основан преди 14 века. Най-старият манастир в
Ирак беше сринат със земята и стана поредната жертва на разрушаване на древ-
ни паметници на културата от джихадистката групировка. В продължение на 1400
години манастирът “Свети Елия” в Мосул е устоявал на природни катаклизми и-
човешки посегателства. Сателитни снимки, с които се е сдобила Асошиейтед
прес, показват, че той е унищожен напълно от джихадистите. Манастирът в Мосул,
наричан Даир Мар Елия, носи името на асирийски християнски монах, който го е
построил между 582 и 590 година. От векове той е място за поклонение на ира-
кските християни, част от близкоизточата халдейска католическа общност.

Агенцията цитира преподобния Пол Хабит Хабиб, който живее в Ербил, че раз-
рушаването на манастира е знак за желанието на ИД да сложи край на присъс-
твието нахристияни в Ирак. Джихадистите на групировката избиха хиляди цивил-
ни и прокудиха стотици хиляди християни от страната, заплашвайки една рели-
гия, която се изповядва в тези земи от 2 хиляди години. 
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Какво ни предстои през 2016-а в здравословен
план, в кариерата и в любовта

СТРЕЛЕЦ
2016 година ще бъде изключително важна за вас, защото ще разберете

дали сте поели по правилния за вас път – ако стане така, може да очаквате
трайни резултати и признание; ако ли не – тогава вероятно ще се наложи да
преосмислите някои неща и да направите корекции. За някои от вас
годината ще бъде изпълнена с предизвикателства, защото основното
изискване на звездните влияния е да бъдете максимално честни – нещо,
което вие обикновено правите без проблем, що се отнася до комуникацията
с другите, но ви се удава по-трудно, щом става въпрос за честност към
самите себе си. Да сте откровени със себе си означава да си дадете сметка
доколко щастливи се чувствате в основните житейски области –
семейство, кариера, интимна връзка. В работата едва ли ще срещате
проблеми – може би ще имате повече задължения и отговорности, но, ако не
се разпилявате и знаете какво искате, ще се появят чудесни шансове за
развитие и ще получите добри приходи. Що се отнася до по-дълбоките ви
вътрешни преживявания, свързани с отношения с родители и с интимен
партньор, там ситуацията може да бъде по-сложна. Например, ако по някакъв
начин сте били зависими от родителите си или от партньора си, през 2016
година вашата задача ще бъде сами да поемете отговорност за себе си и за
съдбата си. Опитайте се да не пренебрегвате чувствата, които
изпитвате: работа, социални контакти или забавления ще помогнат, но за
кратко. В крайна сметка вътрешното напрежение ще се засилва и ще бъдете
принудени да направите нужните промени. Животът сам ще ви дава знаци за
това кое е важно, на какво да обърнете внимание и от кое да се освободите,
така че следвайте тези знаци. За да не си създавате излишни проблеми,
старайте се да не се разпилявате в много посоки, не прекалявайте с нищо
и си поставяйте приоритети. Опитвате ли се да тъчете на няколко
стана, или няма да свършите нищо достатъчно качествено, или ще се
изтощите и това ще навреди на здравето ви.

