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Св. ап. Кодрат. Св.
Исакий и Мелетий, еп.

Кипърски

Интелект - 076/67 09 00 Кантора Перник - 076/60 28 94

Кали Консулт - 0898/62 06 96 Габи М - 076/ 60 13 15

Пернишки имоти- 0888/22 26 56 Елион - 076/ 60 19 23

Престиж - 0887/215 084 Орел - 0898/94 56 94

Ива - 076/60 13 38 Симеон Д              -  076/60 26 26

Да му я
продадем!

Един новоизпечен руски депутат се изце-
пи, че ще купи България цялата и цялата ни
политическа класа след еднодневно ослуш-
ване взе да се прави на патриотично нас-
троена. За нула време всеки счете за висок
дълг да заклейми руснака, да му се присмее,
да му поиска обяснение и даже до Путин да
стигне въпросът. Унижавал бил национал-
ното ни самочувствие, срамота било пред
света да се говори така, нарушил диплома-
тическата етикеция и ред подобни от сор-
та на политическия мизансцен.

Че какво като е казал човекът? Да не би да
ни е купил? Освен ако не се считаме за тол-
кова евтини, че да се продадем на първия,
който ни иска като нискотарифна жрица на
любовта на магистрала „Тракия”. Къде вид-
яха срамотата руснаците да ни купят. Ни-
ма Слънчев бряг не е половина техен. А в
другите ни елитни курорти ври от руски
капитали и собственост. Значи когато им
продаваме скъпо и прескъпо луксозните хо-
телски апартаменти може, а когато някой
се изкаже метафорично за сделката – не мо-
же.

Що не вземат управляващите наистина
да му продадат България барабар с атомни-
те реактори от Белене. Вместо сега да
търсят пари, ще имат да вземат. А когато
си чужда собственост и управлението е по-
лесно...

Валентин ВАРАДИНОВ

80 - 190

Туристическа агенция

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци, 840
кв.м, над плажа, панорама, с

постройка на 1 ет. - 35 000 евро

0896 788 784; 0888 50 32 37

СТР.4

СТР.3

СТР. 11

Трима почетни граждани
на Перник гласува ОбС  

Силвия ГРИГОРОВА
На вчерашната сесия на Об-

щинския съвет в Перник бяха
гласувани предложенията за
удостояване със званието „По-
четен гражданин на Перник”. Ос-
вен разгледаните от комисията
две номинации- на Ваня Рошко-
ва и Владимир Стоянов, на се-
сията беше направено предло-
жение за удостояване с високо-
то звание на актрисата Катя Пас-
калева.

И трите предложения бяха гла-
сувани единодушно.

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÚÒ ÎÁÆÀËÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ÍÀ ÖÈÊ

Назначиха трима нови управители
на общински дружества

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Силвия ГРИГОРОВА
Без кавги, спорове и

размяна на реплики вче-
ра общинските съвет-
ници в Перник решиха
съдбата на няколко об-
щински търговски дру-
жества, които са в
много тежко финансо-
во състояние.

Общинският съвет-
ник от БСП Кирил Лео-
нов апелира в залата да
не се бърза с ликвида-
цията на общинските
дружества, а да се
търсят варианти за
подобряване на дейнос-
тта им, защото в тях

работят квалифицира-
ни кадри. Предложение-
то на Леонов не намери
подкрепа в залата.

Общинските съвет-
ници приеха предложе-
ния  оздравителен план
от управителя на ДКЦ-
1 д-р Георги Драганов. В
него беше направен ана-
лиз на материалната
база, с която дружес-
твото разполага и ва-
рианти за подобряване
на ефективността на
нейното използване.
Въпреки че приеха оз-
дравителния план, об-
щинските съветници

ÏÅÐÍÈÊ ÎÒÁÅËßÇÂÀ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÒÀ Ñ ÊÎÍÖÅÐÒ

“ÑËÀÂÀÒÀ” ÎÒÓÏÀ
È “ÏÈÐÈÍ” /ÐÀÇËÎÃ/

Силвия ГРИГОРОВА
На вчерашната сесия

местните законотвор-
ци на Перник гласуваха
решения за избор на
временни управители и
финансови контрольо-
ри на общинските тър-
говски дружества със
100% общинска собс-
твеност, чиито дого-
вори за управление из-
тичат.

 Проектите за реше-
ния прочете общин-
ският съветник от
ППГЕРБ Румяна Гьорева.

Поради изтичане на
договора за управление
на управителя на об-

щинското търговско
дружество „Дезинфек-
ция” – Мариана Ангело-
ва, беше предложено да
й се продължи срока на
договора за възлагане
на управление с още 3
години. Актуализира се
и месечното възнаг-
раждение на управи-
теля на общинското
дружество на 3 средни
минимални заплати за
страната за съответ-
ния месец.

По предложение на ко-
мисията, поради изти-
чане на срока на догово-
ра за управление, се ос-
вобождава от длъж-

ност, но не и от отго-
ворност, управителят
на „Жилфонд” Илиян
Георгиев. На негово
място се предлага да
бъде назначена Марга-
рита Давидкова за срок
от 3 години.

Поради изтичане на
договора се освобожда-
ва от длъжност, но не и
от отговорност, досе-
гашният управител на 
„Детско и ученическо
хранене” Татяна Нино-
ва. На нейно място се
предлага да бъде назна-
чен  Чавдар Гебов.

 

гласуваха единодушно
за освобождаването
 на д-р Драганов от
длъжността управи-
тел, но не го освободи-
ха от отговорност. На
негово място беше из-
бран за управител д-р
Евгени Михайлов, за
провеждането на кон-
курс за длъжността.

 Не беше приет пред-
ложеният от управи-
теля на общинско дру-
жество „Обреден дом”
ЕООД оздравителен
план.

На страница 2

На страница 4

Променлива
облачност
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С болшинство в
залата беше взето
решение дружес-
твото да бъде
ликвидирано, а уп-
равителят- Росица
Стоянова да бъде
освободена от
длъжност, но не и
от отговорност
за времето на ней-
ното управление.
Ликвидацията му
трябва да се из-
върши в срок до
една година. За
целта беше назна-
чен ликвидатор,
който да извърши
ликвидацията на
дружеството.  По
предложение на об-
щинския съветник
Милан Миланов, за
ликвидатор беше
назначена досегаш-
ната управителка
Росица Стоянова

Нейното възнаг-
раждение беше оп-
ределено на 3 ми-
нимални заплати
за страната.

  Пернишките
парламентаристи
не приеха оздрави-
телния план, пред-
ложен от управи-
теля на „Перник-
Инвест” ЕООД.
Освен това те ос-
вободиха от длъж-
ност досегашния
управител на дру-

жеството Снежа-
на Милева, като не
я освободиха от
отговорност за
времето на нейно-
то управление. Ос-
вободен от длъж-
ност беше и досе-
гашния финансов
контрольор на
д р у ж е с т в о т о
Светлана Любоми-
рова. Взето бе ре-
шение да се прекра-
ти дейността на
д р у ж е с т в о т о
„Перник Инвест”
по решение на ед-
ноличния собстве-
ник на капитала.
Л и к в и д а ц и я т а
трябва да се из-
върши в срок до 1
година. Назначен
бе ле ликвидатор,
който след прек-
ратяването на
дейността на дру-
жеството да из-
върши неговата
ликвидация. За лик-
видатор беше из-
бран досегашния
управител Снежа-
на Милева с месеч-
но възнаграждение
в размер на три
минимални запла-
ти за страната.

Не беше приета
и предложената
от управителя на
„ К о м у н а л с т р о й ”
ЕООД оздравител-
на програма. Въп-
реки предложение-

Ден преди матурите
ще има стрес тест
върху сайта на МОН
Виктория СТАНКОВА

Готви се по-сериоз-
ни системи за защита
на матурите от дого-
дина. Това увери за-
местник-министърът
на образованието и
науката Диян Стама-
тов. По думите му за-
дължително, ден пре-
ди провеждането на
държавните зрелос-
тни изпити, ще има
стрес тест върху са-
мата система - върху
сайта на Министерс-
твото на образова-
нието и науката, за
да се провери за всич-
ки съществуващи
към съответната да-
та възможности за
проникване.  Стама-
тов изтъкна, че е
необходима постоя-
нна поддръжка на
страницата на МОН
в интернет, защото
“хакерските дей-
ствия са постоянни”.

Заместник-министъ-
рът каза, че “само
ден преди вторите
държавни зрелостни
изпити имаше опити
за влизане на чувс-
твителна група от
хора и тук, съдей-
ствието на служите-
лите от ДАНС беше
много важно, за да
сме сигурни, че няма
да се получи проб-
лем”. На въпрос имало
ли е опити за хакерски
атаки по време на
втората, на септем-
врийската сесия на
матурите, Стаматов
отговори: “Имаше
опити за влизане в
сайта, което подсказ-
ва, че са правени опи-
ти за разбиване на
системата”. Дей-
ствията на хакерите
са престъпление и не
бива да се подхожда с
лека ръка, заяви Ста-
матов. На въпрос как-

Заделят над 2,6 млн. лева
за ученически олимпиади

Виктория СТАНКОВА
Държавата дава 2,634 милиона лева за

ученически олимпиади за 2016-2017. 
Това стана ясно от отговора на просвет-

ния министър Меглена Кунева по време на
парламентарния контрол.

За този период щели да се финансират
над 700 проекта. Заделени били близо 1,5
милиона лева. Така ще бъдат обхванати 10
141 талантливи ученици. За миналата годи-
на по програма „Училището като територия
на учениците“ са дадени 1,2 млн. лв.

Кунева бе категорична, че тенденцията е
всяка година да нарастват средствата за
талантливите български деца. Всички учи-
лищни проекти са получили финансова
подкрепа от държавата.

Просветният министър се похвали още,
че ще се подпомагат дейности по провеж-
дане на областни и национални кръгове на
олимпиади, подготовка за участие в меж-
дународни олимпиади и др.

Добрите примери за отлични постижения
ни дават много голяма възможност цялата
образователна система да тръгне напред,
уверена е Кунева.

во търсят тези, кои-
то искат да влязат в
сайта на МОН, след
като от сегашната
сесия на матурите
от август-септем-
ври, зрелостните из-
пити са вече на моду-
ли, Стаматов каза, че
му е трудно да отго-
вори, но добави, че
има опити за влизане,
което показва, че ни-
кога не трябва да се
остава на нивото,
което е било миналия
път. Това означава, че
трябва системите за
защита да се про-
менят постоянно, да
се надграждат и слу-
жителите, които от-
говарят за информа-
ционното и комуника-
ционното осигурява-
не, да са винаги много
навътре в нещата, ко-
ментира заместник-
министърът на обра-
зованието.

