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Имотът в «Железни заводи» бил собственост на 59-годишен перничанин с инициали П.Й.

Св. свщмчк Поликарп,
еп. Смирненски. Преп.

Александър

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

Консул
за аташе

Заглавието звучи като „кон
за кокошка”. В смисъл, че по диплотически-
те тертипи конят и кокошката имат ед-
наква стойност като разменна монета
между държавите. Сега остава да гадаем
дали нашият изгонен дипломат от Турция
е конят, а турският аташе в Бургас – ко-
кошката.

Българо –турските отношения лека – по-
лека слизат на нивото от Априлското въс-
тание. Без баташките кланета, разбира се.
Братските съюзни държави от НАТО си
омешаха здраво капите на терена на дипло-
мацията. След смяната на Местан Турция
зае почти цялата политическа ниша на пуб-
личното говорене, а турските самолети –
въздушното ни пространство. Уж българи-
нът като цяло не се впечатлява много от
религиозните дела, обаче заради миткане-
то на турския дипломат из джамиите, на-
шето разузнаване реши да покаже, че не е
напълно унищожено.

И сега какво? Направихме се на мъже пред
Ердоган, изгонихме му човека от Бургас,
той нашия от Истанбул и стоварихме още
бодлива тел по границата. Само да не се се-
ти турският велможа, че ни обеща да ни за-
лее с бежанци. Тогава ще забравим кой е
конят и кокошката на дипломацията и ще
посърнем като мокри кокошки от приижда-
щата бежанска вълна.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Н е р е г л а м е н т и р а н

склад на въглища е от-
крит в Перник.

Това е станало при
съвместна акция на слу-
жители на сектор „Про-
тиводействие на иконо-
мическата престъп-
ност” при Областната
дирекция на полицията и
представители на Мит-
ница Столична. Митни-
чари и служители на ре-
да проверили адрес в
пернишкия квартал
„Железни заводи”, собс-
твеност на 59-годиш-
ният П.Й. Там са били
установени около 60 то-
на въглища и 4 купчини
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Информационен всекидневник

Туристическа агенция

фракция 0,10 милимет-
ра. Собственикът не е
представил разрешение
за търговия с подземно-
то богатство, издадено
от митническите орга-
ни. Съставен е прото-
кол от служителите на
Митница София и съв-
местната работа по
случая продължава.

Фактът, че е раз-
крит незаконен склад за
кюмюр е положителен.
Той обаче може да се
счита само за малка,
съвсем малка крачка
напред в тежката бит-
ка с нелегалния въгледо-
бив, който е взел в Пер-
ник не една и две човеш-

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място, без  обзавеждане 
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

Фолклорен концерт
радва перничани

Виктория СТАНКОВА
В малкия салон на Двореца на култу-

рата – Перник ще се състои концерт под
мотото „Фолклорът – настояще и бъде-
ще”. Музикалната проява ще се проведе
на 25 февруари от 17.30 часа. В нея ще
се изявят музикантите при Народния ор-
кестър към Дворец на културата – Пер-
ник с ръководител Венцислав Андонов.  

В програмата ще вземат участие още
Евелина Методиева – певица и Мартин
Бадалян – акордеон, студенти в СУ „Св.
Климент Охридски” и солисти от Вокал-
ното студио към АНПТ „Граовска мла-
дост” с ръководител Силвия Симеонова.

Входът е 2.00 лева.
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Телефони:
 076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail –
pernik@posoka.com
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ки жертви и за която се
говори от години, без
кой знае какви резулта-
ти. Защото е публична
тайна, че докато има
търговци, които изкупу-
ват изкопани на черно
въглища и намират па-
зар за тях, оцеляването
в чисто човешки план
ще е кауза пердута. И
трагедии като тази
«Рудничар» ще има отно-
во и отново. А ще губи и
законният бизнес. При-
помням, че през 2014-та
година в Перник бяха
хванати 821 тона неле-
гални въглища, количес-
тво, равняващо се на
над 40 тира.

Променлива
облачност

Виктория СТАНКОВА 
В галерия „Любен Гайда-

ров“ младежите от лите-
ратурния проект „Градски
Легенди“ ще отпразнуват
своя първи рожден ден.
Проявата ще бъде на 25
февруари от 18 часа. 

„Нашата идея е да ор-
ганизираме събитие, в
партньорство с Общин-
ски младежки съвет -
Перник, с което не само
да отпразнуваме нашия
първи рожден ден, а и да
мотивираме повече мла-
ди хора да изразят свое-
то мнение чрез литера-
турата и писането, да

излязат от своята зона
на комфорт като пред-
ставят своите произве-
дения пред останалите и
те да бъдат оценени от
нашата публика.“ – раз-
казват организатори-
те. 

На събитието освен
на литературата, ще се
обърне и внимание и на
изобразителното изкус-
тво. След литературното
четене гостите ще имат
възможността да разгле-
дат изложбата на кръжо-
ка по рисуване при Галерия
Перник.

„С четвъртото си изда-

ние нашият екип цели да
вдъхновим младите хора и
да стимулираме тяхното
креативно мислене. Има
много млади хора, които
обичат да пишат и да из-
разят себе си по този на-
чин, а чрез този проект им
се предоставя поле за из-
ява. Нашата мисията е
развиването на млади ав-
тори и да покажем, че че-
тенето не е досадно за-
дължение, а приятно прик-
лючение. 

Ще покажем, че млади-
те хора имат мнение и е
важно да го изразяват.“-
споделят младежите.

“Градски Легенди” чества
първия рожден ден на проекта
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Èíôîðìàöèîíåí äåí ïî ïðîãðàìàòà „The Job of my Life”
Той ще бъде организиран от Бюрото по труда в Перник

Ще отпускат кредити за малки
и средни предприятия

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството одобри проектите на спо-

разумения, с които се уреждат правата и за-
дълженията на Управляващия орган, Евро-
пейския съюз, Европейския инвестиционен
фонд и Европейската инвестиционна банка
относно прилагането на Инициативата за
малки и средни предприятия на Европейска-
та комисия в България през програмен пе-
риод 2014-2020 г. по ОП „Инициатива за
малки и средни предприятия“.

В изпълнение на Инициативата за малки и
средни предприятия се предвижда структу-
риране и стартиране на изпълнението на
един финансов инструмент – неограничени -
гаранции за предоставяне на капиталово
облекчение на финансови посредници за
нови портфейли за дългово финансиране на
допустими МСП. Чрез него ще се подобри
достъпът до дългово финансиране на малки
и средни предприятия чрез адресиране на
основните трудности пред МСП в България –
невъзможността да наберат достатъчно ка-
питал за своя бизнес поради ограничен дос-
тъп до иновативни финансови инструменти,
високи изисквания за обезпечение и цена
на дълговото финансиране.

Предлагането на кредити на малки и сред-
ни предприятия по финансовия инструмент
на пазара се очаква да започне през втора-
та половина на 2016 г. и да продължи до
края на 2019 г. финансовите посредници да
създадат портфейл от ново дългово финан-
сиране между 400-600 млн. евро.

Радомирец остана без показалец
Любомира ПЕЛОВА

25-годишен радомирец е пострадал при
трудова злополука.

Нелепият инцидент е станал в края на ми-
налата седмица, в предприятие на улица
„Гарата” в Радомир. При работа на преса,
25-годишен местен жител получил частична
ампутация на показалец на дясната ръка.
Причините за случилото се са в процес на
изясняване.

Започнато е досъдебно производство.

Силвия ГРИГОРОВА
Втори информа-

ционен ден, във
връзка с програма-
та  „The Job of my
Life” , ще се прове-
де в Дирекция „Бю-
ро по труда” в
Перник на 25 фев-
руари/четвъртък/
от 10.30ч. От Бю-
рото по труда от-
правят покана към

Още 480 000 лева от фонд „Земеделие”
Силвия ГРИГОРОВА

Държавен фонд „Земеделие“-Разплаща-
телна агенция преведе близо 480 000 лева
за  реализирани четири проекта на Местни
инициативни рибарски групи по мярка 4.1
„Развитие на рибарските области” от Опе-
ративната програма за развитие на сектор
„Рибарство” –ОПРСР 2007-2013 година.
Целта на инициативите, заложени в местни-
те стратегии за развитие, е подобряването
на качеството на живот в рибарските регио-
ни на страната.

Местната инициативна рибарска група
„Шабла-Каварна-Балчик“ приключи
проект за създаване и оборудване на ту-
ристическо селище. Стойността на изплате-
ната субсидия е над 102 000 лева.

Близо 58 000 лева са изплатени и на об-
щина Девин за инициативата на местната
група „Високи Западни Родопи: Батак-Де-
вин-Доспат” за изграждане на беседки и
парапет на дървен мост над река Триград-
ска в местността „Шутия мост”. Тази мес-
тна група изпълни и проект за подобрява-
нето на стандарта на живот на хората от ре-
гиона, чрез който бяха закупени нови ма-
шини за преоборудване на пъстървово сто-
панство. Подобряването на производстве-
ните процеси получи субсидия на етап око-
нчателно плащане от 218 768 лева.

Съхраняването на традициите е акцент за
местната група „Главиница-Тутракан-Сли-
во поле” в проекта им „Тихият Дунав - тра-
диции и модерен туризъм”, по който Раз-
плащателната агенция преведе окончател-
но плащане от почти 98 000 лева.

Световната банка с
консултантски услуги за

ефективността в отрасъл ВиК
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството даде мандат на минис-
търа на регионалното развитие и благоус-
тройството да подпише ново споразуме-
ние със Световната банка за предостав-
яне на консултантски услуги за разработ-
ване на стратегия за финансиране, укреп-
ване на регулаторния капацитет и повиша-
ване ефективността на предоставяните ус-
луги в отрасъл ВиК. Консултантските услу-
ги по споразумението, което ще бъде трето
по ред между Банката и МРРБ, са спе-
циално предназначени да спомогнат за
създаването на условия, механизми и ка-
пацитет за подобряване на дейността и
увеличаване на ефективността на отрасъ-
ла.