Кариера и финанси
2016 година ще бъде успешна и в професионално, и във финансово

отношение за онези от вас, които използват личните си способности и
умения в работата и не се страхуват да вложат повече труд, за да
постигнат целите си. Ще имате както чудесни идеи и възможности да се
впуснете в нови начинания, така и шанс да утвърдите постигнатото.
През януари темата за парите ще ви занимава активно и вероятно ще
трябва да анализирате по-внимателно някакъв финансов въпрос. През
февруари материалното ви положение ще се стабилизира – може да
получите пари или да намерите нов източник на доходи. През март ще
берете плодовете от положените до този момент усилия, а някои от вас
ще поемат по нова посока, която ще определи бъдещото им развитие. От
април до началото на юли е потребно да бъдете по-търпеливи – работете
повече върху текущите проекти и задачи, а новите начинания
обмисляйте внимателно. Все пак е възможно през май да се случват някои
промени в работната ви среда или изведнъж пред вас да се отвори врата,
която до този момент е била заключена. Август ще бъде чудесен месец в
професионално отношение – ще се открият възможности за изява,
усилията ви няма да останат незабелязани, а и ще имате повече енергия
за работа. След средата на месеца може да задействате всички нови
проекти и начинания, на които ви се иска да се посветите. Септември
може да се окаже преломен за някои от вас – да достигнете до важно
прозрение или да получите интересно служебно предложение. През
октомври и ноември едва ли ще срещнете проблеми по пътя си, защото
ще имате допълнителна подкрепа – от хора, с които работите, от
приятели и от съмишленици. През декември ви очакват нови
възможности, които ще ви изненадат приятно.

Любов и семейство
2016 година не е от най-благоприятните години за започване на нова

връзка, но пък е много подходяща да определите кои отношения си
заслужава да поддържате и кои е по-добре да оставите в миналото. И все
пак, ако срещнете човек, който ви пасва и когото чувствате като
сродна душа, има шанс за сериозна връзка. Ако отношенията ви с
партньора се основават на любов и взаимност, тогава, дори да срещнете
някои спънки, си заслужава да положите усилия и да разрешите
неяснотите. Ако обаче сте виждали човека до вас в идеална светлина и
сте пренебрегвали вътрешните си усещания, тогава през 2016 година ще
откриете, че реалността е много различна от представите ви. Май и
юни ще бъдат важни месеци за взаимоотношенията ви, защото ще
разберете истината за тях, а не е изключено в живота ви да се появи и
нова личност. Декември също е благоприятен месец за нови
запознанства. Имайте предвид, че стратегията да стоите с един човек,
само и само да не останете сами, няма да проработи през 2016 година –
балонът ще се спука и няма да успеете да скриете истината нито от
себе си, нито от другия човек.

Здраве
За да не подлагате здравето си на излишни рискове през 2016 година,

пестете силите си. Това не означава да бездействате, а да насочвате
енергията си там, където е нужна – според обстоятелствата и според
приоритетите си. Не се разпилявайте по много направления, а, ако сте
шеф, делегирайте права на подчинените си. Опитвате ли се да вършите
всичко сами, и то качествено, има риск да се преуморите и да се озовете
принудително в леглото. Обръщайте внимание на сигналите на тялото
си и се грижете добре за него. Другото, което може да повлияе
отрицателно на здравето ви, е потискането на емоциите. Ако се
чувствате тъжни, ядосани или разстроени, по-добре намерете начин да
изразите тези емоции и да се утешите, вместо да се правите, че не ги
изпитвате. Вашият ентусиазъм и позитивната ви нагласа са чудесни, но
не забравяйте, че тялото си има изисквания и граници, така че не ги
пренебрегвайте заради прекалено големия брой служебни ангажименти.
Направете нещо, за да подсилите имунитета си, тъй като в някои
моменти съпротивителните ви сили ще бъдат отслабени.

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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Извън тенис турнира
„Австралия оупън”

79. В Австралия на паркингите на някои
търговски центрове и ресторанти пускат
класическа музика, за да откажат тийней-
джърите да се събират там през нощта.

80. Макар че са с общ вербален език, ав-
стралийският, британския и американ-
ският знаков език са абсолютно различни.

81. През 1979 г. част от космическата
станция „Скайлаб“ пада в градчето Еспе-
ранс. Градската управа голбява НАСА с
400 долара за поражения.

82. От 1979 г. не са регистрирани смър-
тни случаи, предизвикани от ухапване от
паяк.

83. Огнище на хламиди е причинило сри-
ва от 15% в популацията на коалите.

84. Под областта Нов Южен Уелс има
горящ въглищен пояс, който гори вече
5500 години.

85. Телевизионният предизборен дебат в
Австралия бил отложен, защото съвпадал
с финала на готварското риалити „Mas-
terchef“.