то на общинския
съветник от БСП
Кирил Леонов да се
приеме оздрави-
телната програма,
а пък после да се
доизкусурява, съ-
ветниците не я
приеха. Взето беше
решение да бъде
сключен анекс с до-
сегашния управи-
тел на дружество-
то .  Пернишкият
Общински съвет
 не прие предложе-
ната от управи-
теля на „Екотрол”
Емил Денков оздра-
вителна програма.
Те взеха решение
Денков да бъде ос-
вободен от длъж-
ност, като не се
освобождава от

Две нови математически
състезания за четвъртокласници

Виктория СТАНКОВА
Две нови математически състезания за

четвъртокласници са включени в календара
на ученическите олимпиади и състезания за
новата учебна година.

Графикът и условията за провеждането на
училищните, областните и националните
кръгове на състезанията е утвърден от ви-
цепремиера и министър на образованието и
науката Меглена Кунева. В олимпиадите мо-
гат да се включат всички деца в дневна, са-
мостоятелна, задочна, комбинирана, дистан-
ционна или индивидуална форма на обуче-
ние. Национални олимпиади и състезания се
провеждат по всички общообразователни
предмети без физическо възпитание и изо-
бразително изкуство.

В графика са залегнали състезания по ма-
тематическа лингвистика, хореография, тех-
ническо чертане, гражданско образование
и религия. За поредна година ще се прове-
де интердисциплинарната олимпиада за
четвъртокласници „Знам и мога“. Тя обхва-
ща знания от предметите български език и
литература, математика, човекът и общес-
твото и човекът и природата. За същата въз-
растова група в графика са включени две
нови състезания по математика - „Питагор“
и „Откриване на млади таланти“. За първи
път ще има национален кръг на олимпиада-
та по български език и литература за 11-ти
клас.

отговорност за
времето на управ-
лението му. Взето
беше решение да
се прекрати дей-
ността на дружес-
твото. Ликвида-
цията трябва да
се извърши в срок
от една година. В
същото време
Емил Денков беше
назначен за ликви-
датор, който да
извърши ликвида-
цията на дружес-
твото съгласно
Търговския закон и
да прикани креди-
торите да
предявят взема-
нията си.

Местните зако-
нотворци взеха ре-
шение за прекрат-
яването на дейнос-
тта и на „Медико-
дентален център
²- Перник”, по ре-
шение на еднолич-

ния собственик на
капитала. На осно-
вание на Закона за
лечебните заведе-
ния трябва да се
изиска съгласието
на министъра на
здравеопазването
относно прекрат-
яването на дейнос-
тта на лечебното
заведение.

Освободен от
длъжност беше до-
сегашният ликви-
датор на „Медико-
техническа лабора-
тория 1-Перник”-д-
р Незабравка Ан-
дреева. Общин-
ският съветник
Петър Първанов
от АБВ предложи
за ликвидатор на
дружеството да
бъде назначена
Ирена Манова, коя-
то беше подкрепе-
на от мнозинство-
то в залата.

от страница 1

Светлинни знаци и еднопосочно
движение край училището в Трън

Силвия ГРИГОРОВА

Четири модерни светлинни пътни знака
са монтирани по улицата около училище-
то в град Трън.  По решение на общинско-
то ръководство в Трън, пътното движение
в района вече ще се извършва еднопо-
сочно и всяка пешеходна пътека ще  бъ-
де указана с пътна маркировка и свет-
линни знаци.

Светлинните знаци са предоставени ка-
то дарение от „Асарел-Инвестмънт“ ЕАД.
Фирмата е едноличен собственик на дру-
жеството „Евромакс Сървисиз“ ЕООД,
което работи по проекта за добив на злат-
но-сребърни руди в района на Трън. Ин-
веститорът присъства в града от години
чрез различни обществени инициативи,
свързани предимно с образование и гри-
жа за младите хора в Трън.

„Администрацията на Общината се объ-
рна към нас за това дарение и ние с го-
товност го реализирахме”, поясни Ваня
Денева- управител на „Евромакс Сърви-
сиз“ ЕООД. „Безопасността е наш прио-
ритет във всяко отношение. Изключител-
но важно е да насочваме вниманието на
шофьорите към пресичащите ученици,
както и да възпитаваме у подрастващите
уважение към правилата на пътя.“, под-
черта още Ваня Денева.

Соларни панели ще захранват излъчва-
ната от знаците променлива светлина,
която да привлича погледа на водачите
към пешеходните пътеки тип „Зебра“.
Всеки ден над 300 ученици пресичат по
тях по пътя си към СОУ „Гео Милев“, кое-
то е единственото училище на територия-
та на общината.
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Ако не отидем до урната,
трябва да подадем

извинителна бележка
Любомира ПЕЛОВА

Ако не отидем да гласуваме,
трябва да подадем извинителна бе-
лежка с посочена основателна
причина, съобщиха от ЦИК. В про-
тивен случай всеки, който не е
стигнал до урните, ще бъде зали-
чен от избирателните списъци. От
там припомниха, че това се налага,
тъй като гласуването вече става за-
дължително.

Въпросната извинителна бележка
трябва да се подаде в местната ад-
министрация.

Извинението може да е команди-
ровъчно, с което гласоподавателят
да удостовери, че по време на из-
борите не е имал възможност да
гласува. Болничен лист също ще се
приема. Извинителните документи
ще могат да се подават както пре-
ди, така и след вота.

От ЦИК напомнят още, че за пър-
ви път в бюлетината ще има опция:
„Не подкрепям никого”. Не става
ясно обаче дали бюлетината за ре-
ферендум ще трябва да се иска до-
пълнително: „Но ви уверявам, че
всеки един български гражданин
ще има възможност да упражни
своя глас в изборите и в референ-
дума – без да се позволи той да бъ-
де заблуден или подведен. Трябва
да гласува само в избора или само
в референдума, или задължително
и в двата процеса”, коментира Ка-
мелия Нейкова, която е член на
ЦИК.

Предстоящите избори за прези-
дент и вицепрезидент на републи-
ката и национален референдум ще
бъдат на 6 ноември 2016 г.

Експертен съвет ще оценява
образователните стандарти

Виктория СТАНКОВА 
Експертен консултативен съвет ще

наблюдава и оценява как се прила-
гат държавните образователни стан-
дарти в системата на предучилищно-
то и училищното образование. Съве-
тът ще бъде създаден по заповед на
вицепремиера и министър на образо-
ванието и науката Меглена Кунева. 

Функциите на новото звено ще са
свързани с периодична оценка на
прилагането на образователните
стандарти, даване на становища и
препоръки по проблеми, възникнали
при прилагането на една или друга
наредба. 

Експертният съвет ще работи на об-
ществени начала и ще осигурява
партньорство между изпълнителната
власт, институциите в областта на
предучилищното и училищното об-
разование и неправителствените ор-
ганизации. Негов председател ще бъ-
де зам.-министърът на образование-
то и науката Диян Стаматов. В съста-
ва на съвета ще влязат представите-
ли на Министерство на финансите,
Министерство на труда и социалната
политика, Министерство на култура-
та, Министерство на  младежта и
спорта и Министерство на здравео-
пазването. Свои членове ще излъчат
още Комисията по образование в На-
родното събрание, като и социалните
партньори - сдруженията на работо-
дателите и директорите и на синдика-
тите в областта на образованието. В
заседанията на съвета ще могат да
участват представители и на други
институции и организации, които
имат отношение към образователния
процес.

Ïåðíèøêèÿò ãóáåðíàòîð îáæàëâà ðåøåíèå íà ÖÈÊ
Решението касае състава на местната РИК

ник, по надлежния ред
и в законоустанове-
ния срок. Писмата са
изпратени чрез ку-
риерска фирма с об-
ратни разписки, чрез
които е удостовере-
но получаването на
поканата от всички
партии и коалициите
от партии на
30.08.2016 г.

След проведената
консултация на
09.09.2016 г., постиг-
натото съгласие меж-
ду политическите
партии и коалиции от
партии по време на
преговорите и в ре-
зултат от проведен
жребий, бе направено
писмено предложение
от Областния упра-
вител , съгласно чл.

До редакцията на вестник „Съперник”
Уважаема редакция,
На 13 септември 2016 год. Вестника публикува писмо

с автор Стефан Стефанов, което възмути ръководс-
твото и членовете на общинската организация. На за-
седание на изпълнителния комитет на общинската ор-
ганизация беше разгледано в детайли въпросното пис-
мо и хората остро реагираха за наглите лъжи в него. То-
зи господин има ли понятия и знае ли каква дейност се
развива в пенсионерските клубове?

В общинската организация членуват 960 редовно от-
четени члена. Имаме 18 клуба активно действащи и 10
човека обслужващ персонал, назначени от кмета на Об-
щината. Има изградени 8 певчески групи, които уча-
стват в множество фестивали в България и чужбина.
Само фолклорната група „Граовска китка”  с ръководи-
тел Олга Миленова, в която участват 24-26 жени е би-
ла на много фестивали и само преди 10 дни на Светов-
ния фолклорен фестивал в Бургас и Слънчев бряг, меж-
дународно  жури ги класира на първо място и много ин-
дивидуални награди. В клубовете се изнасят лекции по
различни въпроси и забележителни годишнини. Имаме
договор с ЕО ДЕНТ, които редовно по график посеща-
ват клубовете, организират се почивки на море и бал-
неосанаториуми, и самотни, помага се с финансови
средства на хора в затруднение. Клубовете са място за
срещи с приятели и колеги, за забавление /шах, табла,
карти/. Какво друго да правят клубовете, и ръководс-
твата им? Да строим пътища, жилища, да копаят ниви,
да произвеждат стомана или какво? Господина няма
представа от многообразната дейност на клубовете,
защото той не ги посещава пише неща, които не са му
ясни? Защото той и Катя Христова не са избрани леги-
тимно от Областната конференция проведена на 23
юни 2016 год. Тъй като когато се опитаха да манипули-
рат делегатите, хората напуснаха залата и тя беше
прекратена без да се избере ръководство. Членският
състав на общинската организация бил малък. А колко е
членския състав от областта? Катя Христова която е
повече от 10 години областен председател, какво е

60, ал. 7 т. 1 от ИК до
ЦИК.

В установения срок
Областният управи-
тел обжалва пред Вър-
ховен администрати-
вен съд, решението
на ЦИК да бъде вклю-
чен представител на
КП АБВ в РИК – Пер-
ник. Решение №3497-
ПВР/НР от
15.09.2016г. на ЦИК за
назначаване състава
на комисията, е взето
на основание на не
постигнато съгласие
и на не проведени кон-
султации, както и с
мотив за ненадлежно
уведомяване на КП
АБВ.

Очаква се съдът да
се произнесе с опреде-
ление.