 Осъществяването на предвидените в
споразумението дейности и мерки ще доп-
ринесе за развитието на отрасъл „Водос-
набдяване и канализация” чрез оптимизи-
ране на управлението и подобряване на
качеството на предоставяните услуги.
Предвижда се да бъде разработена стра-
тегия за финансиране на отрасъла и под-
ходящи финансови механизми, с цел на-
маляване на въздействието върху цените
в следствие на изменената регулаторна
рамка в отрасъла и разработване на меха-
низъм за задържане на част от приходите
от ВиК услуги за бъдещо реинвестиране в
отрасъл ВиК. Това ще подпомогне и из-
пълнението на предварителни условия
за усвояване на европейски средства
през периода 2014-2020 г. Услугите, които
ще бъдат предоставени от експертите на
Банката, трябва да допринесат за укреп-
ване на регулаторния капацитет с цел по-
добряване на предоставяните услуги в от-
расъла и изготвяне на указания за прег-
лед на бизнес плановете на ВиК операто-
рите, разработени по новата регулаторна
рамка за периода 2017-2021 г.

Дейностите по Споразумението ще се
изпълняват в рамките на проект „Подпо-
магане на ефективността, управлението и
институционалния капацитет в отрасъл
ВиК”, финансиран от Кохезионния фонд
на ЕС в рамките на ос 1. Води на Опера-
тивна програма „Околна среда 2014-
2020 г.”, с конкретен бенефициент Минис-
терството на регионалното развитие и бла-
гоустройството – дирекция „Водоснабд-
яване и канализация”.

млади хора от об-
ласт Перник са
кандидатствали
по тази програма,
като 3-ма от тях
са подали докумен-
тите си след пър-
вия информацио-
нен ден. И в мо-
мента продължава
 приема на авто-
биографии за кан-
дидатстване по
тази програма на
електронен ад-
рес: mobipro2016@az.government.bg.

Според директо-
ра на Бюрото по
труда”- Росен Си-
меонов, ако до из-
тичането на край-
ния срок за подава-
нето на докумен-
тите се съберат
15 кандидати по
тази програма, ще
може да се органи-
зира провеждане-
то на курса за изу-
чаването на нем-
ски език в Перник.
„Така ще можем да
спестим на млади-
те хора пътуване-
то им до София.
Ако обаче не се съ-“Мечо пух” с представление в Перник

Виктория СТАНКОВА
Най-малките перни-

чани ще се забавл-
яват с представле-
нието „Мечо Пух”
по А.А.Милн. То ще бъ-
де играно на 27 фев-
руари- събота, от 11
часа в Общинския мла-
дежки дом. Входът е 3
лева, а билети се про-
дават на касата в кул-
турната институ-
ция.

Веселата и жизнера-
достна история за
Мечо Пух и неговите
приятели е любима на
всички деца по света.
Приключенията на
Мечо Пух, Прасчо, Зае-
ка, Кенга и Йори ще ви
отведат в света на
п р и я т е л с т в о т о .
Спектакълът е наси-
тен с музика, изпъл-
нен приключения и
свежо настроение.

Той е отличаван
многократно на меж-
дународни фестивали
за цялостен спекта-

Поредните кражби на ток
Любомира ПЕЛОВА

Две кражби на ток са устано-
вени в Перник.

Служители на електрораз-
пределителното дружество
алармирали полицията, че на
улиците „Софийско шосе” и
„Освобождение” има нерегла-
ментирано присъединяване
към електрическата мрежа.
Съвместна проверка констати-
рала кражбите на ток. Извър-
шени са огледи на местоп-

роизшествията и са установени собствениците на незаконно присъе-
динилите се имоти.

Образувани са досъдебни производства и процесуално-следстве-
ните действия продължават.

къл, мъжка и женска
роля, за представяне
на чужд език, както и
награди на междуна-
родно детско жури.
За ролите си в „Мечо
Пух”- Мирослав Цвета-
нов е носител на годиш-
ната награда на Съюза
на артистите в Бълга-

берат 15 човека,
подалите докумен-
ти, които са ут-
върдени, ще преми-
нат курс за обуче-
ние по немски език
в София, който се
финансира напълно
от германското -
Министерство на
труда и социална-
та политика.”,
поясни Симеонов.

Федералната аге-
нция по труда към
германското Ми-
нистерство на
труда и социална-
та политика за
четвърта поредна
година стартира
набирането на кан-
дидати за участие
в програмата  „The
job my life” (Mobi-
Pro-EU).

Целта на тази
програма е да под-
помогне, включи-
телно и финансо-
во, младежи от ЕС/
ЕИП, които искат
да започнат дуално
професионално обу-
чение във Федерал-
ната Република.

рия
Сценична адаптация :

Роза Николова
Сценография и кукли:

Мирослав Цветанов
Mузика: Хайгашод

Агасян
В ролите: Роза Нико-

лова, Мирослав Цвета-
нов

младите хора от
областта на въз-
раст от 18 до 27
години. На инфор-
мационния ден ще
присъстват Слав-
ка Радева – Дирек-
тор на Дирекция
Европейска мобил-
ност и Полина Ма-
ринова - Началник
о т д е л   E U R E S   о т
Агенция по заетос-

тта. Те ще отго-
ворят на всички
въпроси, които
вълнуват младите
хора свързани с ус-
ловията, които
предлага Федерал-
ната агенция по
труда към герман-
ското Министерс-
тво на труда и со-
циалната полити-
ка за обучение и
реализация на мла-
дежи от България.

На първия ин-
формационен ден,
който се проведе
на 8 февруари,
присъстваха 25
младежи от регио-
на. Тогава четири-
ма от присъства-
щите младежи спо-
делиха, че ще се
възползват от
предоставената
оферта от Герма-
ния за обучение.
По информация
от Бюрото по
труда, До сега 8
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Óïðàâëÿâàùèòå ëàíñèðàò ÷àñòíîòî çäðàâåîïàçâàíå
Това е позицията на БСП, заяви пернишкият депутат Валери Жаблянов

Трима номинирани за
лидери на БСП в Перник

Любомира ПЕЛОВА

ния пакет са включе-
ни 198, а останалите
67 вличат в т.н вто-
ри пакет, при който
пациентът няма да
бъде лекуван веднага,
а по преценка на каса-
та ще трябва да чака
от няколко месеца та
до година и повече.
Простата аритмети-
ка показва, че всъщ-
ност свиването на
клиничните пътеки е
изключително сериоз-
но» бе категоричен
народният предста-
вител.

Депутатът допъл-
ни, че въпросът с це-
новата политика на
лекарствата остава
без коментар, тъй ка-

Любомира ПЕЛОВА
Миналият вече вот

на недоверие с осно-
вен акцент “здравео-
пазване” беше основ-
ната тема на вчераш-
ната пресконферен-
ция, която даде ръко-
водството на БСП в
Перник.  Пернишкият
депутат от левицата
Валери Жаблянов от-
прави изключително
остра критика към
управляващите. Той
неколкократно под-
черта, че искането на
парламентарната гру-
па на столетницата
дебатите по вота в
пленарна зала да бъ-
дат пряко предавани
по БНР и БНТ е било
отхвърлено от уп-
равляващите, с което
повечето българи не
са успели да разберат
за какво точно става
дума, не са наясно с
действителната по-
литика на правителс-
твото по отношение
на здравеопазванет, а
не с декларираните
намерения.

Според Жаблянов
проблемът идва още
от средата на 90-те
години на миналия
век, когато десница-
та сложи началото на

си политика по регио-
ни. Следователно це-
ните в страните от
Югоизточна Европа
следва да са близки”
заяви Жаблянов. Той
коментира и още един
факт, касаещ зъболе-
чението, което изо-
бщо не фигурира в ре-
формата и което е на
100 процента частно,
а резултатът от то-
ва е, че българите ма-
сово остават без зъ-
би, тъй като не мо-
гат да си позволят
скъпите частни услу-
ги.  Липсва и каквато
и да е реформа в до-
болничната помощ,
което е в ущърб на
обикновения бълга-

Нова наредба за цените на лекарствата от есента
Силвия ГРИГОРОВА

От 1 септември, вместо от 16 февруари
2016 г., ще влязат в сила одобрени през м.
г. промени в Наредбата за условията, пра-
вилата и реда за регулиране и регистри-
ране на цените на лекарствените продук-
ти.

Анализирането в началото на 2016 г. по-
каза допълнителна необходимост от по-
плавно адаптиране към новите изисквани-
я, залегнали в наредбата, за да не се до-
пусне възникването на проблеми, които да
рефлектират неблагоприятно върху па-
циентите и доставчиците на лекарстве-
ни продукти.

Необходимо е допълнително технологич-
но време да бъде приспособен ефективно
аптечният софтуер към новите изисквани-
я, да бъдат предвидени контроли върху
софтуера на Националната здравноосигу-
рителна каса с оглед непротиворечиво от-
читане на лекарствените продукти. Необ-

ходим е и по-дълъг период на операторите в здравната системата да реализират по досегашния ред ле-
карствените продукти, закупени по досегашните правила, за формиране на размера на доплащането им от
пациентите.

т.н. здравна реформа.
«Днес говорим за про-
дължение на онази по-
литика, благодарение
на което все по-малко
българи имат достъп
до качествено здра-
веопазване. На първо
място трябва да
споменем нерацио-
налното разпределе-
ние на ресурите. Па-
радоксално е напри-
мер, че средствата
общо отделени за
здравеопазване през
последните години
от 700 милиона лева
днес достигат 1,1
милиарда лева, при
същото население,
без кой знае какъв
скок в отделните
пътеки като разхо-
ди, без обяснение за-
що е така и без пови-
шаване на качество-
то в здравеопазване-
то. Аз лично мога да
обясня защо е така.
Миналата година са
издадени 78 нови
разрешения за нови
дейности на 66 бол-
ници. От 65 държав-
ни болници само 11
са в добро икономи-
ческо състояние.
Общият размер на
болниците към мо-
мента е 500 милиона

лева при нулев дефи-
цит на касата, което
означава, че задъл-
женията се прехвър-
лени на болниците
от Касата. В същото
време часнните бол-
ници са в много доб-
ро финансово със-
тояние и формират
печалба. Според нас
се води целенасочена
политика за прес-
труктуриране по
пътя на финансови-
те ограничения в
секторра „здравео-
пазване” – да се даде
приоритет на час-
тните болници, на
скъпите услуги, само
на определин пъте-
ки, които гаранти-
рат приходите в бол-
ниците. Правителс-
твото трябва да въ-
веде ред в разходва-
нето на средствата
за здравеопазване, е
позицията на БСП»,
заяви пернишкият
депутат.