86. Китайски изследователи плавали до
Австралия далеч преди европейците. Още
през XV в. моряци и рибари акостирали на
бреговете на Австралия, за да правят тър-
говия.

87. Първият европеец, който пристигнал
в Австралия бил холандският изследова-
тел Вилем Янсон през 1606 г. следващите
100 г. още много холандци пристигнали в
Австралия, за да чертаят карти. Нарекли
континента Нова Холандия.

88. Капитан Джеймс Кук акостирал на
източното крайбрежие на Австралия през
1770 г. през 1788 г. Великобритания прати-
ла осем кораба, за да основе колония.
Малко след това пристигнали и два френ-
ски кораба, но вече било късно за францу-
зите да предяват своите искания за власт.

„Миньор” ще има
седем контроли в про-
цеса на подготовката
си, от които са уто-
чнени 4, съобщи стар-
ши треньорът Йор-
дан Самоковлийски.На
23 януари "жълто-чер-
ните" ще играят в
София с юношите на
Славия. Втората кон-

трола е на 3 февруа-
ри с Локомотив (Мез-
дра),  чийто старши-
треньор е перничани-
нът Румил Жотев. Ед-
на седмица по-късно
перничани ще пре-
мерят сили с Пирин
(Разлог), а на 13 фев-
руари ще се срещнат
с тима на Септември
(Симитли). Мястото
на първите четири
мача ще се избира в
зависимост от качес-
твото на терена,вре-
мето и възможности-
те на съперниците.
Планирани са още 3
контроли, които все
още се дого-
варят,след няколко
дни ще станат ясни и
съперниците им. .В
момента в Миньор
тренират 23 състе-
затели, от които 10-
12 са юноши. Засега
не се спрягат нови

имена. Има желаещи,
въпросът е да се по-
берем в регламенти-
раните финансови па-
раметри, каза Само-
ковлийски.Той очаква
контузеният капи-
тан Адриан Олегов да
се лекува още 2-3 ме-
сеца. Съществува ве-
роятност Иво Райков
да се включи в отбо-
ра в края на месеца.
На резервната ска-
мейка остава и нака-
заният Антони Ки-
ров.За тази година
новият старши тре-
ньор предвижда да
комплектова  тима в
по-голямата си част,
като атакува челна-
та тройка в група-
та. Голямата цел -
връщане на „Ми-
ньор” в професионал-
ния футбол Самоков-
лийски прогнозира да
се атакува  догодина.

Поканиха Надал на турнира в София
Последната “уайлд

кард” за турнира на
АТP Garanti Koza Sofia
Оpen ще бъде пазена
до последно за най-
добрия български тени-
сист Григор Димитров,
заяви директорът на
състезанието Eрхан
Орал. Надпреварата ще
се състои в зала “Аре-
на Армеец” от 30 януа-