Младеж гони с брадва
момчета в квартал Изток

Любомира ПЕЛОВА
Завчера, около 20,00 ч., във Второ РУ –

Перник се оплакали две момчета на 17 и
18 години затова, че техен познат с прякор
„Млекото” ги заплашвал с брадва в меж-
дублоково пространство на ул. „Минск” в
пернишкия кв. „Изток”. Органите на реда
реагирали незабавно и задържали 19-го-
дишният Д.В. – Млекото. Причините и об-
стоятелствата около случилото се са в про-
цес на установяване. Работата продължа-
ва.

Любомира ПЕЛОВА
Процедурата по

провеждането на кон-
султацията за опре-
деляне на състава на
Районна избирателна
комисия – Перник е
спазена и в изпълне-
ние на  разпоредбите
на Избирателния ко-
декс и Решение №3427
– ПВР /НР от
26.08.2016г. на Цен-
трална избирателна
комисия.

За провеждането на
консултацията за оп-
ределяне на състава
на РИК- Перник всички
парламентарно пред-
ставени партии и коа-
лиции от партии, са
били поканени с писма
от Областния упра-
вител на област Пер-

ПРАВО НА ОТГОВОР

направила за разкриване на клубове в областта? Колко
членове и клубове има в Радомирско, Брезнишко, Земен-
ско, Трън и др. Какви ги приказва господина? Той нещо
направил ли е? И сега въпроса, който поражда най-гол-
ямо възмущение. Стефан говори като абсолютно нег-
рамотен човек /не му знам образованието/. Как е въз-
можно да се получат пари от Общината и да не се знае
за какво са, а на всичко отгоре да не отчетат с доку-
менти. Тук той засяга председателите на клубове, кои-
то получиха парите за да закупят необходимите про-
дукти или подготовката на кулинарната изложба въз-
ложена от кмета на Общината в рамките на междуна-
родния фестивал „СУРВА” – 2016 г. на заседание на на-
шия изпълнителен комитет се реши на клубовете, кои-
то участват на изложбата да се дадат по равно пари.
Председателите на клубовете отчетоха раздадените
минимални средства с надлежни документи. Къде е
проблема? Председателите злоупотребили така ли? И
сега 8-ми март. С нашите колеги от общинската орга-
низация на пенсионерите гр. Лесковац – република Сър-
бия имаме дългогодишна дружба и подписан договор за
приятелство и сътрудничество в рамките на транс-
граничното сътрудничество. Всяка година си размен-
яме групи по различни поводи. Имало е години, когато
те са изнасяли цялата концертна програма за Даня на
града. Да му се чудиш на Стефанов. Как може да си по-
сетят гости с цяла концертна програма и да се похар-
чат пари за хотел, вечеря, закуска и малки подаръци. То-
зи човек има ли представа от тези неща? Ами ако няма
да отиде да се учи някъде, защото неговото разсъжде-
ние на неграмотен човек, който хабер си няма от орга-
низационна дейност. Всичко изразходено за гостите е
отчетено в счетоводството на общината. Възможно
ли е друго. Излиза, че и общината не следи тези неща и
какво значи това? Общинската организация и нейният
изпълнителен комитет, не може да приеме тези писа-
ния във вашият авторитетен вестник. Считаме, че и
вестникът който си позволява да публикува непрове-
рени писания, без да иска става съпричастен.

В тази обстановка и с такива хора които всячески се
чудят как да разединят организацията, как да оплю-
ват цялото ръководство и отделни хора, коти се зани-

мават с несвойствени неща, а не работят за сплотяване на хората
които внасят смут в нашите редици, ние не можем да работим. А
целта на Стефанов беше да бъде сменен председателя на общинска-
та организация и той да я оглави. Но това не стана на общинската
конференция, защото хората не го искат и не искат да ходи в клубо-
вете. Сега прави опити да смени председателя на ЦС на пенсионе-
рите 2004, но и това няма да стане, макар че ходи по градове и села
в България да агитира хората.

Заради всички тези действия и много други, които внасят разкол
и несигурност в нашите редици. Изпълнителният комитет на об-
щинската организация,

РЕШИ:
Напускаме областната организация и ще членуваме направо в ЦС

на пенсионерите 2004 – София. Решението е взето с мнозинство и
съгласувано с ЦС на пенсионерите – 2004 – София.

Изпълнителен комитет на общинската организация на пенсионе-
рите – 2004                                                                  Председател /Д. Дичев/

Публикуваме писмото без редакторска намеса.
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Îáùèíèòå ñè ïîäåëÿò 4,6 ìëí. ëâ. çà îáðàçîâàíèå
Средствата са предвидени по бюджета на МОН
Виктория СТАНКОВА

4,6 млн. лв. са одо-
брени по бюджетите
на общините за разви-
тие на образование-
то. Решението беше
гласувано на днешно-
то правителствено
заседание. Средства-
та са предвидени по
бюджета на МОН за
финансово осигурява-
не на дейности по на-
ционалните програми
„Оптимизация на учи-
лищната мрежа“, „Уче-
нически олимпиади и
състезания“, „Осигур-
яване на съвременна
образователна среда“,
„Без свободен час в
училище“ и „Достъп-
но и сигурно учили-
ще“. С тях ще бъдат
оборудвани учебни ка-
бинети за професио-
нална подготовка и
учебно-производстве-
ни бази на училищата,
ще се ремонтират
учебни кабинети за
професионална подго-
товка, ще бъдат оси-
гурени учебни видео-

По националната
програма „Достъпно
и сигурно училище“
се отпускат средс-
тва за проектиране
и изграждане на пок-

Назначиха трима нови управители ...

По предложение на комисията на ОбС,
поради изтичане на договора на управи-
теля на „Комуналстрой” Кирил Николов, с
него ще бъде сключен анекс. Ще бъде ак-
туализирано и трудовото му възнагражде-
ние, което ще се определя на базата на три
средни минимални заплати за страната за
конкретния месец.

Заради изтичането на договора на досе-
гашния финансов контрольор на „Дезин-
фекция”-Милан Миланов, той е освободен
от длъжност и на негово място беше пред-
ложена да бъде назначена Красимира Ста-
нимирова.

Освободен от длъжност, поради изтича-
нето на договора му, беше и контрольорът
на „Жилфонд”-Николай Добрев. На негово
място беше предложена да бъде назначе-
на Мария Гълъбова.

 Продължен беше срокът на договора на
финансовия контрольор на ДКЦ-1- Вален-
тина Страхилова.

По предложение на комисията беше наз-
начен за финансов контрольор на общин-
ското търговско дружество „Общински го-
ри” Иванка Евтимова.

Поради изтичане на договора

Повишават изискванията за
кандидатите за учители

Виктория СТАНКОВА 
Повече практика, повече часове по пси-

хология и дидактика, както и курс по
приобщаващо образование - това са част
от новите, по-високи изисквания към бъде-
щите учители и университетите, предлага-
щи педагогически специалности. Те са
описани в проектонаредба на просветното
министерство за държавните изисквания
за придобиване на професионална квали-
фикация “учител”. 

Занапред висшите училища трябва да
имат програмна акредитация по професио-
налното направление “Педагогически нау-
ки” или по друго направление, съответства-
що на учебен предмет от училищната под-
готовка. Лекционните курсове за задължи-
телните дисциплини трябва да се провеж-
дат от хабилитирани за съответната област
преподаватели, като не по-малко от поло-
вината от тях, а не 3/4 - както е в момента,
трябва да бъдат на основен трудов договор
в съответния ВУЗ.

Перник отбелязва Независимостта
с празничен концерт
Виктория СТАНКОВА

Община Перник и Дворец на културата
канят перничани – да отбележим заедно
едно от най-ярките събития в нашата на-
ционална история, дело на целокупния
български народ и на смелите далновидни
политици. 

На 22 септември /четвъртък/ 2016 г. ще се
състои общоградското честване Деня на
Независимостта на България:

11.00 ч. - поднасяне на венци и цветя
пред паметника на „Кракра Пернишки”;

11.30 ч. - дефиле по ларгото на площад
„Кракра” до Двореца на културата – Пер-
ник;

11.35 ч. – ритуал по издигане знамето на
Република България и празничен концерт
пред Двореца на културата – Перник.

филми и софтуерни
продукти, както и
транспортни средс-
тва за провеждане на
училищни практики в
реална работна среда.

Също така се финан-
сират дейности, свър-
зани със закупуване-
то на обзавеждане,
консумативи и мате-
риали, книги и игри.

З А П О В Е Д
№ РД - 109

гр. Земен, 19.09.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във

връзка с чл. 61, ал.1 от Наредба за реда за при-
добиване, управление и разпореждане с об-
щинско имущество и в изпълнение на Реше-
ние № 153 от Протокол № 19 от 16.09.2016 г.  на
Общински съвет – гр. Земен

Н А Р Е Ж Д А М :
1. Да се проведе при условията на глава

ОСМА от НПУРОИ на община Земен, публичен
търг с тайно наддаване за продажба на нед-
вижим имот, частна общинска собственост,
представляващ УПИ I-53, кв. 1, с площ от 9
930 (девет хиляди деветстотин и тридесет)
кв.м., по регулационния план на гр. Земен,
одобрен със Заповед № III-252/1977 г. и из-
менен със Заповед № РД-95-1/25.08.2016
год., актуван с АОС № 1227/09.09.2016 год.,
ведно със следните, находящи се в него,
сгради:

1.1. Четириетажна масивна сграда (бив-
ше училище-ТВУ) със ЗП 514,20 кв.м. на 4 ета-
жа, РЗП 2056,80 кв.м., година на въвеждане в
експлоатация – 1966 г.;

1.2. Сграда  (бивши училищни кабинети)
със ЗП 238,30 кв.м., РЗП – 476,60 кв. м. на 2 ета-
жа, година на въвеждане в експлоатация –
1950 г.;

1.3. Сграда (бивша столова) със ЗП 320,30
кв. м. на 1 етаж, година на въвеждане в

експлоатация – 1969 г.;
1.4. Сграда (бивша работилница) със ЗП

366,40 кв. м., на 1 етаж, година на въвеждане в
експлоатация – 1963 г.;

2. Заседанието на комисията да се прове-
де на 06.10.2016г. от 14.00 часа в малката
заседателна зала в сградата на общинска ад-
министрация – гр. Земен, на адрес: гр. Земен,
ул. „Христо Ботев” № 3

3. Вид на заседанието на комисията – от-
крито

4. Начална тръжна цена – 49 877,38 (Четири-
десет и девет хиляди осемстотин седемдесет
и седем лева и тридесет и осем стотинки) лв.
без ДДС.

5. Депозит за участие в търга – в размер  на
4 987,74 (четири хиляди деветстотин осемде-
сет и седем лева и седемдесет и четири сто-
тинки), внесен по банкова

сметка на общината: IBAN:
BG08STSA93003300610701 или платен в
брой на касата на общината, в срок до 17:00
часа, на 06.10.2016 г.