Той постави на
дневен ред още един
проблем, станал при-
чина за искания вот
на недоверие - клинич-
ните пътеки, които
от 311 са намалени до
265. «От тези 265 пъ-
теки обаче в основ-

то огромна част от
българите в гранич-
ните райони си купу-
ват лекарствата от
съседните Гърция,
Турция, Македония,
Румъния, където те
са доста по-евтини.
«Здравното минис-
терство  трябва да
даде аргументиран
отговор защо дос-
тавчиците на лекарс-
тва продават на раз-
лични цени в нашия
район. Големите ком-
пании-производители
формират ценовата

рин, допълни депута-
тът. Депутатът
подложи на остра кри-
тика и Здравната кар-
та, която според него
е само статистика и
нищо друго.

При гласуването на
вота за недоверие
правителството оце-
ля с 10 гласа, 9 от кои-
то бяха на АБВ. Депу-
татите от партия-
та на Георги Първа-
нов за пореден път
доказаха, че са за несо-
циална политика,
смята Жаблянов.

В община Перник вече започнаха събранията на
първичните партийни организации, на които са напра-
вени и първите номинации на кандидати за лидер на
общинската структура на левицата. Засега кандида-
турите са три, заяви настоящият председател на пар-
тията в Перник Ненко Темелков. Съобщавайки имена-
та, той изрично подчерта, че ги съобщава по азбучен
ред, а не според броя на гласовете за всеки от тях.
Това са бившият шеф на „Български пощи” и общин-
ски съветник от БСП Валентин Петков, бившият
зам.областен управител Кирил Леонов и бившия об-
ластен управител арх.Михаил Михайлов. Социалисти-
те от общината правят своите предложения и за деле-
гати на предстоящия конгрес, както и за върховните
ръководни органи на партията. На събранията се об-
съждат и най-тежките проблеми на държавата днес,
обикновените членове на левицата дават своята оце-
нка за извършваните промени, за вътрешната и вън-
шната политика на кабинета. Кампанията тече спокой-
но и позитивно, заяви още Ненко Темелеков.

До момента са минали събранията на около 20 про-
цента от първичните партийни организации, които
трябва да приключат до 20 март т.г. За 16-ти април е
насочена общинската окнференция на БСП , а на 7 и
8 май ще се проведе 49-тият конгрес на БСП.

НССЗ организира информационна
среща в рамките на „АГРА” 2016

Силвия ГРИГОРОВА
В рамките на международната селскосто-

панска изложба „АГРА“ 2016 Националната
служба за съвети в земеделието  ще органи-
зира информационна среща-семинар на те-
ма “Възможности за подпомагане на малки-
те стопанства през 2016 г. по Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 г.”
Форумът ще се проведе на 24 февруари 2016
г. от 14.00 ч. в зала „Пресклуб“ на Пловдив-
ския панаир.

На семинара ще бъдат представени въз-
можностите за кандидатстване по подмярка
6.3 „Стартова помощ за развитие на малки
стопанства“ от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. и въз-
можностите за получаване на консултантска
помощ от малките стопанства от НССЗ по
ПРСР 2014-2020 г., в т.ч. и за кандидатстване
по мярка 6.3.

Земеделски производители ще представят
своите успешно реализирани проекти, изгот-
вени от експерти на Националната служба за
съвети в земеделието. По време на семина-
ра ще има възможност, както за открита дис-
кусия по различни теми, така и за индиви-
дуални консултации от експерти на Нацио-
налната служба по въпроси, свързани с но-
вата оперативна програма и мерките в нея .

Международната селскостопанска излож-
ба АГРА е най-голямата платформа на агро-
бизнеса в Югоизточна Европа. Нейното 25-о
издание ще се проведе от 24 до 28 февруари
2016 година.

АГРА се организира от Международен па-
наир Пловдив под егидата на Министерство
на земеделието и храните в България и със
съдействието на Селскостопанската акаде-
мия. Одобрена е от Международната асоциа-
ция на изложбената индустрия (UFI) - дока-
зателство, че се организира според светов-
ните стандарти.
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Çàòÿãàò êîíòðîëà çà äðîãèðàíè øîôüîðè
Водачите на МПС най-често употребяват “трева” и амфетамини

влияние на вниманието,
концентрацията и вре-
мето за реакция”, ко-
ментира д-р Благовеста
Томова от Център по
наркомании.  Дрогира-
ните шофьори лесно се
разпознават от пътни-
те полицаи. „Зениците
им са разширени, движе-
нията са забавени,
някои са агресивни”, об-
ясни Димитър Конов
от Пътна полиция –
София. Именно в таки-
ва ситуации пробата е
задължителна. Месеци
наред обаче тестове за
наркотици – нямаше, но
сега контролът отно-
во се затяга. „Взимане-
то на проба трае около
8 минути. След тества-
нето на проба уредът
отчита вида на нарко-
тика – дали е амфета-

Поредните двама
пияни зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Нови две бързи производства за шофира-

не след употреба на алкохол са започнати в
Перник.

На 20-ти февруари, около 2,15 часа, на
улица „Ленински проспект” в пернишкия
квартал „Изток” е бил проверен лек автомо-
бил „Опел Корса”, управляван от 43-годиш-
ния жител на областния град П.Я. При из-
пробването му с техническо средство за ал-
кохол били отчетени  1,85 промила. Мъжът
отказал кръвна проба и бил задържан за 24
часа с полицейска заповед.

Ден по-късно, на улица „Кракра” в облас-
тния център бил проверен лек автомобил
„Тойота”, шофиран от 22-годишния пернича-
нин В.В. И при него алкохолната  проба се
оказала положителна – 1,78 промила. Мла-
дежът също отказал кръвна проба за хими-
чен анализ и бил задържан 24 ч.

Работата по документиране на случаите
продължава.

Перничанин хванат
с крадени очила

Любомира ПЕЛОВА

Валери Жаблянов”„Политиката е висш
пилотаж, който кабинетът на владее!”

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият народен представител от БСП Вале-

ри Жаблянов отправи вчера тежка критика към ка-
бинета заради лошата външна политика, касаеща
и сигурността на държавата. Депутатът постави
ударението върху изострените отношения на Бъл-
гария с южните ни съседки Турция и Гърция. Те
самите са в конфликт помежду си, припомни
Жаблянов.

Въпросът със сигурността според него в момен-
та е изключително остър. „Отношенията с републи-
ка Турция са значително изсотрени след опитите
на турското посолство да се намеси пряко в ДПС –
една българска партия, която бе направен опит да
бъде разцепена и да бъдат диктувани условията на
избор на ръководство. Факт е, че български депу-
тати са притискани от турското посолство и с уча-
стието на турския посланик. За нас е нобяснима
липсата на реакция от Министреството на външни-
те работи, уклончивото поведение на министър-
председателя и практическата липса на позиция
на правителството по този въпрос. Г-н Борисов жи-
вее с убеждението, че тревожните събития ще под-
минат България само защото той слуша внимател-
но наставленията на г-жа Меркел, които обаче до-
ведоха до обща дестабилизация на Европа, на
Балканите и неудачната политика по отношение на
бежанците. Правителството е страхливо. Министър-
председателят е страхлив. Няма никаква политика
по отношение на република Турция, с изключение
на случая с изгонения дипломат от бургаското
консулство, в отговор на което Република Турция
ни връща нашия консул от Истанбул. Това е нере-
ципрочна политика, а външният ни министър не се
е появявал в Народното събрание от три месеца,
не смята да се ангажира с българската външна по-
литика, което бе показано и от блокадата на гръц-
ката граница. Българският парламент прие спе-
циална декларация поповод случващото се на
българо-гръцката граница, подкрепена и от БСП,
но с ясно отркояване на нашите позиция. Ние счи-
таме, че събитията там не са плод на поведението
на 10 пияни фермери, както се изразиха някои
български министри и не считам, че по този начин
трябва да се говори за сложните социални проце-
си в една съседна държава. Считам, че причините
за блокадата на гръцката граница и гръцката поли-
тическа позиция са неуместните изявления на
Бойко Борисов по време на кризата между Гърция
и нейните кредитори през миналата година, некон-
тролираните, недипломатични, ще кажа на моменти
просташки коментари на министри от правителс-
твото и на политически лица от българската държа-
ва. И днес ние понасяме икономическите загуби
от липсата на дипломатически такт, политически
умения и на нашата сгрешена представа, че ако
сме близки с г-жа Меркел ще ни се уредят всички
регионални въпроси. БСП неколкократно е подчер-
тавала, че политиката на послушание ще доведе
до катастрофа в регионалните ни отношения. В мо-
мента България е в изострени отношения и с Тур-
ция, и с Гърция, които пък са в изострени отноше-
ния помежду си. Това за мен е висш пилотаж в
неумението да се води правилна външна полити-
ка” заяви Жаблянов. Аз съм на мнение, че вън-
шната политика на България е претърпяла пълно
фиаско, което означава оставка на външния ми-
нистър, търсене на персонална отговорност на ми-
нистър-председателя, каза още пернишкият депу-
тат от БСП.

Според него създаването на специална комисия
към Народното събрание, която да разследва на-
месата на Руската федерация и Турция у нас, е из-
ключително неуместна и ще ни се отрази негатив-
но.

Любомира ПЕЛОВА
Затяга се контролът

за дрогирани шофьори.
След няколко месеца без
тестове за наркотици
– катаджиите отново
започват проверки на
шофьорите. Уредите и
консумативите за тес-
тването на водачите
на автомобили вече се
доставят в областни-

и които ще бъдат зап-
лащани от Здравната
каса”, заяви Петър
Москов. 

Той обеща и увеличе-
ние на заплатите ма
медицинския персонал.

“Още сега държава-
та гарантира увеличе-
ние на заплатите на
медицинския персона-
л в спешните отделе-
ния на болниците. То-
ва вече е факт - лека-
рите ще получава-

т 1500 лв., а сестри-
те - по 900 лв., и то
не въз основа на мо-
ментната си числе-
ност, а по щат. Ако
има трима лекари, а
щатът е за шестима,
болницата ще получи
възнаграждение за це-
лия щат”, уточни ми-
нистърът.

Министър Москов
отчете като успех на
новата посока, в коя-
то върви здравопаз-
ването и фактът, че
над 200 000 българи
са възстановоли
здравноосигурител-
ните си права. Той
заяви, че се отварят
и три нови клинични
пътеки, които ще
включват голяма хи-
рургична или ортопе-
дична интервенция
или тежко невроло-
гично заболяване, за
които има нужда от
рехабилитация.