ри до 7 февруари.”Наясно сме с програмата на Григор Димитров и
уважаваме решението му. Ако той все пак реши друго, ние сме го-
тови да запазим до последно третата “уайлд кард” за него. Това и
казах на министъра на младежта и спорта г-н Кралев”, коментира
Орал.Другите две “уайлд кард” за основната схема вече са дадени
на национала на България за “Купа Дейвис” Димитър Кузманов и
на водещия турски играч Марсел Илхан. Орал се познава добре с
Григор Димитров и с баща му Димитър Господинов от годините, в
които той е бил треньор на българина в отборите на ITF за подрас-
тващи до 14 и до 16 години.”Познавам се с Григор и с баща му. Бих
казал, че отношенията ни са доста добри. Видяхме се на кафе (с
Димитров) и говорихме за турнира в София. Той има други плано-
ве, най-малкото защото има договор за участие в турнира в Ака-
пулко (б.а. 22-27 февруари). Освен това в Австралия сега темпера-
турата достига до 40 градуса, а в София сега е минус 15. По прин-
цип след Откритото първенство на Австралия има два пътя за тени-
систите за участие в турнири - в Америка и в Европа. Ако бях негов
треньор, аз също не бих го посъветвал за играе в Европа и после
да пътува за Америка. Все пак, обаче, турнирът в София е в негова-
та родна страна, така че има вероятност той да промени решението
си”, заяви Орал. Директорът на Garanti Koza Sofia Open каза още,
че е изпратил покана за участие на турнира в София на бившия №1
в световната ранглиста Рафаел Надал, който вчера отпадна в пър-
вия кръг на Откритото първенство на Австралия след поражение в
пет сета от сънародника си Фернандо Вердаско.”Пратих покана на
Надал, ведната след като той отпадна в Австралия. Това е обичай-
на практика. Сигурен съм, че от другите турнири, които съвпадат
като време на провеждане с нашия в София (в Монпелие и Кито),
са направили същото”, каза още Орал.Той допълни, че има серио-
зен интерес към третата покана и ще изчакат за нея до последния
момент. Двете “уайлд кард” за квалификациите пък ще бъдат даде-
ни на двама българи или на един български и един турски тени-
сист.Ерхан Орал завърши с думите, че в 137 държави ще излъчват
турнира в София, което според него ще е прекрасна реклама за
България и тениса.

продължава от
миналия брой

Стартира турнирът за Купата
на България по волейбол

Турнирът за Купата на България при мъжете
стартира на 27 януари (сряда) 2016 г. В надпрева-
рата ще вземат участие отборите от всички диви-
зии по волейбол в България, съответно НВЛ –
Суперлига, Висша лига и трета група - А НВГ.

 Наредбата предвижда всички отбори от Су-
перлигата и Висшата лига да участват задължи-
телно. Отбори от А НВГ, участват по желание, ка-
то са получени общо 7 заявки от следните отбо-
ри:

 Ботев (Ихтиман), Верея волей (Стара Заго-
ра), Доростол (Силистра), Етрополе (Етрополе),
Попово-09 (Попово), Раковски 1964 (Севлиево),
Черноморец Бяла 2008 (Бяла)

 Купата на България ще се проведе в три етапа
 Първи етап: Включва 7-те отбора подали зая-

вка от А НВГ и всички отбори (9) от Висшата лига.
 Схема - Чрез пълен жребий се определят но-

мерата на отборите, които в низходящ ред се
поставят в схемата с 16 участника.

 Чрез директна елиминация в една среща се
играят 3 последователни кръга, до оставане на 2
отбора, които преминават към втори етап.

 Първият етап се провежда на следните дати:
 1-ви кръг – 27.01.2016 г. (сряда)
2-ри кръг – 03.02.2016 г. (сряда)
3-ти кръг – 10.02.2016 г. (сряда)
 Втори етап в турнира за Купата на България
 Участници: Двата отбора класирани от 1-ви

етап и всички отбори (10) от Суперлигата.
 Схема - чрез пълен жребий се определят 6

двойки, които в една среща чрез директна ели-
минация излъчват участниците във финалния
етап.

 Дати на втория етап: 17.02.2016 г. (сряда)
Финален етап
Участници: Шесте отбора победители от 2-ри

етап.
Схема – отборите формират 2 групи по 3 отбо-

ра, които се определят чрез пълен жребий. В гру-
пите се играят 3 срещи (всеки срещу всеки). За-
вършилите на 1-во място в  групите играят полу-
финални срещи срещу завършилите съответно
на 2-ро място в противоположната група. Побе-
дителите в полуфиналните срещи играят финал
за излъчване на носител на Купа България.

 Не се провежда среща за 3-то място в турни-
ра.

 Дати на финалния етап:
 25.04 – 30.04.2016 г. (понеделник – събота)
 Място на провеждане - Финалният етап ще се

проведе в София, зала Христо Ботев в 6-дневен
турнир.

 Жребият за 1-ви етап ще бъде изтеглен на
21.01.2016 година от 11:00 часа в офиса на Бъл-
гарска федерация по волейбол.