6. Цената на тръжната документация – 10
(десет) лева,  платима в брой на касата на
Общината

7. Документацията да се получава в  сгра-
дата на общинска администрация – гр. Зе-
мен, на адрес: гр. Земен, ул. „Христо Ботев”
№ 3

8. Срок за подаване на предложения за
участие в търга: до 17:00 часа на 05.10.2016 г.
в  деловодството на Общината.

9. Огледи на имота следва да се извършват
след закупуване на тръжната документация,
всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, но
не по-късно от деня предхождащ датата на
провеждане на заседанието по т. 2 от настоя-
щата заповед.

10. Специални изисквания към участниците:
да нямат непогасени публични задължения, в
частност задължения към Община Земен.

11. Начин и срок на плащане: цената се
заплаща съгласно условията на договора

12. Утвърждавам началната тръжна цена,
тръжната документация, условията за оглед
на обекта, крайният срок за приемане на зая-
вленията за участие.

Настоящата заповед да се доведе до зна-
нието на населението на община Земен като
се публикува в местен вестник, на интернет
сайта на общината и се постави на таблото за
съобщения в сградата на общинска админис-
трация, най- малко петнадесет календарни
дни преди крайния срок за подаване на зая-
вленията за участие в публичния търг.

Димитър Сотиров
Кмет на Община Земен

рити рампи, адапти-
ране и изграждане на
санитарни възли,
както и ремонт на
прилежаща инфрас-
труктура.
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1. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.
2. Апартамент, кв. Хр. Ботев, след ремонт, ет. 1 - 20 000 лв.
3. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне
4. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.
5. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
6. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.
7. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро
8. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
9. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
10. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
11. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,
     на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000лв.
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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Ид.център, напълно обзаведен - 250лв.
2. Двустаен, Изток, на спирка, необзаведен, перфектен - 200лв.
3. Помещение, ул. Вардар, 27 кв.м. - 300лв

АПАРТАМЕНТИ:АПАРТАМЕНТИ:АПАРТАМЕНТИ:АПАРТАМЕНТИ:АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 6 800ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 34 000ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, СЛЕД ОСН.РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 45 000ЛВ
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, СЛЕД ОСН.РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ/  - 49 800ЛВ
5. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР -15 800ЛВ.
6. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000ЛВ
7. ТРИСТАЕН, КРАСНО СЕЛО, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900ЛВ..
8. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ -36 800ЛВ.
9.ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000ЛВ.
10. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000ЕВРО
11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -69 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С.КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55КВ.М, ДВОР 330КВ.М - 32 000ЛВ
2. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М -43 000ЕВРО
3. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:170КВ.М, ДВОР:670КВ.М -83 000ЛВ.
4. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ-96 000ЛВ.
5. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. -25 000ЛВ
6. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900ЛВ
7. С.ЯРДЖИЛОВЦИ, 1ЕТ., ЗП: 50КВ.М, ДВОР:800КВ.М -22 000ЛВ
8. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -28 000ЛВ.
9. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М -20 000ЛВ.
10. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М -20 000ЛВ.
11. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М, ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА-80 000ЕВРО
12. УПИ 1090КВ.М, С.Д.ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА - 18 530ЛВ.
13. УПИ 605КВ.М, С.ДИВОТИНО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО- 8 000ЛВ.
14. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000ЛВ.
15. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 16 000ЛВ.
16. УПИ,557КВ.М,  С.ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ -8 500ЛВ.
17. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ -30ЛВ/КВ.М
18. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000ЛВ.
19. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25Е/КВ.М
20. УПИ 2148КВ.М;4322КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-27Е/КВ.М
21. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000ЛВ.
22. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
23. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
24. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
25. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦКУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Рекламно  приложение

Сряда, 21 септември 2016 г., брой 179 /6034/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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.

“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

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

089/5215 084

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, тх., пл.,

голямо мазе под целия апартамент - 25 000 лв.

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

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

4. Двустаен, Център, 50 кв.м, след ремонт - 25 000 евро

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

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

7. Тристаен, Ид.ц., ет. 3, 86 кв.м, 2 тер, ТЕЦ - 38 000 евро

8. Тристаен, Ид.ц., отремонтиран, 90 кв.м, южен - 49 000 евро

9. Тристаен, Тева, ТЕЦ, 2 тер., ет. 8 - 32 000 лв.

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

11. Вила, Рударци, РЗП: 200 кв.м, дв. 730 кв.м,

обзаведена, прекрасна панорама - 100 000 евро

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

13. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 32 000 евро

14. Вила, Драгичево, вертикален близнак,

изолация, дв. 600 кв.м, сам. вх. - 45 000 евро

15. Вила, Дивотино, отремонтирана - 32 000 евро

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

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

18. УПИ, Рударци, 840 кв.м, бунгало, 50 кв.м, ток, вода, юг - 35 000 евро

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

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

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

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

23. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.

24. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка

25. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,

Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

ПРОДАВАМ:
Голяма гарсониера, 50 кв.м,
с прилежащо мазе 30 кв.м,

Тв. ливади, ет. 1, тх., пл.

- 25 000 лв.

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

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
2. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, 72 кв.м, ет. 9/14, 2 тераси, таван - 42 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 36 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 6, тераса, ПВЦ - 32 000 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 Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
9. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
10. Етаж от къща, Могиличе, 100 кв.м, ет. 1, мазе, таван, гараж, дв. 240 кв.м - 66 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
11. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
13. Вила, с. Рударци, 2 етажа, тухла, плоча, РЗП: 100 кв.м, двор 585 кв.м - 42 000 евро
14. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
15. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
16. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
17. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.
18. Парцел, на Е79, 7 576 кв.м, с лице 60 м към Е79, има газопровод - 35 евро/кв.м

НАЕМИ:
1.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 700 лв.
2. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ПВЦ, обзаведен - 200 лв.

Съдействие за жилищни кредити

0888/222 656

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

ПЕРНИШКИ
ИМОТИ-ЕЛИТ

Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади,
ет. 1, тх., пл., 50 кв.м, мазе 30 кв.м - 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м,
обзавежданеq лукс, ет. 1 - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6,
усвоена тер., ТЕЦ - 18 000 лв.
4. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ,
2 тер., ПВЦ, подобрения - 75 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 13,
ТЕЦ, тер., с обзавеждане - 33 000 лв.
6. Двустаен, ул. Кракра, 68 кв.м., ет. 4/4/, ТЕЦ- 42 000 лв.
7. Двустаен, в района на Болницата,
гредоред, 72 кв.м - 33 500 лв.
8. Двустаен, Център, ул. Струма,
ет. 3 ТЕЦ, тер., 65 кв.м - 56 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2,
ч. гр., 54 кв.м, 1 тер. - 31 000 лв.
10. Двустаен, при гаров район,
ет. 2, тер., нов - 31 000 евро
11. Тристаен, Център, ет. 5/9/,
ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 3, нов,
лукс, 2 тер., саниран - 44 000 евро
13. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м,
ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
14. Многостаен, Изток, ет. 5, нов,
лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 67 000 евро
15. Етажи от къщи, Клепало, Варош,
над Автогарата, Байкушева - до 60 000 лв.
16. Къща, Клепало, 2 ет.,
х 62 кв.м, дв. 300 кв.м - 45 000 лв.
17. Вила, Рударци, дв. 400 кв.м,
2 ет., ЗП: 36 кв.м, кв. Кало - 37 000 евро
18. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
панорама, на улица, до гора, кв. Кало,
с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 39 евро/кв.м
19. Магазин, Пашов, 40 кв.м,
с оборудване, акт 16 - 32 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин за хранителни стоки,
Център, 100 кв.м - 1 400 лв. без ДДС
2. Магазин, Изток, 100 кв.м, 2 ет., лукс - 850 лв.

0896 788 784
0887/884 095
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ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, Площада, ет. 3, тх. пл., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

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

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

5. Тристаен, РЦ, тх./пл. без ТЕЦ, тер. - 53 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, РЦ, ул. Кракра, ет. 1, ТЕЦ, обзаведен - 200 лв.

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
2. Двустаен, Бела вода, 62 кв.м, с тер. - 15 000 лв.
3. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
4. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
5. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
6. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
7. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

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

Купува:  
1. Двустаен, Пашов - до 30 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 30 000 лв.
4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.
5. Апартаменти,във всички райони на Перник 
6. Къщи, в Перник и региона.  
7. Парцели за жилищно строителство. 

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/

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/
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088/8215 130, 076/60 13 38

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

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 - 53 000 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 - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино, 52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, при гаров район, 52 кв.м, ид. част от парцел - 19 000 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, ток, вода - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода- 10 000 лв.
19. УПИ, Мещица, 600 кв.м, под борова гора - 13 000 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща - 13 000 евро
21. Кв.Кристал, имот, 12 200 кв.м, урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, Ид.ц., тав. ет., топла вода - 140 лв.
2. Гарсониера, Ц.,необзаведена, ЕПК, ет:1, бойлер - 200 лв.
3. Етаж от къща, Тева, за двама работещи - 150 лв.
4. Помещение, за бизнес, ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
4. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
5. Изток, ет. 8, ТЕЦ - 25 500 лв.
6. Изток, ет:5, юг, ТЕЦ, по БДС - 28 000 лв.
7. Изток, ет. 8, ТЕЦ, тер. - 24 800 лв.
8. Радомир, Гърляница, ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
9. Радомир, ет. 2, подобрения - 13 900 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
2. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
3. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
4. Център, ет. 4, 60 кв.м, тх, ТЕЦ - 45 000 лв.
5. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 33 000 лв.
6. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8 - 36 000 лв.
7. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
8. Изток, ЕПК, ет. 8/не последен/ - 24 000 евро
9. Изток, ет. 4, ТЕЦ , 2 тер. - 38 000лв.
10. Изток, ЕТ. 4, ТЕЦ, среден, 58 кв. м. - 35 500 лв.
11. Изток, ет. 8, ТЕЦ, среден - 27 000 лв.
12. Бела вода, 70 кв.м., ет. 2, тераса - 17 000лв.
13. Радомир, жк. Тракия, с подобрения - 23 000 лв.
14. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
15. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 18 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Радомир, Арката, ет. 5  17 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

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

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10

/срещу Пожарната до ЕОДент/

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на
улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 35 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Голяма гарсониера 50 кв.м,
Тв. ливади, ниските
блокчета, ет. 1, тх., пл., с
обзавеждане, с вита
стълба, към голямо мазе 30
кв.м, и възможност за
преустройство в
мезонет. Тихо място зад
БИЛЛА - 25 000 лв.