Любомира ПЕЛОВА
“За две години сме

осигурили допълни-
телно 56 млн. лева по-
вече в доболничната
помощ. Това е следс-
твие на година и по-
ловина яростна бит-
ка за защита на ваши-
те пари - по начина,
по който ги харчат -
държавата и Здравна-
та каса”, заяви здрав-
ният министър Пе-
тър Москов при посе-
щението си в Перник.
Той увери, че нито ед-
на болница няма да по-
лучи по-малко от обе-
ма, който е изработе-
н през миналата го-
динa.

Министърът посо-
чи, че според разче-
тите на Здравната
каса и новия рамков
договор, който влиза
в сила от април, се о-
сигуряват нови 640
хил. направления в с-
равнение с миналия
период. ”Отпуснато
е и финансиране за но-
ви 230 хил. профилак-
тични прегледи за де-
цата до 18 г. Въвеж-
дат се над 5 млн. броя
нови изследвания,
които лекарите ще
могат да назначават

56 милиона лева допълнително
влезли в доболничната помощ

мин, дали е трева или
друго упойващо вещес-
тво”, обясни начални-
кът на столичната
Пътна полиция Тенчо
Тенев. Апаратът из-
ползва слюнка от шо-
фьора и може да разли-
чи 6 вида наркотици.
Ако пробата се окаже
положителна, наказа-
нието може да е, както
глоба, така и лишаване
от свобода от 1 до 3
години.

Официално поне 570
000 българи са проб-
вали наркотици поне
веднъж в живота си.
Значително расте
употребата на син-
тетична дрога, осо-
бено сред младежите.
Затова рисковете на
пътя наистина са го-
леми.

те поделения на КАТ в
страната, информира-
ха от МВР. Изследва-
нията показват, че шо-
фьорите най-често
употребяват марихуа-
на и амфетамини, а чес-
то ги съчетават и с ал-
кохол.

На пътя обаче това
може да се окаже фа-

тално. Дрогата влияе
различно на шофьори-
те. Едни са буйни и аг-
ресивни. Другите – със
забавени действия.
Всички обаче – опасни.

„Дрогата оказва

Перничанин на приличната възраст от 51
година стана за резил, след като бе задър-
жан за кражба от голям магазин.

В събото във Второ районно управление е
бил подаден сигнал от охраната на магазин
в пернишкия квартал „Изток”, че са задър-
жали мъж, откраднал очила от обекта. Прис-
тигналите на място полицаи идентифицира-
ли 51-годишния жител на областния град
П.К. Очилата са иззети и върнати на магази-
на.

П.К. бил задържан за 24 часа с полицей-
ска заповед и работата по случая продъл-
жава.

СЪОБЩЕНИЕ
На основание чл. 27, ал.2 от ЗОП

Ви уведомяваме, че Община Пер-
ник открива процедура за възла-
гане на обществена поръчка с
предмет:“ Текущо поддържане на
общински озеленени площи по
четири обособени позиции. Об-
явлението за обществена поръч-
ка е публикувано в регистъра на
АОП под номер ID 715321 от
22.02.2016г.

Община Перник

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ
Сертифицирана по ISO 9001: 2008

2300  Перник,  пл. “Св. Иван Рилски “ 1А ; тел: 076 / 602 933; факс: 076 / 603 890
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 9 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.8, ТЕР., РЕМОНТ - 39 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 64 500 ЛВ.
5. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000 ЛВ
6. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР - 15 800 ЛВ.
7. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.8, 2ТЕР, ДОБЪР - 50 000 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000 ЛВ
10. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ..
11. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000 ЛВ.
13. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000 ЕВРО
14. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С.КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55КВ.М, ДВОР 330КВ.М- 35 000 ЛВ
2. КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000 ЛВ
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М - 65 000 ЛВ
4. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М - 45 000 ЕВРО
5. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000 ЛВ.
6. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ
7. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900 ЛВ
8. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 25 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 28 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ., ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА - 95 000 ЕВРО
13. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
14. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 18 000 ЛВ.
15. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
16. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25Е/КВ.М
17. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
18. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
19. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
20. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
21. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М
22. ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА”
ЗП:50КВ.М, ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000 ЛВ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

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

3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро

4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.

5. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

28. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.

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

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

Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4, за

ремонт - 37 000 лв.

0887/884 095
0888/503 237

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

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВА:

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

2. Гарсониера, кв. Монте Карло, ет. 2, ТЕЦ, тер.,преустр, ПВЦ - 43 900 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

30. Къща, с. Ярджиловци, тх., пл., 72 кв.м, дв. 550 кв.м, на асфалт - 45 000 лв.

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

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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.
4. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 74 кв.м, сутерен и ет.- 37 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 86 000 евро
7. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
10. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
11. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
13. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
14. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
15. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. УПИ, Богданов дол, 425 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
20. УПИ, Драгановец,1 340 кв.м - 10 лв./кв.м
21. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
22. 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. Двустаен, Изток, ТЕЦ, напълно обзаведен - 150 лв.
2. Двустаен, Изток, част. с обзавеждане - 200 лв.
3. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
4. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 19 500 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 6 - 27 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 28 000 лв.
4. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг - 26 000 лв.
5. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
6. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
7. Помещение за бизнес,  Димова махала, 24 кв.м - 20 000 лв.

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

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

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

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

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

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

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 23 февруари 2016 г.

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

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
5. Двустаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Двустаен, в района на Болницата, гредоред, 72 кв.м - 36 000 лв.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 800 евро
8. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
9. Двустаен, при гаров район, ет. 2, тер., нов - 31 000 евро
10. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
11. Двустаен, Тева, ет. 4, тип звезда - 25 000 лв.
12. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.

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

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
3. Двустаен, около Болницата, ет. 1, напълно обзаведен - 300 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 5, лукс, обзаведен - 450 лв.
5. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 лв.
6. Тристаен, Ид.ц., нов блок, ет. 2, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен - 420 лв.

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

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

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

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

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

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

52 000 лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

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

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

6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., 2 ет., РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., 2 ет., РЗП: 144 кв.м, гараж, дв. 630 кв.м - 80 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:

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

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
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ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

център-около гарата

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

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

Купува УПИ, ул. Владайско
въстание, на ВГМ

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

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

ново стройтелство, без
двор, но в съседство с

парково пространство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.
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Давам под наем заведение с
кухня, кв. Мошино и за други цели
- тел. 0895 496 131
Давам под наем, гарсониера кв.

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

офиси и кантори, кв. Хр. Смирнен-
ски и гараж в района на Печатни-
цата - 0988 953 050
Давам под наем, едностаен апарта-

мент, Център, обзаведен, непоследен
етаж, 50 кв.м - тел. 0898/459 455
Давам под наем, обзаведени

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

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

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/
88 40 95; 0888/50 32 37
Кафе аперитив “Струма търси

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

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

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

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

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

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

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

работа

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

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

Собственик
продава:

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

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

вителства, кафе, на 2 етажа

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и

др. - 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

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

тел.0878/32 14 34

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

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

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215

наем

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

гранитогрес, срещу
“Пени маркет”, отличен,

след ремонт
- по договаряне

- тел 0885/722 340

Строителна
бригада, извършва

тенекеджийски
услуги,

хидроизолация,
конструкции и

ремонт на
покриви,

почистване на
комини

- тел. 0895 996 979

Чехия - работа в складови бази за
мъже и жени до 55 год. Работата
не е сезонна а постоянна и
търсим сериозни и отговорни
хора. Не е задължително
владеенето на език. Получавате
100% гаранция за сигурност и
коректност от наша страна.
Заплащане 100 крони/час, 1100
ЕВРО/месец , осигурена квартира,
трудов договор, осигуровки по
чешкото законодателство, които
са валидни за България.
Телефон за връзка : 0877 25 41 39
, 0893 27 21 83
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание,

състояло се на 13.01.2016 г., след като обсъ-
ди Докладна записка /вх.№ 714/28.12.2015 г./
от В. Церовска – Кмет на Община Перник и
Становища на ПК“БФЕ“ и ПК“ОСКПСК“, от-
носно: Прекратяване на съсобственост чрез
изкупуване на дела на Община Перник за
поземлен имот с идентификатор
55871.525.140 по кадастралната карта и ка-
дастралните регистри на гр. Перник.

На основание чл. 21 ал.1 т.8 и ал.2  от
ЗМСМА и съгласно чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС и
чл.77 ал.1 т.3 от НПУРОИ, след поименно гла-
суване с 35 /тридесет и пет/ гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 69

1. Приема оценка и дава съгласие да се
прекрати съсобствеността между Николай
Стоянов Васев и Община Перник върху по-
землен имот с идентификатор 55871.525.140
/землище петдесет и пет хиляди осемстоти-
н седемдесет и едно, кадастрален район пет-
стотин двадесет и пет, имот сто и четириде-
сет/ по кадастралната карта и кадастрални-
те регистри на гр. Перник, с адрес на позем-
ления имот: гр. Перник, п.к. 2300, ул. Едина-
десета, № 5, проектна площ 653 /шестстотин
петдесет и три/ кв.м., трайно предназначе-
ние на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: ниско застрояване /до
10м/, който поземлен имот съгласно регула-
ционния план на гр. Перник, кв. Радина чеш-
ма, приет със Заповед №  III-136/20.03.1981г.
представлява УПИ IX-57, кв. 10, с площ от 653
/шестстотин петдесет и три/ кв.м., като се из-
върши продажба на 221/653 /двеста дваде-
сет и един върху шестстотин петдесет и три/
идеални части от поземления имот, собстве-
ност на Община Перник съгласно АОС №
7597 от 01.04.2014г., за сумата от 3 757 лв. /
три хиляди седемстотин петдесет и седем ле-
ва/.

2. Възлага на Кмета на Община Перник
да издаде заповед и сключи съответния до-
говор за покупко – продажба на основание
чл. 36, ал. 3 от ЗОС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

Продължава на страница 10

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание,

състояло се на 13.01.2016 г., след като обсъ-
ди Докладна записка /вх.№ 685/11.12.2015г./
от В. Церовска – Кмет на Община Перник и
Становища на ПК“УТИИ“ и ПК“ОСКПСК“, от-
носно: Проект  за  подробен  устройствен
план – парцеларен план /ПУП-ПП/ за обект:
Ел. захранване на „Кариера за добив на ине-
ртни материали”, имоти № 000627, 000628,
000629, 000631, 000633 и част от имот 000810
по КВС на с. Студена, община Перник.