Правят висша лига за дебелаци
Висша лига за дебели футболисти ще бъ-

де създадена в Англия. Засега в нея се
предвиждат около 10 отбора, а основател
на първенството е 37-годишният Андрю
Шенън. ”Искам да отслабна и постоянно -
ходех да играя с приятели. После разбрах,
че има и други хора с моето телосложение,
които обичат футбола. Ще играем за удо-
волствие, но и за да отслабнем”, коменти-
ра Шенън пред “Дейли Стар”. Рекламно
лице на проекта е бразилецът Роналдо,
който също води битка с наднорменото
тегло.

Правят Висша лига с ЦСКА,
"Локомотив"(Сф) и "Литекс"

Нов формат на първе−нството трябва да
стартира от следващия сезон, ако Изпъл-
комът на БФС гласува предложени−ето за
формиране на Висша лига с 12 отбора. Ре-
волюционните проме−ни са провокирани
от най-високо ниво. Идеята е от лятото в
елита да са и Литекс, и Локо Сф, и  ЦСКА
със забележката, че червените трябва до-
ку−ментално и юридически да изчистят
статута си. Ще има железни прави−ла -
всеки, който иска да почне новия сезон
във Висшата лига, да предос−тави банко-
ви гаранции за 2,5 милиона лева, лицензи-
ран по нови изисквания стадион с освет-
ление и други. Ще бъде сформира−на  ра-
ботна  група  от юристи и спортни ръко−во-
дители, които да из−чистят проекта идейно
и да го поднесат за гласу−ване.
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Адвокатът на Радослав Колев ще обжалва пред Апелативния съд решението на ПОС

МАЛКО ПРЕДВАРИТЕЛНА Е
ИНФОРМАЦИЯТА, ЧЕ ЯЗО-
ВИР „СТУДЕНА” се е кротнал
на удобната квота от 19 милио-
на кубически метра, демек

няколко милиона от преливника. Ама това
е толкова стационарна информация, кол-
кото минусовите температури и денем, и
особено нощем. Само след десетина дена
ситуацията ще стане по-динамична и сне-
готопенето ще мести котата не с дни, а с
часове. И ще я мести нагоре, което дон-
якъде е чудесно с оглед летните запаси,
но и леко ужасно предвид разливите по
теченията на реките, особено на Струма.
Така че засега язовирът не ни е грижа.
Което не значи, че и с речните корита е та-
ка. Един по-як дъжд наскоро създаде
здрава суматоха, която дано не е забраве-
на, та да се използват мразовитите дни за
почистване на деретата. Ако това не стане,
каквото и да си говорим после за котите, е
след дъжд качулка.

ИНТЕРЕСНИ ХОРА СА БЕЗДОМНИ-
ЦИТЕ. ДО МИНУС 15 ГРАДУСА НЕ ИМ
ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, а когато тем-
пературите паднат под тая граница като
вчера сутринта – веднага вадим справки-
те на колко души е оказана помощ, къде
са настанени и с какво са нахранени. Ще
излезе, че хората без покрив са особена
порода човеци, нещо като сибиряци ко-
реняци, които до определени минусови
температури живеят безгрижно и на воля
извън обсега на хуманитарните мероприя-
тия на властта. Закучили ли як студ обаче,
явно и техният организъм не издържа, та
при минус 15 вече е редно да им се прите-
чем на помощ. А когато другата седмица
живакът отиде над нулата, спокойно може
да им се организират тържества по случай
пукването на първа пролет и извеждането
им от затоплените общежития.

НЯМА ДА Е ЗЛЕ ОБЩИНСКИТЕ УП-
РАВИ ОТ ПЕРНИШКА ОБЛАСТ да си
направят регионално състезание по раз-
чистване на улиците. И който го спечели –
той да организира сурвакарският фести-
вал. Щото като гледаме прогнозите, сне-
гът няма да е ден до пладне, а хилядите
гости на събитието ще затънат така яко в
преспите, че и да искат после няма да мо-
гат да си тръгнат. На това му се казва не-
канени гости.