тел. 0896 788 784;
0887 884 095

ПРОДАВАМ:

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, преустр. в Тристаен, ремот. - 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 ОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

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.

ул.”Търговска” 42, ет.3

 /стария съд/

Тел.: 0898/945 694; 0988/969 992

Кантора за едвижими моти

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА, - 39 ЕВРО/КВ.М
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

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, гарсониера и
двустаен, в Изток или Бучински път
2. Дава под наем, Тристаен, Ид.

център, напълно обзаведен - 250лв.

Продавам Гарсониера,
Площада, ет.3, тх/пл.
ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

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

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

Купува УПИ, ул. Владайско
въстание, на ВГМ

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

2. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

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

2. Мошино, ет. 2, ТЕЦ,

лукс ремонт, обз. - 22 000 евро

ДВУСТАЙНИ:

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

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

3. Изток, ул. Бл. Гебрев, ет. 7/н/, ТЕЦ, тер- 32 700 лв.

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

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

6. Мошино, ет. 6, панел, ТЕЦ, 2 тер., - 34 000 лв.

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

8. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 58 кв.м, тер.- 28 900 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., 2 ет.,

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

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

гараж, дв. 630 кв.м - 80 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

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

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

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

 ПРОДАВА
ГАРСОНИЕРА,

ТВ. ЛИВАДИ, ТХ., ПЛ.,
ЕТ. 1 - 25 000 ЛВ.

 тел. 0896 778 784;
0887 884 095

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

1. Óêðàñà íà

ðåñòîðàíò

Òåë: 0894 855 050
óë. Êàðë Ìàðêñ-2/À

/ïðåñå÷êàòà íà óë. Áëàãîé Ãåáðåâ, êúì êàíàëà/

 2. Óêðàñà íà

àâòîìîáèë

3. Ï
ðàçíè÷íè

áóêåòè

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.

ул. Карл Маркс-2/А  /пресечката на  ул.Благой Гебрев, към канала/

Тел.:  0894 855 050

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

НАЦИОНАЛНИЯТ

СОТ

Проектиране,
доставка и

изграждане на
сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни

и телевизионни
системи.

Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ И

ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40;
888/29 29 62

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

SOS Детски

селища България

Нашата банкова сметка:

Райфайзенбанк (България) ЕАД:

BG76RZBB91551060353913

Място за

вашата

рекла
ма



ност(обувки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел:098 613 4789

Продавам, голяма гарсониера, Тв.
ливади, ниските блокчета, ет. 1, тх., пл.,
с обзавеждане ,с вита стълба към
голямо мазе и възможност за
преустройство в мезонет, тихо място,
зад БИЛЛА, 25 000 лв. -тел. 0896 788
784; 0887 884 095

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

Продавам  УПИ, Рударци 840 кв.м,
над плажа, панорамна гледка, ток,
вода, на улица, до гора, с постройка на
1 ет., ЗП: 50 кв.м - 39 евро/кв.м - тел.
0896 788 784; 0887 884 095

Продавам къща в Перник, Клепало с
площ от 180 м2, партерен етаж, 41 000
лв. Изложение: юг/запад.Частично об-
заведена,обширна панорамна гледка
към града и околните планини. -тел.
0897951954

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

Продавам Еднофамилна къща с три

Продавам фургон 4,60/2/2 метра, удобен за
живеене, изправен и машина за захарен памук
на акумолатор. - тел. 0877 259 352

Търся да закупя грамофон.Тел. 0896 720 024

спални, разположена в луксозния и реноми-
ран комплекс от затворен тип Делта Хил .
Местоположението е уникално, представлява
чудесно съчетание от панорамни гледки,
свеж въздух, спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата посредством ав-
томагистрала Люлин тел.0882 817 442

Давам под наем луксозни помещения, за
офис в гр. Перник, кв. Хр. Смирненски - тел.
0988 953 050; 0888 137 885

Давам под наем двустаен апартамент, кв.
“Изток”, обзаведен, дългосрочно. Тел. 0897 668
698

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

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

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

Търси да назначи барманка за нощна
смяна, може и пенсионерка - тел. 0896 820
636

работа

Продавам Автомобил рено с изрядни до-
кументи, платен пътен данък (без граждан-
ска отговорност), много икономичен - 4/100
(956 куб. см.), напълно обслужен.  Тел.
0898615588, 0886970812

Продавам Hyundai H Дизелов Скоростна
кутия Ръчна Пробег 21 4000 км Товаропът-
нически Буса е в добро техническо състоя-
ние. Платени документи. Обслужен, смене-
ни ремъци, масла и филтри. Зимни гуми на
90% със лети джанти. Не е товарен повече
от 300 кг. Двигател на мицубиши. Идеален е
както за семеен автомобил, така и за рабо-
та. Има преграда, която се сваля много лес-
но, задната седалка също. Без удъри и
ръжди. тел. 0899958110

Продавам Suzuki Grand vitara Двигател
Бензинов Скоростна кутия Ръчна 160000
км 2 000г Къса база В отлично състояние.
Разход 8лв/100км. Свалящ се таван. тел.
0895725609

Търся да закупя гарсониера, Разш. Цен-
тър, с тец, тел. 0898 58 48 00

Продавам разработен бизнес с промиш-
лени стоки в центъра на Перник. Цената
включва обзавеждане, стока в налич-

наем

имоти

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти
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автомобили

МЯСТО

ЗА

ВАШАТА

РЕКЛАМА

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

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

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ

разни

приема ученици
I -V клас за учебната

2016-2017 година

Тел. 0896 932 478

I-ВА ЧАСТНА ЗАНИМАЛНЯ
с ръководител Здравка Симеонова

ул. “Св.св. Кирил и Методий” 2

Търсим продавач-косултант за нон-стоп, кв.
Църква, добро заплащане.   тел. 0899 920 171,
Павлов

Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН АГЕ-
НТ  с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Търся момиче за работа с компютърна грамот-
ност владеща Corel Draw 9 тел. 0898 611 444

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

Тел. 0878 821 662
с. Жабляно, обл. Перник, общ. Земен

Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване

на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дей-
ности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ре-
монт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напреже-
ние, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове
и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни пре-
късвания на електрозахранването.

Планираните изключвания ще бъдат осъществени, както следва:
На 21.09.2016 г. /09:00 - 16:00 ч./ - Батановци 3Ти март Бела вода. 395,

392, 395, 398; Свети Спас 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19А, 21, 26, 7А, 8
На 21.09.2016 г. /09:30 - 13:30 ч./ - Дивотино Витоша 1, 14, 2, 5; Двадесета

1, 11, 2, 5, 6; Двадесетивтора 1, 11, 12, 13, 17, 19, 2, 21, 25, 4, 5, 6, 8, 9; Дваде-
сетиосма 32; Двадесетиседма 10, 6, 8; Двадесетишеста 2; Деветнадесета
2, 4, 6, 6А; Люлин 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
35, 37, 38, 40, 41, 42; Миньор 143; Осемнадесета 5, 7, 9; Рила 1, 11, 13, 3, 5, 6,
7, 9; Слатина 12, 8; Струма 32, 36, 77, 79, 79 А

На 21.09.2016 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Перник Железни Заводи Кафе-Апери-
тив, 61, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42, 43, 44,
45, 48, 50, 52, 53, 55, 58, 59, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 82, 84, 86, 87, 89, 9, 90Б; Караманица до Колелото, 10, 101, 103,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34,
36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 57, 58,
59, 6, 62, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 7, 70, 72, 72А, 74, 76, 77, 78, 79, 8, 80, 81, 82,
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 90, 91, 92, 95, 97; Куциян 18

На 21.09.2016 г. /12:00 - 12:30 ч./ - Трън Осми март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 1А, 2, 20, 22, 24, 3, 4, 4А, 5, 6, 9; Девети септември 20, 27, 29, 31, 37, 39,
41, 43, 45, 47, 49; Александър Стамболийски 1, 1, 13, 2, 21, 23, 6, 11, 11А, 13,
15, 17, 2, 23, 25, 5, 8, 9; Атанас Ботев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3,
30, 4, 6, 8, 2, 4; Бор 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 29, 3, 31, 34, 36, 38, 4, 40, 4А, 5, 6, 7, 9, 9, 1, 2, 3, 4; Васил Левски 1, 10,
11, 12, 14, 16, 1А, 2, 20, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5; Вельо Стоянов 1, 16, 18, 20, 21, 24,
26, 28, 32, 34, 36, 11, 11, 2; Владо Васев 31, Павилион, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 2,
21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 35А, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 59, 6, 7, 8, 9;
Владо Тричков 1, 1, 1, 5, 6, 2, 2, 1, 2, 2, 3; връх 1, 3, 5; Възраждане 2, 3, 4, 6, 8;
Георги Димитров 14, 8, 1, 10, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 8, 4, 6, 2, 4,
6, 6; Гочо Гопин 11, 13, 17, 19, 2, 21, 21, 25, 3, 4, 7, 9, 27; Денчо Знеполски 1;
Десета 3, 5, 7, 9; Ева Волицер 1, 2, 3, 4, 6; Здравец 2, 4; Мир 1, 10, 11, 12, 13,
15, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Младост 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Мосаловска 1, 10, 11А,
15, 17, 19, 2, 2, 3, 3А, 1, 1, 2, 5, 14, 16, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 6, 2, 31, 52, 54, 56; Народна Воля
13, 14, 15, Павилион, 1, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 3, 30, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 5, 6;
Петко Д. Петков 10, 12, 16, 18, 20, 3, 8, 3, Павилион, 1 Търговска, 2, 3, 3; Петър Асенов 11,
5, 10, 12, 30, 7, 9, 13, 15, 2А, 4, 8; Стефан Караджа 1, 11, 13, 1А, 2, 3, 3 А, 5, 5А, 7, 8, 9; Тако
Пеев 1, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9; Тенеси 2, 3, 5, 8; Ха-
джи Димитър 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8А, 9; Хараламби Стоянов 2, 3, 1, 2; Христо Бо-
тев 10, 4, 8; Чарчалат 1, 2, 4, 4А, 6, 3, 5, 5; Юрий Гагарин Стадион, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 19, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Яким Тошков 1, 10, 2, 3, 4, 6, 9

На 21.09.2016 г. /09:00 - 12:30 ч./ - Трън Вельо Стоянов 11, 11; Владо Тричков 1, 1, 5, 6;
Мосаловска 2