На основание чл.21 ал.1 т.8, т.11 и ал.2 от
ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и ал.5, във връзка с
чл.125 от ЗУТ, чл. 62, ал.2, чл. 64 от  Закона
за енергетиката /ЗЕ/ и Наредба № 16 от 09
юни 2004г. за сервитутите на енергийните
обекти на МЕЕР, МЗХ, МРРБ,/изм. и доп. ДВ
бр.35/2015г./,   след поименно гласуване с
29 /двадесет и девет/ гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 68

ОДОБРЯВА представеното техническо за-
дание и РАЗРЕШАВА изработване  на проект
за ПУП-ПП  за обект: ЕЛ ЗАХРАНВАНЕ НА „КА-
РИЕРА ЗА ДОБИВ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ”,
имоти № 000627, 000628, 000629, 000631,
000633 и част от имот 000810 по КВС на с.
СТУДЕНА, община Перник.

Трасето на новопроектирания подземен
кабел 20 КV /САХЕкТ 1х3х185мм2/ от същес-
твуващо ЖР от ВЕЛ „Друган” до нов БМКТП,
е предвидено максимално да попада в сер-
витута на съществуващ обслужващ път и в
поземлени имоти както следва: /същ. ЖР до
т.2/ попада в поземлен имот 70038.0.673 с
трайно предназначение „земеделска тери-
тория” – частна общинска собственост, през
поземлен имот 70038.0.506 с трайно предназ-
начение „територия за транспорт” – публич-
на общинска собственост/т.2-т.14/, през имот
70038.0.639, с трайно предназначение „земе-
делска територия”–частна общинска собс-
твеност /т.14-т.24/ до имот 70038.0.631, с трай-
но предназначение „земеделска територия”
собственост на възложителя „Магстрой”
ЕООД. Имотите попадат в землището на
с.Студена, община Перник.

Трасето на подземен кабел 20 кV от същес-
твуващо ЖР от ВЕЛ „Друган” до нов БМКТП
е с дължина 780 м, сервитута е определен
на основание Наредба № 16/09 юни 2004 г.
на МЕЕР, МЗГ, МРРБ, за сервитутите на ене-
ргийните обекти.

Кабелната линия 20 кV няма да променя
предназначението на териториите, а само се
ограничава вещно право на ползване на от-
делните поземлени имоти.

Проекта да съдържа графична и текстова
чест, която да съдържа обяснителна запис-
ка.

Графичната част се изработи върху КВС на
с.Студена, община Перник, в мащаб 1:1000,
и да съдържа чертежи и координатен регис-
тър на трасето и сервитута на ел. кабел 20 кV
съгласно изискването на Глава V² от Наред-
ба №8/2001 г. на МРРБ за обема и съдържа-
нието на устройствените планове. На проек-
та да бъдат отразени границите и номерата
на поземлените имоти, трасето на подземна
кабелна линия, линии с които се въвеждат
сервитути и ограничения в ползването на
поземлените имоти, като се посочи разстоя-
нието до осовата линия на трасето или до
крайните линии на съоръжението, както и
данни на собствениците на на имотите, кои-
то ще бъдат засегнати от предвижданията
на проекта.

Проекта за ПУП-ПП за бъде изработен в
съответствие на разпоредбите на Раздел V²,
парцеларен план от Наредба № 8 от
14.06.2001 г. на МРРБ за обема и съдържа-
нието на устройствените схеми и планове,
чл.12, чл.70, ал.2, чл.108, ал.2, чл.109, ал.1, т.1,
ал.3, т.7 и ал.4, чл.112, чл.125, чл.126, ал.6, т.2
от ЗУТ, Закона за енергетиката  и Наредба
№16 от2004 г. на МЕЕР, МЗХ, МРРБ за серви-
тутите на енергийните обекти и всички из-
менения и допълнения към тях.

Проекта за ПУП-ПП да се изработи в циф-
ров вид и представи в СAD формат във
връзка с изискванията на чл.17, ал.7 и
чл.136, ал.4 от ЗУТ,

Проектните части да бъдат подписани и

подпечатани от проектанти с пълна проек-
тантска правоспособност.

Поради следните мотиви: Заявителя „Магс-
трой” ЕООД в качеството си на заинтересо-
вано лице на основание  чл. 124а, ал.5 от ЗУТ
и възложител на обекта, има инвестицион-
но намерение да проектира и изгради ка-
белно ел. захранване  20 кV от съществува-
що ЖР на ВЕЛ „Друган” до нов БМКТП раз-
положен в поземлен имот 70038.0.631, отре-
ден за „Кариера за добив на инертни мате-
риали” имоти № 000627, 000628, 000629,
000631, 000633 и част от имот 000810 по КВС
на с. Студена, община Перник .

Искането за издаване на разрешение за из-
работване на проект за ПУП-ПП за обекта е
придружено от техническо задание за из-
работване на ПУП-ПП за проектиране на под-
земен кабел 20 КV от съществуващо ЖР от
въздушна електропроводна линия /ВЕЛ/ 20
КV „Друган” до нов трафопост БМКТП до 800
КVА предвиден в поземлен имот №
70038.0.631, с трайно предназначение „земе-
делска територия” собственост на възложи-
теля„Магстрой” ЕООД, гр. София. Изработва-
нето на проекта за трасе и сервитут на под-
земен кабел 20 кV е на основание чл.110,
ал.1, т.5 във връзка с чл.64, ал.2 и чл.67, ал.1
от ЗУТ.

Заданието включва допълнителна инфор-
мация, свързана с устройството на  терито-
рията-парцеларен план-графична част,
координатен регистър, регистър на имотите
с режим на ограничено ползване, предва-
рителен договор № ПДЕРМ 1201967361 с
„ЧЕЗ Разпределение  България” АД и писмо
изх.№ №26-00-1720/10.07.2012 г. на МОСВ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание,

състояло се на 13.01.2016 г., след като обсъ-
ди Докладна записка /вх.№ 679/09.12.2015 г./
от В. Церовска – Кмет на Община Перник и
Становища на ПК“ОСКПСК“ и  ПК“БФЕ“, от-
носно: Покупко - продажба на недвижим
имот –общинска собственост.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал.2 от
ЗМСМА, чл. 34, ал. 4 от Закона за общинска-
та собственост, във връзка с чл. 15, ал. 5 от
Закона за устройство на територията, чл. 67,
ал. 1 от НПУРОИ, чл. 19 от Закона за задъл-
женията и договорите, оценка от оценител
отговарящ на изискванията на Закона за не-
зависимите оценители, след поименно гла-
суване с 32 /тридесет и два/ гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 67

1. Приема оценката и дава съгласие да се
сключи предварителен и окончателен дого-
вор, с които Община Пеник да прехвърли на
Александър Георгиев Димитров – собстве-
ник на поземлен имот с идентификатор
55871.210.66 находящ се в землището на
гр.Перник, кв.Калкас, целият с площ от 3212
кв.м., правото на собственост  върху позем-
лен имот, както следва:

ПИ с проектен № 55871.210.125 съгласно
скица проект издадена от АГКК гр.Перник с
площ на частта от 44 кв.м. представляващ
част от поземлен имот с идентификатор
55871.210.64, представляващ земеделска
земя с начин на трайно ползване нива, ка-
тегория на земята V /пета/ с площ – 11672
кв.м./единадесет хиляди шестотин седемде-
сет и два/кв.м., находящ се в гр.Перник,
кв.Калкас, местност “Зад шамака”, актуван с
АОС № 6776/12.01.2012г., за сумата в размер
на 140.00 лв. /сто и четиридесет лева/без
ДДС.

2. Възлага на Кмета на Община Перник да
сключи предварителен договор и оконча-
телен договор.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание, със-

тояло се на 13.01.2016 г., след като обсъди Док-
ладна записка /вх.№ 677/09.12.2015 г./ от В. Це-
ровска – Кмет на Община Перник и Становища
на ПК“ОСКПСК“,  ПК “БФЕ“ и ПК “УТИИ“, относ-
но: Продажба на урегулиран поземлен имот –
частна общинска собственост на собственика
на законно построена върху имота сграда.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8  и ал.2 от ЗМСМА,
чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собстве-
ност, чл. 65, ал. 1 от НПУРОИ и чл. 19 от Закона
за задълженията и договорите, оценка от оце-
нител отговарящ на изискванията на Закона
за независимите оценители, след поименно
гласуване с 35 /тридесет и пет/ гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 66

Общински съвет Перник, приема оценката и
дава съгласие да бъде сключен предварителен
договор за продажба, а след одобрението на
проекта за изменение на ПУП и окончателен до-
говор за продажба на урегулиран поземлен
имот с проектен номер VII – за складови и без-
вредни производствени дейности, кв. 8, по ре-
гулационния план на с. Витановци, общ. Пер-
ник, с площ 1115 /хиляда сто и петнадесет/ кв.м.,
общинска частна собственост,  на ”АСЕНОВИ
ДИЗАЙН” ЕООД, ЕИК 202671644, с управител
Ивайло Методиев Асенов, като собственик на
сграда в същия, за сумата от 22 300 лв. /дваде-
сет и две хиляди и триста лева/.

Възлага на Кмета на Община Перник да из-
върши необходимата процедура, съгласно за-
коновите разпоредби и сключи съответните до-
говори.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ
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П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание, със-

тояло се на 13.01.2016 г., след като обсъди Пис-
мо /вх.№ 709/21.12.2015 г./ от д-р Ал. Алексан-
дров – Председател на АВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Перник
и Становища на ПК“УТИИ“ и ПК“ОСКПСК“, от-
носно: Запознаване и вземане на решение за
сключване на договор за стопанисване, под-
държане и експлоатация на ВиК системите и
съоръженията и предоставяне на ВиК услуги
на потребителите в обособената територия, об-
служвана от „ВиК“ ООД – Перник.