Екипи на пожарната извършили
358 спасителни дейности

Любомира ПЕЛОВА
В резултат на усложнената метеорологична об-

становка от началото на миналото денонощие до
обяд вчера екипите на ГД „Пожарна безопасност и
защита на населението“ са извършили 358 спаси-
телни дейности. Пожарникарите участваха в лока-
лизирането и ликвидирането на 61 произшествия.
Обстановката в цялата страна остава усложнена.
Най-тежко е положението на територията на облас-
тите Хасково, Кърджали и Смолян. Няма данни за
бедстващи и застрашени хора. Най-много сигнали
са подадени за отстраняване на паднали дървета и
отводняване на жилищни сгради и инфраструктура.

В Пернишко обстановката е сравнително спокой-
на за тежките зимни условия, затворени пътища
няма, няма и спрели заради минусовите температу-
ри учебни занятия. И още един парадокс – нашен-
ци наистина са „железни”, след като повикванията
в Бърза помощ са по-малко в сравнение с други
региони на страната. За огнеборците ни пък най-
тежки бяха почивните дни, когато те откликнаха на
десетки сигнали за помощ. Те продължават и да от-
страняват опасните ледени висулки от стрехите.

в ареста, като сче-
тоха, че безспорно
е доказано, че той е
автор на деянието
и е възможно да из-
върши друго прес-
тъпление. От про-
куратурата съоб-
щиха, че Радослав
има и висящо произ-
водство за път-
н о т р а н с п о р т н о
произшествие и
множество регис-
трации в полиция-
та. Все още не е ус-
тановено дали мъ-
жът е бил под влия-
нието на алкохол
или наркотици, ко-
гато е нападнал
Зорница.

Защитата му е
поета от един от
най-добрите адвока-
ти по тежки наказа-
телни дела в Пер-
ник – Вили Велинов,
който обяви, че об-
жалва решението
на пернишкия Окръ-
жен съд. Делото ще
се гледа на 26 януа-
ри от 10 ч. в Со-
фийския апелативе-
н съд.

Според защита-
та, Радослав съжал-
явал за случилото
се, плакал и сам пре-
дал ножа, с който е
намушкал Зорница,
признал, че е носел
в себе си и бокс.
Казвал, че много я
обича, но им се пре-

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият ок-

ръжен съд остави
за постоянно в аре-
ста 28-годишния Ра-
доcлaв Koлeв, кой-
то намушка 11 пъ-
ти с нож 15-годиш-
ната Зорница Спа-
сова. Момичето бе
нападнато на авто-
бусна спирка в Пер-
ник, докато отива-
ло на училище и бе
приета в критично
състояние в пер-
нишката болница.
От вчера то вече
диша самостоятел-
но и според медици-
те състоянието
му се подобрява.

Колев е осъждан
четири пъти за ху-
лиганство, унищо-
жаване и поврежда-
не на чуждо иму-
щество, държане
на наркотични ве-
щества и грабеж.
Излязъл е от затво-
ра през 2012 година.
Сега той е задър-
жан и обвинен в
опит за умишлено
убийство по особе-
но мъчителен за
жертвата начин.
Ако бъде признат
за виновен, рециди-
вистът може да по-
лучи от 15 до 20 го-
дини затвор.

Пернишките ма-
гистрати оставиха
Колев за постоянно

Трябва ли да се
промени целият

Наказателен кодекс?
Любомира ПЕЛОВА

Битовите кражби са истински бич,
който тормози не само перничани. По-
вечето от тях остават неразкрити и то-
ва може би е една от причините, пора-
ди които пострадали дори не подават
жалби, просто се примиряват със ста-
налото. „Преди година посред бял ден
от стълбищната площадка на 11-тия
етаж в блока ни изчезна професионал-
на метална чертожна маса. Оказа се,
че никой от съседите нито е чул, нито е
видял нещо. Масата е тежка, един или
двама души едва ли биха се успели
да я смъкнат по стълбите, тъй като в
асансьора не може да влезе. Тъй като
свидетели на станалото няма, а дори
семейството му не бе чуло съмнителен
шум през нощта, просто вдигнах ръце
и се примирих. Дори да бях подал
жалба, едва ли щяха да намерят крад-
ците. Те вероятно бързо са нарязали
на парчета плячката и са я продали за
старо желязо” разказва жител на мно-
гоетажен блок в „Твърди ливади”.