На 21.09.2016 г. /09:00 - 09:30 ч./ - Трън Осми март 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 1А, 2,
20, 22, 24, 3, 4, 4А, 5, 6, 9; Девети септември 20, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Але-
ксандър Стамболийски 1, 1, 13, 2, 21, 23, 6, 11, 11А, 13, 15, 17, 2, 23, 25, 5, 8, 9; Атанас Бо-
тев 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 3, 30, 4, 6, 8, 2, 4; Бор 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 3, 31, 34, 36, 38, 4, 40, 4А, 5, 6, 7, 9, 9, 1, 2, 3, 4; Ва-
сил Левски 1, 10, 11, 12, 14, 16, 1А, 2, 20, 2А, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 5; Вельо Стоянов 1, 16, 18, 20,
21, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 11, 11, 2; Владо Васев 31, Павилион, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 2, 21,
23, 25, 27, 31, 33, 35, 35А, 38, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 53, 59, 6, 7, 8, 9; Владо Тричков
1, 1, 1, 5, 6, 2, 2, 1, 2, 2, 3; връх 1, 3, 5; Възраждане 2, 3, 4, 6, 8; Георги Димитров 14, 8, 1,
10, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 26, 8, 4, 6, 2, 4, 6, 6; Гочо Гопин 11, 13, 17, 19, 2, 21, 21,
25, 3, 4, 7, 9, 27; Денчо Знеполски 1; Десета 3, 5, 7, 9; Ева Волицер 1, 2, 3, 4, 6; Здравец 2,
4; Мир 1, 10, 11, 12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 8, 9; Младост 1, 11, 13, 15, 17, 3, 5, 7, 9; Мосаловска 1,
10, 11А, 15, 17, 19, 2, 2, 3, 3А, 1, 1, 2, 5, 14, 16, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 35,
35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 6, 2, 31, 52, 54, 56; Народна Воля 13,
14, 15, Павилион, 1, 10, 12, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 3, 30, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 5, 6; Пет-
ко Д. Петков 10, 12, 16, 18, 20, 3, 8, 3, Павилион, 1 Търговска, 2, 3, 3; Петър Асенов 11, 5,
10, 12, 30, 7, 9, 13, 15, 2А, 4, 8; Стефан Караджа 1, 11, 13, 1А, 2, 3, 3 А, 5, 5А, 7, 8, 9; Тако
Пеев 1, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 2, 20, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 5, 6, 7, 8, 9; Тенеси 2, 3, 5, 8; Ха-
джи Димитър 1, 10, 14, 16, 18, 2, 3, 4, 5, 6, 8А, 9; Хараламби Стоянов 2, 3, 1, 2; Христо Бо-
тев 10, 4, 8; Чарчалат 1, 2, 4, 4А, 6, 3, 5, 5; Юрий Гагарин Стадион, 1, 10, 11, 12, 13, 15, 16,
17, 19, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; ул. „Яким Тошков“ № № 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадени-
те неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия  0700 10 010, на
цената на един градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мре-
жата на Виваком или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от он-
лайн приложението „Планови ремонти и аварии“ на cez.bg, за да получите ин-
формация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на
електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното
време за възстановяване на захранването.
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Община Трън на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с
изпълнение на Заповед № РД -05-520 от 20.09.2016г. на Кмета на
Община Трън,

I.  Обявява процедура за провеждане на публичен търг с
явно наддаване за продажба на следните  имоти – частна
общинска собственост, а именно:

1.Урегулиран поземлен имот III /трети/ “За обществено-
обслужващи дейности” , находящ се в кв. 11 /единадесет/ по рег.
план на с. Бохова, с площ от 654 кв.м /шестстотин петдесет и четири
кв.м./, заедно с построената в него сграда със ЗП от 187 кв.м,
едноетажна, масивна, актуван с Акт за частна общинска
собственост № 1192/07.10.2009год., при първоначална тръжна цена
в размер на 12579,00лв./дванадесет хиляди петстотин седемдесет
и девет лева/.

2. Урегулиран поземлен имот IV /четвърти отреден за районна
болница/ в кв.18 /осемнадесети/ с площ от 4250кв.м. /четири хиляди
двеста и петдесет кв.м./ по регулационния план на с. Лева река
застроен със сграда на два етажа /бивша болница/, със ЗП от
350кв.м. /триста и петдесет кв.м./, масивна, актуван с Акт за частна
общинска собственост №1761/29.07.2010год., при първоначална
тръжна цена в размер на 51788,00лв./петдесет и една хиляди
седемстотин осемдесет и осем лева/.

3.Урегулиран поземлен имот IV-169 /четвърти отреден за имот сто
шестдесет и девет/, с площ от 560 кв.м /петстотин и шестдесет кв.м./
, находящ се в кв. 17 /седемнадесети/ по регулационния план на с.
Стайчовци, незастроен, актуван с Акт за частна общинска
собственост №1876/10.11.2010год., при първоначална тръжна цена
в размер на 3052,00лв. /три хиляди петдесет и два лева/ с ДДС.

4. Урегулиран поземлен имот V-11 /пети отреден за единадесети
имот/ в кв.86 /осемдесет и шест/, с площ от 495 кв.м /четиристотин
деветдесет и пет кв.м./ по регулационния план на гр. Трън,
незастроен, актуван с Акт за частна общинска собственост №3747/
16.01.2013год., при първоначална тръжна цена в размер на
3989,00лв. /три хиляди деветстотин осемдесет и девет лева/с ДДС.

5. Урегулиран поземлен имот VI- общ. /шести общински/ в кв.12 а
/дванадесет а/, с площ от 910 кв.м /деветстотин и десет кв.м./  по
регулационния план  на с. Реяновци, незастроен, актуван с  Акт за
частна общинска собственост № 3746/16.01.2013г., при
първоначална тръжна цена  в размер на 5575,00лв. /пет хиляди
петстотин седемдесет и пет  лева/с ДДС.

 6. Апартамент №38/тридесет и осем /, с площ от 46,30 кв.м.,
състоящ се от  стая, кухня и сервизно помещение,  находящ се на
четвърти етаж в жилищен блок №7 в кв. Мурговица, построен в
парцел I, имот 3 по рег.план на гр.Трън, както и прилежащо мазе
№5 с площ от 8,30 кв.м., заедно с 5,73% идеални части от общите
части на сградата и от правото на строеж върху мястото. Актуван с
Акт за частна общинска собственост №76/28.05.2007г.вписан под
№94,т.1, вх.№169/нд.2007г. в Службата по вписвания гр.Трън,  при
първоначална тръжна  цена 3460лв./ три хиляди четиристотин и
шестдесет  лева/ с ДДС.

  7.  Урегулиран поземлен имот I/първи/ в кв.17 /седемнадесет/, с
площ от 690 кв.м /шестотин и деветдесет  кв.м./  по регулационния
план  на с. Парамун, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска

СЪОБЩЕНИЕ
 На основание чл.20, ал.3 от ЗОП Ви уведомяваме , че Община

Перник обявява публична покана за възлагане на обществена по-
ръчка с предмет: Доставка на течни горива - дизел и бензин А95H
за нуждите на автомобили на Община Перник по обособени пози-
ции:

•        Обособена позиция №1 - “Доставка на дизел за нуждите на
служебните автомобили на Община Перник”;

•        Обособена позиция №2 - “Доставка на бензин А95Н  за нуж-
дите на служебните автомобили на Община Перник”;

•        Обособена позиция №3- „ Доставка  на гориво /дизел/ за
новозакупено специализирано транспортно средство по проект
„Създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в общността или в домашна среда в Община
Перник”, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ BG05M9OP001 - 2.002 “Независим живот”, финансиран
по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2014 -
2020”, съфинансиран от ЕС чрез ЕСФ”;

•        Обособена позиция №4- „Доставка на гориво по  Проект
“Услуги за ранно детско развитие в община Перник“ - договор за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-
2.004-0040-C01, Процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно дет-
ско развитие“ по Приоритетна ос 2: BG05M9OP001-2 „Намаляване
на бедността и насърчаване на социалното включване“ на Опера-
тивна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфи-
нансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“.

Обявата е публикувана в портала на АОП ID 9056624.

ОБЩИНА ПЕРНИК

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н

2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков “,№1 ,тел:`(07731)9615
e-mail  obstina _ tran@mail.bg

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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Сертифицирана по ISO 9001: 2008

собственост №4559/26.04.2016г., при първоначална тръжна цена  в
размер на 4219,00лв. /четири хиляди   двеста и деветнадет  лева/с
ДДС.

 8. Урегулиран поземлен имот II/втори/ в кв.17 /седемнадесет/, с
площ от 700 кв.м /седемстотин  кв.м./  по регулационния план  на с.
Парамун, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост
№4560/26.04.2016г., при първоначална тръжна цена  в размер на
4235,00лв. /четири хиляди   двеста тридесет  и пет  лева/с ДДС.

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се
проведе на 12.10.2016год. от 10,00ч. в Заседателната зала на
административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
“Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

III. Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати
на първоначалния търг да се проведе на 19.10.2016год. от 10,00ч.
на същото място и при същите условия.

IV.Необходими документи за участие в тръжната
процедура:1.Декларации по образец, 2.Заявление по образец,
3.Оригинал на документ за внесен депозит, 4.Копие от документа
за закупена тръжна документация, 5.Документ за
легитимация:лична карта за физическо лице, -    разпечатка от
Търговския регистър при Агенцията по вписванията, относно
актуално състояние на юридическо лице. 6. отариално заверено
пълномощно при положение, че участника се представлява от
пълномощник. Пълномощното следва да бъде изрично.

V. Търгът да се проведе при следните условия:
1.   Размер на депозита за участие:   Депозитната вноска за

всяка една от позициите да е в размер на 10% от първоначално
обявената цена. Депозитът следва да се заплати     до  10.10.2016год.
по б. с-ка на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД
BIC – STSABGSF при БДСК Трън, а за позициите, за които не са се
явили кандидати, срока за внасяне на депозити при повторния
търг  е до 17.10.2016г.

2.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга
по образец се извършва  до 16,00ч. на 10.10.2016 г. , а  за
повторния търг до 16,00ч. на 17.10.2016г. в административната
сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 -
деловодството.

3.  Информация за имотите  следва да се предоставя от
общинска собственост, тел. за връзка 07731/9616 – в.104. Цената на
тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена
в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”
1 на касата на общината, в рамките на работното време на
администрацията всеки ден от 8,30ч. до 17,00ч, а на 10.10.2016г.
до 12,00 ч. , за повторния  търг всеки работен ден, а на 17.10.2016г.
до 12,00ч.

4. Оглед на имотите може да се извършва по искане на
кандидатите, след предварително уговаряне в рамките на
работното време до крайния срок, определен за закупуване на
тръжната документация.

5. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци,
такси и режийни разноски в 14-дневен срок от влизане в сила на
заповедта на кмета на община Трън за определяне на купувач, по
посочени в нея, банкови сметки.