На основание чл.21 ал.1 т.15 и ал.2 от ЗМСМА
и съгласно чл.198в ал.4 т.2, във връзка с
чл.198п ал.1, предл. първо от Закона за води-
те, след поименно гласуване с 30 /тридесет/
гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 76

Упълномощава Кмета на Община Перник на
заседание на общото събрание на Асоциация-
та по ВиК да подкрепи решение за сключване
на договор с „ВиК“ ООД – Перник за възлага-
не на дейностите по предоставяне на ВиК ус-
луга и поддържането на ВиК системите, вклю-
чително за поемане на финансови задълже-
ния от ВиК оператора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание, със-

тояло се на 13.01.2016 г., след като обсъди Док-
ладна записка /вх.№ 12/06.01.2016 г./ от В. Це-
ровска – Кмет на Община Перник и Становища
на ПК“ОСКПСК“ и ПК“БФЕ“, относно: Предос-
тавяне на помещения - част от имот – частна
общинска собственост с идентификатори
55871.505.769.1.98 и 55871.505.769.1.97, намира-
щи се в гр. Перник, ул. „Кракра” № 15, а именно
193,87 кв.м.:  на етаж /-1/ с обща площ 60,61
кв.м, включващ стая № 3 - 9,25 кв.м, стая № 4  -
14,40 кв.м, стая № 5  - 5,88 кв.м, тоалетна  -  4,14
кв.м. и коридори, етаж 0 с обща площ 133,26
кв.м включващ стая № 7  - 40,08 кв.м, стая № 8  -
10,23 кв.м, стая № 9  - 16,00 кв.м, тоалетна  - 2,30
кв.м и коридори за безвъзмездно ползване за
срок от 8 години на „Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприя-
тия” към Министерство на икономиката, ЕИК
131304835, адрес: гр.София, ул. „Леге” 2/4, във
връзка с изграждане на „Бизнес център” по
програма ИНТЕРРЕГ –ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия 2014- 2020
г. срещу задължение агенцията да направи ин-
вестиции в размер на 300 000 евро , като до
края на 8-та година от договора да предостави
на Община Перник безвъзмездно обекта с
цялото проектно оборудване.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,
чл.12, ал.3, във връзка с чл.39 ал.4 от ЗОС,
чл.86, ал.1, т.1 от Наредба за придобиване, уп-
равление и разпореждане с общинско иму-
щество, след поименно гласуване с 33 /триде-
сет и три/ гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 75

Дава съгласие и възлага на Кмета на Община
Перник да сключи договор за предоставяне на
помещения - част от имот – частна общинска
собственост, с идентификатори
55871.505.769.1.98 и 55871.505.769.1.97, намира-
щи се в гр. Перник, ул. „Кракра” № 15, а именно
193,87 кв.м.:  на етаж /-1/ с обща площ 60,61
кв.м, включващ стая № 3 - 9,25 кв.м, стая № 4  -
14,40 кв.м, стая № 5  - 5,88 кв.м, тоалетна  -  4,14
кв.м. и коридори, етаж 0 с обща площ 133,26
кв.м включващ стая № 7  - 40,08 кв.м, стая № 8  -
10,23 кв.м, стая № 9  - 16,00 кв.м, тоалетна  - 2,30
кв.м и коридори за безвъзмездно ползване за
срок от 8 години на „Изпълнителна агенция за
насърчаване на малките и средните предприя-
тия” към Министерство на икономиката, ЕИК
131304835, адрес: гр.София, ул. „Леге” 2/4, във
връзка с изграждане на „Бизнес център” по
програма ИНТЕРРЕГ –ИПП за трансгранично
сътрудничество България – Сърбия 2014- 2020
г. срещу задължение агенцията да направи ин-
вестиции в размер на 300 000 евро , като до
края на 8-та година от договора да предостави
на Община Перник безвъзмездно обекта с
цялото проектно оборудване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседа-

ние, състояло се на 13.01.2016г., след ка-
то обсъди Докладна записка /вх.№ 692/
14.12.2015г./ от В. Церовска – Кмет на Об-
щина Перник и Становища на ПК“БФЕ“ и
ПК“ЗСД“, относно: Отпускане на персо-
нална пенсия на Патрисия Радославова
Първанова.

На основание чл.21 ал.1 т.23 и ал.2 от
ЗМСМА и съгласно чл.7 ал.4 т.3 от Наред-
бата за пенсиите, с 34 /тридесет и четири/
гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 74

Предлага на Министерския съвет на Ре-
публика България да отпусне персонал-
на пенсия по реда на чл. 92 от КСО на
Патрисия Радославова Първанова с ЕГН
0749023790 и адрес: гр.Перник, кв. „Стара
чешма”  № 30.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание,

състояло се на 13.01.2016 г., след като об-
съди Докладна записка /вх.№ 706/
18.12.2015 г./ от В. Церовска – Кмет на Об-
щина Перник и Становища на ПК“ТОРСП“
и ПК“ИВСПИ“, относно: Докладна записка
на Кмета на с.Расник - Венцислав Йорда-
нов, за промяна мястото на спирката за
тръгване на автобусите за с.Расник по
междуселищна автобусна линия № 29
(Перник-Расник-Радуй).

На основание чл.21,ал.1,т.19 във връзка
с т.13 и ал.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.2 от На-
редба № 2 от 15.03.2002г. за условията ре-
да за утвърждаване на транспортни схеми
и за осъществяване на обществени пре-
вози на пътници с автобуси и леки авто-
мобили, с 35 /тридесет и пет/ гласа „ЗА“,
прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 73

Приема МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ на
МЕЖДУСЕЛИЩНА АВТОБУСНА ЛИНИЯ  №
29 /Градска автостанция – Расник – Радуй/
:

МАРШРУТ: Градска автостанция, Мага-
зин „Лидъл“, Шахтьор, ЦРБ, Колелото, Ра-
дина чешма, Мещица, Мещица-центъра,
Мещица – бившито ТКЗС, Расник-центъра,
Радуй

ЕДНОПОСОЧНА ДЪЛЖИНА: 15 км.
ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ: 30 мин.
БРОЙ КУРСОВЕ ДВУПОСОЧНО:      15 бр.
БРОЙ АВТОБУСИ НА ЛИНИЯТА:   1 бр. /

клас I, II или III/
БРОЙ РЕЗЕРВНИ АВТОБУСИ:          1 бр. /

клас I, II или III/
РАЗПИСАНИЕ: ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
от Перник от с. Расник
6 . 0 0 ; 7 . 3 5 ; 1 0 . 3 0 ; 1 3 . 3 0 ;

5.25;6.40;8.05;11.40;
1 5 . 5 0 ; 1 7 . 3 0 ; 2 0 . 3 0

14.10;16.50;18.00;21.10
Забележка: Подчертаните курсове се из-

пълняват до и от с.Радуй. Курсът на 5.25
от Расник в събота и неделя не се изпълн-
ява.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание,

състояло се на 13.01.2016 г., след като об-
съди Докладна записка /вх.№ 705/
18.12.2015 г./ от В. Церовска – Кмет на Об-
щина Перник и Становища на ПК“ТОРСП“
и ПК“ИВСПИ“, относно: Промяна   парамет-
рите на маршрутно разписание на градска
допълнителна  автобусна линия № 20Е
(Градска автостанция – спирка Кралевски
път).

На основание чл.21,ал.1,т.13 и ал.2 от
ЗМСМА и чл.6,ал.2 от Наредба № 2 от
15.03.2002г. за условията реда за утвър-
ждаване на транспортни схеми и за осъ-
ществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и леки автомобили, с
34 /тридесет и четири/ гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 72

Приема маршрутно разписание  на град-
ска допълнителна автолиния № 20Е  /Пер-
ник – Кралевски път /по извънградската
магистрала/:

МАРШРУТ: Перник – Магазин“Лидъл“,
Шахтьор, Бели брег, ТЕЦ Перник, по из-
вънградската магистрала до Кралевски
път

ЕДНОПОСОЧНА ДЪЛЖИНА:             13 км.
ВРЕМЕ ЗА ПЪТУВАНЕ:  30 мин.
БРОЙ КУРСОВЕ ДВУПОСОЧНО:      63 бр.
БРОЙ АВТОБУСИ НА ЛИНИЯТА:     4 бр. /

клас В/
БРОЙ РЕЗЕРВНИ АВТОБУСИ: 1 бр. /

клас В/
РАЗПИСАНИЕ:          ЧАС НА ТРЪГВАНЕ
от Перник                    от Кралевски път
5.00;5.30;6.00;6.30;7.00;7.30;

                             5.15;5.45;6.15;6.45;7.15;7.30;
8.00;8.30;9.00;9.30;10.00;10.30;

           8.15; 8.45;9.15;9.45;10.15;10.45;
11.00;11.30;12.00;12.30;13.00;

 11.15;11.45;12.00;12.45;13.15
13.30;14.00;14.30;15.00;15.30;
                           13.45;14.15;14.45;15.00;15.45;

16.00;16.30;17.00;17.30;18.00;
                             16.15;16.45;17.15;17.45;18.00

18.30;19.00;19.30;20.00
                                        18.45;19.15;19.45;20.15

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. ИВО САВОВ/

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание,

състояло се на 13.01.2016 г., след като обсъди
Докладна записка /вх.№ 715/29.12.2015г./ от В.
Церовска – Кмет на Община Перник и Стано-
вища на ПК“ОСКПСК“ и ПК“РПМСНУ“, относ-
но: Предоставяне за безвъзмездно ползване
на имоти общинска собственост – помеще-
ния с обща площ от 31,00 кв.м., намиращи се
в гр. Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, етаж
2, стая № 25 – 11,00 кв.м.  и № 30 - 20,00 кв.м.

На основание чл.21 ал.1 т.8 и ал.2 от ЗМСМА
и съгласно чл.12, ал.3  и  чл.39, ал.4 от ЗОС,
чл.22, ал.1 във връзка с чл.86 ал.1 т.1 от НПУ-
РОИ и чл.81 от Закона за държавния бюджет
на Република България за 2015г., след пои-
менно гласуване с 35 /тридесет и пет/ гласа
„ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 71

Общински съвет  Перник дава съгласие и
възлага на Кмета на Община Перник да
сключи договор с Главна дирекция ”Изпъл-
нение на наказанията” за безвъзмездно пол-
зване на общински имоти -  помещения с об-
ща площ от 31,00 кв.м., намиращи се в гр.
Перник, ул. „Благой Гебрев” № 15, етаж 2,
стая № 25 – 11,00 кв.м. и № 30 - 20,00 кв.м., /
АОС № 1315/ 10.06.1999 г./  за срок от 10 /де-
сет/ години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

Продължава от страница 9

Продължава на страница 12
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„Ñëàâàòà” ñå äúðæà äîñòîéíî ñ ÖÑÊÀ
Радомирци затрудниха столичани, гол падна в продълженията

Страницата подготви Яне Анестиев

Старши треньорът на „Струмска слава”:
Не е срамно за загубиш от ЦСКА

Треньорът на Струмска слава Владимир
Димитров призна, че тимът му е бил надиг-
ран от ЦСКА. Той отчете по-добрата физи-
ческа подготовка на “червените”, които се
наложиха с 2:0. Не е срамно да загубиш от
ЦСКА на собствения им терен с 2:0. Но за-
ради организационни проблеми не играх-
ме в Радомир. Докато имахме физически
сили се държахме равностойно. На нашия
стадион щяхме да се представим по-доб-
ре. У дома всичко помага. У дома щяхме
да имаме и повече подкрепа. Тук феновете
на ЦСКА са уникални, заяви Димитров.