Трябва да се промени целият Нака-
зателен кодекс, коментират юристи,
работещи по наказателни дела. Те съ-
що смятат, че често дребните кражби
остават неразкрити, а извършителите -
неизвестни. Адвокати дори твърдят,
че има случаи, че пострадали са посъ-
ветвани да не пускат официален сиг-
нал до полицията, защото няма сми-
съл, тъй като наглеците не само няма
да бъдат хванати, само ще се намали
процентът на разкриваемост на прес-
тъпленията.

 „Въпросът с битовата престъпност е
много стар въпрос, истината е, че
няколко поредни правителства заоби-
калят въпроса или се опитват с полу-
мерки да направят нещо”, коментира
лидерът на ВМРО Красимир Каракача-
нов.  „През май месец ние поставихме
един ултиматум на правителството.
Едно от нещата, които поискахме, е
мерки за справяне с битовата престъп-
ност, тогава имаше дислокация на
някои полицаи, но с това приключиха
нещата”, добави той.  „При тази масо-
ва битова престъпност няма как неща-
та да се решат с обикновените мерки
и докато се съобразяваме какво ще
кажат европейските чиновници и до-
като внимаваме някой европейски
посланик да не ни се скара. Или
трябва да се действа смело, решител-
но и брутално, или нищо няма да ста-
не”, каза още Каракачанов.

на. Жена ми добре
знае как трябва да
постъпи в такъв
момент. В друга
ситуация би опи-
тала да продължи
разговора, за да да-
де време на органи-
те на реда да засе-
кат престъпника,
но в случая напра-
во я побъркало спо-
менаването на ду-
мичката майка”,
сподели перничани-
нът. Служителите
на реда за пореден
път напомнят на

” Можете да си
представите как-
во е изпитала, до
каква степен е би-
ла растроена, тъй
като майка й почи-
на преди две годи-
ни и за нея това
все още си е рана...
Изкрещяла му са-
мо, че и най-голе-
мият негодник не
би искал да отиде
там, където е тя.
Събуди ме разпла-
кана и разтрепера-

Двоен удар само за ден на...

чело на връзката и
това го изнервяло.
Споделил, че сам не
може да си обясни
защо е извършил
жестокото нападе-
ние, нищо не пом-
нел от случилото
се, всичко му било
като в мъгла, до-
пълни адвокат Ве-
линов. Майката на
Радослав твърди,
че синът й има пси-
хически проблеми и
обвинява себе си и
бащата на сина си
,че не са взели мер-
ки навреме.

Пред телевизион-
ните камери тя се
обърна към сина си
с думите: “Обичам
те, Ради. Аз те за-
щитавам пред цяла
България. Не си ви-
новен ти, а ние,
твоите родители”.

Тя смята, че за
трагедията са ви-
новни “болните ге-
ни” на сина й. Спо-
ред нея Радослав
психически не е доб-
ре, но досега семей-
ството му не
сметнало за нужно
да потърси меди-
цинска помощ. Сега
обаче ще иска лече-
ние, тъй като явно
психически проблем
има. Адвокат Вели-
нов пък ще иска пси-
хиатрична експер-
тиза.

От страница 1
гражданите да не
се доверяват на не-
познати и под ника-
къв предлог да не
дават пари на ръка.
Преди да направят
каквото и да било,
трябва да се оба-
дят на своите
близки и роднини, а
не това да става
след това, както
се е случило в
сряда. Да се сигна-
лизира и на тел.
112, за да могат да
реагират органите
на реда.