ОБЩИНА ТРЪН

България ще има нужда от  2.7 млрд. за старите реактори
България ще има нужда от 2,7 милиарда евро, за да приключи

напълно въпроса със старите съветски реактори в АЕЦ "Козлодуй"
(блокове 1-4).От посочената сума 348 милиона евро са национално
финансиране. Това пише в доклад на Европейската сметна палата,
представен днес, съобщи БТА.Палатата препоръчва след 2020 г.
програмата за закриването на старите съветски реактори у нас, в
Словакия и Литва да бъде прекратена. Според палатата след 2020 г.
може да бъде осигурявано финансиране от ЕС, само при ясен календар
и разчет на необходимите дейности.Досега ЕС осигурява средства за
разглобяването и обезвреждането на осем реактора, четири от които
работеха в АЕЦ "Козлодуй". До 2020 г. ЕС е отделил 3,8 милиарда евро
за необходимите дейности в трите държави. Палатата прогнозира, че
тези дейности ще струват общо 5,7 милиарда евро. Тази сума би
нараснала двойно, ако бъдат взети предвид разходите по съхранението
на старото гориво.Европейската комисия заяви по-рано, че не може
да се очаква увеличение на вече определеното финансиране.

В днешния доклад се посочва, че в Козлодуй, както и в словашката
АЕЦ "Бохунице", все още остава работа по събарянето на сградите,
помещавали спрените реактори, за да може процесът да бъде
окачествен като необратим. Допълва се, че сред предизвикателствата
е нуждата да се търсят технически решения, неприлагани досега.

Общ недостатък за трите държави е управлението на дейностите по
обособяването на складове за използваното ядрено гориво.Палатата
призовава трите държави да възприемат подхода "замърсителят
плаща" и да бъдат в готовност сами да покрият разноските по
съхранението на старото гориво. Допълва се, че за България досега
се наблюдава недостиг във финансирането от 28 милиона евро.

Данните показват, че до 2020 г. за нашата страна ЕС отпуска 1,14
милиарда евро, като 293 милиона евро (най-малката сума досега) са
залегнали в настоящия бюджет на Общността.

България получава 30 на сто от средствата, отпускани от ЕС по
програмата за закриването на съветските реактори в трите държави.

В документа се посочва, че 31 на сто от стойността на необходимите
дейности у нас се покриват от държавния бюджет.
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З А П О В Е Д
№ РД - 108

гр. Земен, 19.09.2016 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 61, ал.1 от

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и в изпълнение на Решение № 152 от Протокол
№ 19 от 16.09.2016 год.  на Общински съвет – гр. Земен

Н А Р Е Ж Д А М :
1. Да се проведе при условията на глава ОСМА от НПУРОИ на

община Земен, публичен търг с тайно наддаване за отдаване под
наем на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Заседанието на комисията да се проведе на
06.10.2016г. от 15.00 часа в малката заседателна зала
в сградата на общинска администрация – гр. Земен, на
адрес: гр. Земен, ул. „Христо Ботев” № 3

2. Вид на заседанието на комисията – открито
3. Начална тръжна цена – индивидуално определена за

всеки от поземлените имоти, съгласно посочените по-горе
стойности

4.  Депозит за участие в търга – индивидуално
определеният депозит за всеки поземлен имот, включен в
предмета на търга, съобразно посочените по-горе
стойности, следва да бъде внесен по банкова сметка на
общината: IBAN: BG08STSA93003300610701 или платен в
брой на касата на общината, в срок до 17:00 часа, на
05.10.2016г. Всеки участник следва да е внесъл депозит за
участие за съответния имот, за които иска да участва в
търга.

5. Цената на тръжната документация – 10 (десет) лева,
платима в брой на касата на Общината

6. Документацията да се получава в сградата на
общинска администрация – гр. Земен, на адрес: гр. Земен,
ул. „Христо Ботев” № 3

7. Срок за подаване на предложения за участие в
търга: до 17:00 часа на 05.10.2016г.  в  деловодството на
Общината.

8. Огледи на имотите следва да се извършват след
закупуване на тръжната документация, всеки работен ден
от 8:00 до 17:00 часа, но не по-късно от деня предхождащ
датата на провеждане на заседанието по т. 2 от настоящата
заповед

9.  Специални изисквания към участниците: да нямат
непогасени публични задължения, в частност задължения
към Община Земен.

     11. Начин и срок на плащане: цената се заплаща
съгласно условията на договора

     12. Утвърждавам началната тръжна цена, тръжната
документация, условията за оглед на обекта, крайният срок
за приемане на заявленията за участие.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на
населението на община Земен като се публикува в местен
вестник, на интернет сайта на общината и се постави на
таблото за съобщения в сградата на общинска
администрация, най- малко петнадесет календарни дни
преди крайния срок за подаване на заявленията за участие
в публичния търг.

Димитър Сотиров
Кмет на Община Земен
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„Ñëàâàòà” îòóïà è „Ïèðèí”(Ðàçëîã)
Радомирци запазиха първото си място в класирането

Мачът в хубавия
септемврийски следо-
бед започна повече
от добре за домакини-
те и в първите десе-
тина минути те на
два пъти изпуснаха
шанса да поведат в
резултата. В петата
минута капитанът
Тодор Зюмбулев изве-
де централния напада-
тел Стоян Георгиев
сам срещу вратата на
гостите, но той се
засуети и не успя да
нанесе удар. Две мину-
ти по-късно хубав
диагонален удар на
Кристиян Тасев срещ-
на дусната греда на
вратата,защитавана
от Петър Палаханов.
Гостите отвърнаха с
едно страховито вол-
ле от двайсетина
метра, което щеше да
скъса мрежата, ако бе-
ше попаднало в нея.

ОБЛАСТНО ФУТБОЛНО
ПЪРВЕНСТВО

ГРУПА „А” 1

3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Черногорец – Верила 0:0
Светля – Дружба 1:1
Металург – Спортист 7:2
Ботев – Чорни 0:2
Витоша – Пирин 0:2
Ерма – Студена 9:2

Класиране:
1. ФК Металург 16-3       9
2. ФК Черногорец  5-3        7
3. ФК Пирин  5-3        6
4. ФК Чорни  7-11     6
5. ФК Ерма  9-2       5
6. ФК Верила  4-3       5
7. ФК Студена  4-9       3
8. ФК Светля   6-7      2
9. ФК Дружба   5-7      1
10. ФК Витоша   0-2      1
11. ФК Спортист   6-12    1
12. ФК Ботев   2-7       0

ГРУПА „А” 2

3-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Буря – партизан 2:1
Енергетик – Бенковски 6:0
Ботев – Балкан 0:3
Левски – Сарата 1:0
Китка – Вихър 4:2

Класиране:
1. ФК Буря 14-4       9
2. ФК Енергетик 9-0          6
3. ФК Легия 6-0          6
4. ФК Китка 4-2          4
5. ФК Левски 1-1          4
6. ФК Сарата 3-4          3
7. ФК Балкан 4-8          3
8. ФК Ботев 3-7          3
9. ФК Вихър 4-7          3
10. ФК Партизан 1-4          0
11. ФК Бенковски  2-14       0

диона в Радомир, въп-
реки че отборът им
няма загуба от нача-
лото на първенство-
то и води в класиране-
то на Югозападната
група на Трета лига. В
50-та минута след
центриране на Рада-
нов централният на-
падател на „Пирин”
Тодор Раданов от три
метра успя да се раз-
мине с топката без да
успее да я насочи към
вратата на Радко Кос-
тадинов. В 55-та ми-
нута защитата на
гостите заспа при ед-
но центриране на Иво
Стоянов. Това даде
възможност на цен-
тралния нападател на
„Струмска слава”
Стоян Георгиев да из-
скочи сам срещу Пала-
ханов и без особени

„Енергетик” разби
„Бенковски”

Отборът на „Енергетик” спечели
безпроблемно  срещу гостите от
„Бенковски”(Копаница) в мач от
третия кръг на първенството на
група „А” 2. Домакините откриха
резултата още във втората минута
с попадение на Андрей Данчев.
Ивайло Данчев удвои преднината
на домакините с попадение в 23-та
минута , а след това само за две
минути,в 27-та и 28-та Кирил Гогев
вкара два гола и реши мача преди
да е изминал половин час от ре-
довното време. През второто по-
лувреме мачът просто се доигра-
ваше, но футболистите от „Енерге-
тик” успяха да вкарат още два го-
ла. В 62-та минута Валентин Геор-
гиев вкара  за  5:0, а в 78-та минута
Ивайло Данчев оформи крайното
6:0 в полза на „Енергетик”

усилия от волле да пра-
ти топката за втори
път в мрежата на гос-
тите.В 66-та минута
Тодор Пандов отново
се „отличи”. След цен-
триране на росарски
успоредно на голлиния-
та,на далечната греда
,от два метра той нап-
рави почти невъзмож-
ното като улучи крака
на вратаря на домаки-
ните и отново не успя
да вкара гол. Пет мину-
ти по-късно при една
атака на домакините
се получи карамбол на
границата на наказа-
телното поле на гос-
тите. Топката отско-
чи към крака на Георги
Иванов, който от
двайсетина метра с
остър удар я прати за
трети път в мрежата
зад Палаханов. 

„Металург” с трета
поредна победа

Отборът на „Металург” остана
единственият отбор в група „А” 1
на областното футболно първенс-
тво, който не е губил точки. В ма-
ча си срещу „Спортист”(Драгиче-
во) домакините не оставиха съм-
нение в превъзходството си и
спечелиха мача повече от убеди-
телно.”Металург” поведе в 19-та
минута с гол на Владислав Сира-
ков , а в 36-та Филип Филипов от
отбора на гостите изравни. Пос-
ледваха два гола за домакините
,дело на Иван Иванов и Асен Гри-
горов, преди да дойде ред на
двама футболисти с едно и също
име да отбележат. Първо Филип
Филипов от „Металург” направи
4:1 , а след това неговия съимен-
ник от отбора на гостите вкара
второто си попадение за 4:2.До
края на мача точни бяха само
футболисти на домакините, които
с три попадения ,съответно на
Иван Иванов в 72-та, Владислав
Сираков в 76-та и Асен Григоров
в последните минути на срещата,
оформиха крайното 7:2.