Той анализира и самия мач. През първо-
то полувреме видяхме едно ювелирно из-
пълнение на Галчев. Искам да го поз-
дравя. Нямаше какво да направим. След
това вратарят ни отрази няколко топки. От-
паднахме физически, нямаше как да се на-
диграваме. Те бяха на подготовки в Тур-
ция, Гърция. Надявам се, че се предста-
вихме достойно и сме се харесали на зри-
телите. Значи при тези атмосферни усло-
вия почти нямахме терен. Искам да благо-
даря на ръководството на тима, защото за-
купиха балон, в който да се готвим. Докол-
кото можахме тренирахме. Тук опитвахме
да използваме странични положения и
някоя контра. Целта ни е 5-6-о място. Ние
нямаме по-голям гръб, за да мислим за по-
вече. Стига сме плюли съдиите. Първо
трябва треньорите да си гледаме играта.
Искам да поздравя съдията - нямаше из-
лишни картони, нямаше толериране на по-
добрия отбор.

Апелирам към футболния съюз - какъв е
проблемът да дойде ЦСКА в нашия град.
Да ги видят хората. В Англия всички се
радват и пляскат цял мач - защо да не ста-
не и тук така, попита още наставникът.

Пернишки волейболитски
продължават напред

ЦСКА започна офи-
циалните срещи
през новата година
с победа! Тимът над-
ви Струмска слава с
2:0 при визитата си,
която обаче се със-
тоя на стадион “Бъ-
лгарска армия”. Това
стана в среща от
18-ия кръг. Първото

Христо Янев, ст.треньор на ЦСКА:
Свършихме перфектна работа

След трудната победа на ЦСКА над Струмска слава в 18-ия кръг
на „А” група старши треньорът на „червените” Христо Янев комен-
тира, че всяка победа е трудна. Тя е плод на усилията на целия от-
бор такава беше и днешната. Страхотна работа от моя отбор.
Стремяха се да пробият защитата и успяха два гола вкараха, което
е ОК”, каза Янев на пресконференцията след успеха с 2:0 на „Ар-
мията”, където ЦСКА беше гост. Янев отдаде заслуженото на вра-
таря на Струмска слава Костадинов. Много добри прояви на техния
вратар, ситуациите, които успяхме, не всички завършиха с гол, но
понякога се случват такива неща, не винаги можеш да вкараш 7-8
гола. Играта вървеше много добре, но повтарям, че техният вратар
извади няколко 100-процентови положения”, продължи да държи
на своето младият спец. Помолен да коментира предстоящия съ-
перник в полуфиналите за Купата на България Берое, Янев каза:
Изключително сериозен противник, много стойностен като отбор,
имат треньор, от който имам да уча много във всяко отношение.
Има време да разгледаме играта им и да се подготвим. Берое е
явен фаворит. След като определи идеята за създаване на висша
лига с участието на ЦСКА като фантазия, днес Янев обърна плоча-
та: „Каквото и да е, аз съм за. Твърдо оставам зад това да има вис-
ша лига. Щом го промотират толкова, нека да има. Преди мача но-
ви двама юноши започнаха подготовка с първия отбор. Става дума
за Божидар Чуканов и Никола Борисов. Искаме да видим всички,
които са на разположение, на всички, които са в школата, да дадем
равен шанс и да им покажем, че може всеки един юноша да полу-
чи шанс да играе за ЦСКА.”  

та Цветанов опита
да намери Галчев в
наказателното поле,
но пасът му не спо-
лучи. Четири мину-
ти след това Галчев
опита да преодолее
съпротивата на Ку-
линов в наказателно-
то поле, но там бра-
нителят на Струм-
ска слава се справи
със ситуацията.

В 62-ата минута
Цветанов опита да
удвои аванса на ти-
ма си, но прати топ-
ката над вратата.
Няколко минути
след това Преслав
Йорданов излезе на
добра позиция, но не
успя да се разпише
във вратата на про-
тивника. Аясс проб-
ва също късмета си,
но ударът му преми-
на покрай вратата.
Галчев и Цветков из-
пълниха добре сво-
бодни удари малко
преди края на среща-
та, но след тях не се
стигна до попаде-
ния. “Демона” от-
прави и много хубав
удар, който бе с мъ-
ка спасен от Радос-
лав Костадинов, кой-
то се превърна в ге-
рой на мача. В 90-ата
минута Преслав
Йорданов оформи
крайния резултат,
след като засече топ-
ката с глава във вра-
тата на съперника.

Иванов бе почетен с
бурни аплодисменти
от публиката, а
стадионът пееше
неговото име. В 13-
ата минута Струм-
ска слава спечели
свободен удар, но
след изпълнението
Господинов излезе и
улови ситуация-
та. Няколко минути
след това Цветанов
се опита да намери
Аясс в наказателно-
то поле, но там бра-
нител на противни-
ка изчисти топката
в корнер. 

През следващите
минути на терена
не се случи нищо ин-
тересно. В 35-ата
минута ЦСКА полу-
чи пряк свободен
удар, а зад топката
застана Галчев, но
неговият шут по-
падна право в ръце-
те на стража, на
гостите. Минута
преди почивката Гал-
чев откри резулта-
та в полза на ЦСКА.
Той отправи хубав
удар от дъгата на
наказателното поле,
а след това капита-
нът на символични-
те гости отиде и
целуна лика на Три-
фон Иванов. След по-
чивката Борис Гал-
чев отправи хубав
удар от фаул, но
прати топката в
аут. В 56-ата мину-

попадение бе дело на
Галчев, който се раз-
писа в 44-ата мину-
та. Преслав Йорда-
нов пък удвои в 90-
ата минута. Като
цяло “червените” из-
ненадаха, че не разби-
ха противника си, но
отборът не показа
най-добрия си фут-

бол. Символичните
гости излязоха в то-
зи мач, в черно зара-
ди голямата си ле-
генда Трифон Ивано-
в, който почина нас-
коро от инфаркт.
Освен това Кирил
Динчев облече фла-
нелката с номер 27,
а номер 3 бе на пис-
тата в чест на же-
лезния бранител.

След успеха си
днес ЦСКА продъл-
жава да е убедите-
лен лидер с пълен ак-
тив от точки. Сре-
щата започна с ми-
нута мълчание в па-
мет на легендарния
бранител, а близо
6000 присъстваха на
стадиона. В трета-
та минута Трифон

ЮГОЗАПАДНА „В” ФГ

18-ТИ КРЪГ

РЕЗУЛТАТИ:
Витоша – Чико 4:0
Велбъжд – София 2010 2:3
Ботев – Рилски сп. 1:1
Чепинец – Беласица 1:1
Септември – Вихрен 0:2
Стр.слава – ЦСКА 0:2
Миньор – Германея 6:0
Пирин(ГД) – Сливн.герой 1:2

 Класиране:
1.ЦСКА 67:1     51 т.
2.Витоша 44:10   43
3.Сливн.герой 38:18   40
4.Вихрен 30:18   34
5.Миньор 35:20   33
6.Септември 36:19   32
7.Чико 31:33   24
8.Стр.слава 27:26   23
9.Рилски сп. 16:18   21
10.Чепинец 23:39   21
11.Беласица 8:37   17
12.Пирин(ГД) 22:28   15
13.Ботев 20:31   15
14.Велбъжд 19:38   15
15.Германея 15:46   12
16.София 2010 16:52   9
17.Балкан 15:38   7

Седем отбора взеха участие в междуоб-
ластното първенство по волейбол за де-
войки младша възраст в Перник в събота.
Четири от тях продължават борбата на
следващия етап от класирането. Тимовете
на „Велбъжд”(Кн) и „Пирин”(Раз) се класи-
рат директно за зоналния етап от надпре-
варата. „Миньор” с треньор Десислава
Банкова и „Етрополе” ще играят допълни-
телни квалификации. От първенството от-
падат отборите на „Чорни”(Брезник), „Рил-
ски спортист”(Самоков” и „Марек Юнион
Ивкони”(Дупница)
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ВЧЕРА БАЯ УЧЕНИЦИ БЯХА
СТРУПАНИ В ЗАЛА „ПАНО-
РАМА” на военно обучение.
Впрочем, военно обучение е
доста общо казано и даже

неточно. По беглите впечатления, оста-
вени от тийнейджърите на излизане
разбрахме, че не знаят въобще по как-
ва работа са били вътре. Сетихме се за
тоя случай с оглед международното по-
ложение и напъните на някои политици
да въведат наборната служба като уда-
вник за сламка. Какво са ги обучавали
военните, докато дечурлигата са дре-
мели по столовете, не коментираме.
Казваме само това, което видяхме, а
именно - всеки беше забол слушалки
от телефон в ушите си и цъкаше в ин-
тернет накъдето му е кеф. Та такова е
нивото на военното обучение към днеш-
на дата – събират по няколко пъти уче-
ниците в „Панорама”, изчетат им нещо
като лекция или им прожектират нещо
като филмче и после ги пишат достойни
защитници на родината. Тук е уместно
да припомним един стар войнишки лаф,
че в казармата само проспаното време
не е загубено. И без да са ходили вой-
ници, днешните младежи напълно пот-
върждават правотата на тая велика ми-
съл. Зала „Панорама” е жив свидетел...

КАКВО ЧАК ТОЛКОВА СЕ ЗАЯЖ-
ДА ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИЦИЯ С
НЯКАКЪВ СКЛАД ЗА ВЪГЛИЩА?
Вярно, вече сме в края на зимата и го-
ривото губи цена, ама какво лошо има
да се поддържа славата на миньорския
труд? Хем искаме да се разкриват ра-
ботни места, хем да има огрев за все-
ки, а после – олеле. Че с тия 60 тона
цял квартал ще се грее един месец, а
може и за Гърция да се изнесат, когато
падне блокадата на границата. Хубаво-
то на тая стока е, че не мухлясва като
ония ягоди от хладилните тирове, дето
ни ги показват по телевизията, илю-
стрирайки огромните загуби на превоз-
вачите. Какво друго да има в града на
миньора, освен въглища? Проблемът е
само да са качествени и да не замърс-
яват околната среда, че по тоя параг-
раф сме уязвими пред Европа. И защо
никой не си задава дилемата, че е по-
добре да има нерегламентирано гори-
во, отколкото регламентирана мизе-
рия?

Жени пострадаха при
поредния пътен инцидент

Любомира ПЕЛОВА
Две жени са пострадали при пътнотран-

спортно произшествие в неделя.
Инцидентът е станал около 12,30 часа, в

района на пернишкия квартал «Радина
чешма». Лек автомобил „Рено”, управл-
яван от 53-годишния брезничанин В.., който
се е движел от Перник към Брезник, се
сблъскл с „Фолксваген голф”, зад волана
на който е бил 30-годишния жител на об-
ластния град С.А. Голфът е пътувал в обрат-
ната посока. В резултат на сблъсъка двете
возила са излетели в нивите от страни на
пътя. Пострадали са две жени на 43 и 53 го-
дини, возещи се в реното, които са с комо-
цио, но без опасност за живота. Без наран-
явания се е отървало и 6-годишно дете,
което също е пътувало в реното. Двамата
водачи са изпробвани за алкохол с техни-
ческо средство. Резултатите са отрицател-
ни. Причините за катастрофата са в процес
на установяване.

Започнато е досъдебно производство.

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  - П Е Р Н И К
П  Р  О  Т  О  К  О  Л

№ 1
гр. Перник, 13.01.2016 г.

Общинският съвет Перник на заседание, състоя-
ло се на 13.01.2016г., след като обсъди Доклад /
вх.№ 713/22.12.2015г./ от Р. Гьорева – председател
на Временна комисия, определена с Решение №
12/19.11.2015г. на Общински съвет Перник, относ-
но: Изменения и допълнения в Правилника за ор-
ганизацията и дейността на Общински съвет Пер-
ник, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация.

На основание чл.21 ал.3 от ЗМСМА, с 30 /триде-
сет/ гласа „ЗА“, прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 77

Изменя и допълва Правилника за организация-
та и дейността на Общински съвет Перник, него-
вите комисии и взаимодействието му с общинска-
та администрация / приет с Решение № 6/28.11.2011
г., изм. и доп. с Решение № 206/28.06.2012 г., Реше-
ние № 250/19.09.2012 г., Решение № 330/
22.11.2012г.,Решение № 660/20.01.2014г. и Решение
№ 673/13.03.2014 г./, както следва:

§1. В основанията за изготвяне на правилника
отпада „чл. 138 от Конституцията на Република
България”  и текстът придобива следния вид: „Из-
готвен на основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Приет
с Решение №6/28.11.2011 г., като в скоби се до-
бавят всички изменения и допълнения, включи-
телно и последното от 2016г.”.

§2. Отпадат отменените текстове от Върховния
административен съд или Общински съвет Пер-
ник и към съответните членове остава само тек-
ста: ”Отменен с Решение № .... на ВАС или ОбС”.

§3. Текстът в чл. 1, ал. 1 се изменя и допълва и
придобива следното съдържание: „Този правил-
ник урежда въпросите на организацията и дей-
ността на Общински съвет Перник, неговите коми-
сии и взаимодействието му с Общинската адми-
нистрация на Община Перник, с органите на дър-
жавна власт, обществените организации, между-
народните връзки и условията за сдружаване на
Общината и Общински съвет“.

§4. Към чл. 1 се добавя нова алинея 3 със след-
ният текст: „Правилникът има за цел да осигури
ефективна организация на работата на Общин-
ския съвет, неговите комисии и общинските съ-
ветници, взаимодействието му с общинската ад-
министрация за осъществяване на местното са-
моуправление“.

§5. Чл. 7, ал. 1 се допълва и придобива следното
съдържание: „Правилата по избора на Председа-
тел се предлагат от избраната Временна комисия
и се приемат с решение на Общинския съвет“.

§6. Текстът на чл. 9, ал. 1 се изменя и придобива
следното съдържание:  „Правомощията на Пред-
седателя на Общинския съвет се прекатяват пред-
срочно при:“.

§7. В чл. 10, ал. 1 думата „пълномощията“ се за-
меня с „правомощията“, т. 3 отпада, а в т. 4  се до-
бавя думата „При“.

§8. Чл. 12, ал. 1, т. 1  се променя и придобива
следното съдържание: „Разпределя работните ма-
териали, свързани с дейността на Общински съвет
между неговите комисии, според компетентността
им“.

§9. Текстът на чл. 12, ал. 2 се променя и допълва
и придобива следното съдържание: „Председа-
телят на Общински съвет Перник може да свиква
като консултативен орган председателите на пос-
тоянните комисии и на политически представени-
те групи или упълномощени техни заместници за
консултации по програмата и дневния ред на Об-
щинския съвет, и по други въпроси от неговата
дейност.”.

§10. Чл. 13, ал. 1 се изменя и допълва и придоби-
ва следното съдържание: „Председателят на Об-
щинския съвет получава възнаграждение в раз-
мер на 90 на сто от възнаграждението на кмета на
общината.”.

§11. В чл. 16, ал. 1, т. 9 отпада думата „постоянни-
те“ и придобива следното съдържание: „Да полу-
чава възнаграждение за участието си в заседа-
нията на Общинския съвет и комисиите, в които е
избран. Възнагражденията се изплащат ежеме-
сечно до 10-то число на следващия месец на база
заверени присъствени листи от председателите на
комисии или от председателя на Общинския съ-

П  Р  О  Т  О  К  О  Л
№ 1

гр. Перник, 13.01.2016 г.
Общинският съвет Перник на заседание, със-

тояло се на 13.01.2016 г., след като обсъди Док-
ладна записка /вх.№ 13/06.01.2016г./ от инж.
Иво Савов – Председател на Общински съвет
Перник, относно: Поправка на техническа
грешка в Решение № 49, Протокол № 4/
16.12.2015г. на Общински съвет Перник.

На основание чл. 21 ал.2,  във връзка с ал.1
т.7 от ЗМСМА , чл.1 ал.2, чл.55 ал.3 от ЗМДТ и
съгласно чл.62 ал.2 от АПК, след поименно
гласуване с 33 /тридесет и три/ гласа „ЗА“,
прие

Р Е Ш Е Н И Е
№ 78

Допуска поправка на техническа грешка в
Решение № 49, Протокол № 4/16.12.2015 г. на
Общински съвет Перник, като в приложената
таблица към §1, на стр.2 в последната колона,
ред 11, вместо цифрата „1327“ /хиляда триста
двадесет и седем/, да се чете „2327“ /две хил-
яди триста двадесет и седем/.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
 /инж. ИВО САВОВ/

вет, в зависимост от вида на заседанието.”.
§12. Чл. 16, ал. 1, т. 10 се изменя и придобива

следното съдържание: „Да получава пътни и дру-
ги разноски във връзка с работата му в съвета, в
съответствие с разпоредбите на чл. 34 ал. 4
ЗМСМА по ред определен с Решение на Общин-
ския съвет.”.

§13.Текстът на чл. 17, ал. 8 се изменя  и придоби-
ва следното съдържание: „Правото на общинския
съветник на неплатен служебен отпуск се удосто-
верява с акта за свикване на Общинския съвет на
заседание, съответно на комисия, на която е член.
Времето на служебна заетост се удостоверява от
Председателя на Общинския съвет. Неплатеният
служебен отпуск се зачита за трудов стаж.”.

§14. Текстът на чл. 17, ал. 10 се променя и придо-
бива следното съдържание: „Във връзка с изпъл-
нението на функциите си, общинският съветник
може да бъде командирован с негово съгласие от
председателя на Общинския съвет.”.

§15.  Отменят се чл. 22, чл. 23, чл. 24, чл. 25, чл. 27
и чл. 28.

§16. Текстът в чл. 26, точки 1 и 2 се изменя и те
придобиват следното съдържание: т. 1 – „след из-
тичане на времето за изказване продължава из-
ложението си, въпреки поканата на Председа-
теля да го прекрати;”; т. 2 – „в изказването
си се е обърнал към свой колега или колеги
с оскърбителни думи, жестове или заплахи.”.

§17. Ал. 3  на чл. 45 придобива следното съ-
държание: „Задачите, числеността, съставът
и срокът на дейност на временните комисии
се определят от Общинския съвет.”.

§18. Отменя се ал. 2 от чл. 46.
§19. Текстът на чл. 47, ал. 4 се променя и

придобива следното съдържание: „Уведом-
яването на общинските съветници за заседа-
нията на Общинския съвет се извършва с
писмени покани. Поканата съдържа деня, ча-
са, мястото и проект за дневния ред на засе-
данието. Уведомяването може да стане чрез
интернет сайта на Общински съвет – Перник,
електронна поща,  телефон или факс.”.

§20. Чл. 47, ал. 5 се изменя и придобива
следното съдържание: „Председателят на Об-
щинския съвет обявява на населението, чрез
средствата за масово осведомяване и/или
интернет сайта, най-малко 3 дни преди засе-
данието, деня, мястото и проекта за дневен
ред.”.

§21. В чл. 48 се добавя нова алинея 4 със
следното съдържание: „Срокът на насрочва-
не на заседанията на Общински съвет по ал.3
не може да бъде по-кратък от 24 часа.”.

§22. Текстът на чл. 86 се  променя и придо-
бива следното съдържание: „Общинските съ-
ветници могат да внасят проекти за деклара-
ции и обръщения.”.

§23. Отпада Раздел II на ГЛАВА ОСМА – ВНА-
СЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕК-
ТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ и съответ-
но членове от 87 до 91 се отменят.

§24. Чл. 101 и чл. 102  се отменят .
§ 25. Текстът на  §2 от „ДОПЪЛНИТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ“ отпада .
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 /инж. ИВО САВОВ/
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