„Китка” и „Вихър” си вкараха 6 гола
Във Витановци отборите на „Китка” и гостите от „Вихър”(Елов

дол) изиграха атрактивен мач за удоволствие на зрителите, които
видяха и шест попадения в двете врати.Домакините откриха резул-
тата в 16-та минута с попадение на Венелин Тренев, но само след
три минути гостите изравниха чрез Васил Иванов. Футболистите на
„Вихър” успяха да поведат в 33-та минута с нов гол на Васил Ива-
нов. Този резултат се задържа до две минути преди края на първо-
то полувреме, когато Ботьо Ботев възстанови равенството. През
второто полувреме домакините явно бяха по-добри и реализираха
превъзходството си в неговия край.В 73-та минута Марио Томов из-
веде „Китка” напред, а в 80-та минута Илиян Иванов оформи край-
ното 4:2 за „Китка”

Но,за радост на фут-
болистите и публика-
та на домакините, ко-
женото кълбо профу-
ча на няколко санти-
метра над напречна-
та греда. Кацимерски
пък се контузи в 25-
та минута и не доиг-
ра срещата. Посте-
пенно футболистите
на „Струмска слава”
наложиха своето пре-
възходство и започ-
наха да застрашават
по-често вратата на
гостите. Неизбежно-
то се случи четири
минути преди края на
първото полувреме.
Тогава след центрира-
не на Съни Икиде
Георги Славков от
гостите изчисти
топката точна на
крака на Тошко Зюмбу-
лев и той в движение 
я заби в горния денес
ъгъл на вратата на

„Пирин”(Разлог). Вто-
рото полувреме доне-
се значително повече
емоции на дрителите,
които упорито не ис-
кат да напълнят ста-

„Витоша” и „Чорни” спечелиха с по 2:0 като гости
С един и същи резултат, 0:2 завършиха мачовете на „Пирин” и

„Чорни”,като гости,съответно на „Витоша” и „Ботев”. В Долна Диканя
гостите отбелязаха по едно попадение в двете полувремена, съответ-
но в 18-та минута на  Илиян Славчев и в 72-та на Симеон Симеонов за
2:0 в полза на „Пирин”.Почти по същото време падаха и головете в
Друган във вратата на местния „Ботев”, а техни автори бяха футболис-
тите от брезнишкия „Чорни”. Те поведоха в 15-та минута с попадение
на Васко Пашев, а три минути преди край Петко Янакиев оформи
крайното 2:0 за  „Чорни”. В единствения мач без голове в Ноевци
„Черногорец” и гостите от „Верила”(Дрен) завършиха 0:0
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Той ще трябва да изплати и 115 000 лева кръвнина на майката на убития от него Георги Герасимов

ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТ-
НИЦИ ВЧЕРА РЕШИХА
КАРДИНАЛНО ВЪПРОСА
С ЧЕТИРИ закъсали финан-

сово търговски дружества. Ликвидира-
ха ги за нула време, преназначиха до-
сегашните им управители за синдици и
им дадоха една година време за раз-
чистване на сметките. С удивително
единодушие общинарите предприеха
единствения възможен ход. По сталин-
ски – няма дружества, няма проблем. А
като знаем, че тия дружества са тър-
говски, излиза че в общината търговия
не може да се върти, освен ако не е на
частни начала. Демек всеки назначен
управител на търговско дружество е
ръкоположен само да консумира власт
и заплата до момента, в който не му
вдигнат мерника. Вчера бяха първите
четири, бас ловим, че скоро ще ги пос-
ледват и други. Както се казва – едно
по едно, до едно. Ама прави впечатле-
ние нещо друго. Тая ликвидация доста
скъпо ще се хване на Общината. Факт –
съветниците гласуваха синдиците да
получават по три минимални работни
заплати месечно възнаграждение. Като
сметнем това за една година време чо-
век започва да жали, че не е имал къс-
мета да стане синдик. Та заплатата на
синдиците още малко и ще надхвърли
тая на съветниците. Явно някои хора
парите за нищо си ги нямат. Както и
търговските дружества. А може би и
Общината...

НЯКАКЪВ КВАРТАЛЕН ГЕРОЙ ОТ
ИЗТОК ОНЯ ДЕН ГОНИЛ С БРАДВА
НАРОЧЕНИТЕ ЗА ВРАГОВЕ. От исто-
рията знаем, че брадвата е основно
оръжие и оръдие на труда за дивака.
Демек, в квартала се пише поредната
дивашка история в модерни времена.
На фона на приказките за интелектуа-
лен растеж на нацията тая случка
сякаш връща времето назад. Не че да
те гонят с нож или пистолет, примерно,
е за предпочитане, но брадвата навява
асоциации за варварство от най-дол-
нопробен вид. От фолклора знаем, че
когато заиграят брадвите, човещината
окончателно се е изродила и човек за
човека е дивак.

Спипаха перничанин
с 3.30 промила  

зад волана
Любомира ПЕЛОВА

Пернича-
нин е за-
държан с 3,
30 промила
алкохол в
кръвта.Око-
ло 17, 45 ч.,
на ул. „Лю-
лин” в об-
л а с т н и я
център бил
п р о в е р е н
лек автомо-
бил „Рено
Клио”, шофиран от 45-годишният Б.А. от
областния град. При изпробването му с
техническо средство за алкохол били отче-
тени рекордните 3, 30 промила. Взета му е
кръвна проба за химичен анализ и е задър-
жан за 24 часа с полицейска мярка.

Пърлето, се точи
близо 12 години. Про-
цесът тръгна от ну-
лата за трети път,
след като през 2004
година подсъдимият
бе осъден условно на
три години лишаване
от свобода с петго-
дишен изпитателен
срок. Четирима род-
нини на убития Гера-
симов заведоха дело в
Европейския съд за
правата на човека и
България бе осъдена
да плати 30 000 евро
обезщетение на чети-
римата жалбоподате-
ли и още 2500 евро
разноски по делото.
По-късно ВКС върна
делото за ново раз-
глеждане заради про-
цесуални нарушения.

През 2014 г. Игна-
тов бе осъден на 14
години затвор и 100
000 лв. кръвнина на
майката на жертва-
та, но той обжалва
пред по-висша инстан-
ция. Заради техничес-
ка грешка делото бе
върнато за ново раз-
глеждане от нов със-
тав в Перник. Оказа
се, че в един от доку-

Любомира ПЕЛОВА
Приключи десети-

летната съдебна сага
да убийството 23-го-
дишния ром Георги Ге-
расимов. Пернишкият
Окръжен съд призна
за виновен Бойко Иг-
натов и му отреди 6
години лишаване от
свобода при първона-
чален строг режим на
изтърпяване на нака-
занието. Игнатов, из-
вестен в града като
Бойко Пърлето, ще
трябва да изплати
кръвнина от 115 000
лева на майката на
Георги, както и напра-

Специализирана полицейска акция утре в Перник
Любомира ПЕЛОВА

Пернишката пътна полиция ще се
включи в националната специали-
зирана полицейска операция по
метода на широкообхватния кон-
трол във връзка с Първия Европей-
ски ден без загинали на пътя - 21
септември . В тази връзка в облас-
тта ще се проведе операция ED-
WARD . Това беше обявено на прес-
конференция в РДВР Перник. На
 нея присъстваха главен инспектор
Слави Лазов от Пътна полиция и на-
чалник група към Пътна полиция
Симеон Георгиев. Операцията ED-
WARD  е посветена на Европейска-
та седмица за мобилност и идеята е
да има 24-часово видео наблюде-
ние, записващо в реално време съ-
битията, и „брояч” на деня, като де-
тайли от всички произшествия с
тежко ранени или с фатален край
бъдат записвани и предоставяни
онлайн на обществеността. Мотото
на инициативата за България е
„Заедно за всеки един човешки

живот”. Целта на тази мащабна операция е  ограничаване до минимум броя на тежките пътнотранспортни произ-
шествия  на територията на Перник  и областта, чрез засилена контролна дейност по спазване изискванията на За-
кона за движение по пътищата  и повишаване степента на информираност на обществото за пътнотранспортния
травматизъм и причините за същия.

Ще има 24-часово присъствие на пътя и 24-часово видеонаблюдение. Ще има записи в реално време и ако има
тежки пътнотранспортни произшествия, ще бъдат направени записи и ще бъдат излъчени пред обществеността. На
сайта на пресцентъра на МВР ще има препратка, която ще излъчва в реално време настъпили тежки ПТП. Всички
областни дирекции ще предават информация към тях и ако има нещо то ще се излъчва в реално време. Става въп-
рос само за тежки пътнотранспортни произшествия. На следващия ден ще се отчете акцията. Много са партньорите
на акцията – заедно с органите на полицията ще работят министерства, дирекции, областни администрации..

Фураж и сено за изгорели при пожар в Брезнишко
Любомира ПЕЛОВА

Пламъците лумнали вчера, около 20, 15 ч. Жители на село Бабица сигнализирали, че горят бали сено, собственост
на местен жител. Пристигналите на място огнеборци от Перник и Брезник локализирали огъня. Унищожени са око-
ло 350 бали и 1 тон сено. Няма пострадали хора. Причините за пожара са в процес на установяване.

съобщение за потвърждение.

вените от нея разхо-
ди по делото в размер
на 6000 лв. Съдът
гражданския иск за
разликата до пълния
му  предявен размер
от 250 000 лв., като
неоснователен и недо-
казан. Трагедията, за-
ради която Пърлето
ще влезе в затвора, се
разигра на 30 май
2003 година. Тогава
Бойко и приятелите
му тръгнали да
търсят избягал кон и
така се озовали близо
до пернишкия рудник
Бела вода. Черният
път на един от авто-

мобилите, с които пъ-
тували, бил препре-
чен от пикап, натова-
рен с чували незакон-
но събрани въглища.
Мястото било тако-
ва, че возилото на ро-
мите нямало как да
бъде заобиколено. И
разправията избухна-
ла.

Според свидетели-
те на защитата, Геор-
ги държал в ръката си
нож, който размахвал
при скандала, а група-
та около него размах-
вала дървени и метал-
ни пръти. Герасимов
успял да нанесе с ножа
порезна рана в облас-
тта на кръста на под-
съдимия. Свидетел,
разпитан на предиш-
но съдебно заседание,
заяви, че е бил на из-
вестно разстояние
от Бойко и напада-
теля му и не видял
точно как се е случил
ударът, нанесен при
самоотбрана, но
видял, че Георги пада.
Уплашен от агресив-
ните роми,  избягал.

Делото в Перниш-
кия окръжен съд сре-
щу Бойко Игнатов-

ментите е било напи-
сано, че убийството
вместо на 30 май 2003
г. е извършено на 3
май 2003 г. Навсякъде
в останалите книжа
изписването било
вярно.

Сега освен колосал-
ната сума, която Пър-
лето ще трябва да
плати на майката на
убития от него Геор-
ги, той ще трябва да
издължи 369 лв на  Об-
ластната дирекция на
МВР в Перник за напра-
вени разноски на досъ-
дебното производс-
тво, като и 2 537 лева
по сметка на Перниш-
кия окръжен съд за
направени разноски в
хода на съдебното
производство. По
сметка на републикан-
ския бюджет Игнатов
ще трябва да плати
сумата от 4 600 лв.,
представляваща дър-
жавна такса върху
уважената част на
гражданския иск.

Присъдата подлежи
на обжалване и про-
тест пред Софийски
апелативен съд в 15 –
дневен срок.

 


