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Любомира ПЕЛОВА
31-годишна перничан-

ка бе задържана от сто-
личната полиция, след
като измамила и приб-
рала 30 000 лв. от со-
фиянка, за да й развали
“черна магия”, съобщи-
ха от МВР.Разследване-
то започнало през сеп-
тември, когато в поли-
цията се оплакала сто-
личанка, че е станала
жертва на измама. Тя
разказала, че през юли
непозната жена уста-
новила контакт с нея и
й казала, че й е направе-
на “черна магия”. Непоз-
натата обещала, че ще
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.84 лв.
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Община Перник ще помогне за издаването й

Св. благоверен княз
Александър Невски

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 Орел - 0898/94 56 94

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

Шоуто
продължава

Еуфорията около избора на Румен Радев за
президент бързичко поутихна и в един мо-
мент всемирна скука налегна страната. Особе-
но след като и министрите станаха неактуал-
ни. Има обаче група хора, които се грижат за
доброто ни настроение. Като в онази песен
"Шоуто трябва да продължи". И то продължи
с незначително прекъсване за рекламите.

Не спира референдумното шоу на Слави, кое-
то оня ден имаше специално издание в Парла-
мента, където негови хора внесоха проектоза-
кон за избиране на 240 мажоритарни депута-
ти. Интересно обаче като какви се включиха в
това шоу Мая Манолова, Валери Найденов, Ми-
ра Радева и няколко други обществени автори-
тети. Като актьори или като сценаристи? Не
сме чули да е обявен конкурс нито за едното,
нито за другото.

Шоуто на Цацаров също държи на реномето
си. Изчака здравния министър Москов да изле-
зе в оставка и го подкара към следствието ка-
то панаирджийска мечка. Репортерките запър-
хаха от професионална радост, а публиката из-
падна в мечти за твърдата ръка на закона. Тур-
ските ваксини подействаха като лека дрога
върху неукрепналия следизборно здравен ста-
тус на народа, който е луд по новините за осъ-
дени политици родно производство. За капак и
ъндърграундът се включи в шоуто с грандиоз-
ния пожар в имотите на семейство Баневи. А
генерал Радев получи удостоверение от ЦИК да
командва шоуто цели пет години...

Валентин ВАРАДИНОВ

10 - 90

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0888 50 32 37
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Кметът поздрави адвокатите
с професионалния им празник

Любомира ПЕЛОВА
Вчера кметът на община Перник д-р Вяра Церов-

ска изпрати специален поздравителен адрес до ад-
вокатите по случай професионалния ми празник -
Деня на българската адвокатура. „За мен е чест и
удоволствие да се обърна към Вас на този ден и да
засвидетелствам още веднъж своето уважение към
Вашата професия. Като кмет на Община Перник из-
питвам безкрайно уважение и респект към българ-
ските адвокати. Много са отговорностите и предиз-
викателствата, пред които ежедневно сте изправе-
ни.

Поднасям искрената си благодарност за високия
професионализъм и отговорност, с които практику-
вате една от най-почитаните и достойни професии.

Желая ви преди всичко здраве и професионал-
ни успехи!” се казва в него.

ÁÅÇÏËÀÒÍÈ ÏÐÅÃËÅÄÈ Â
ÁÅËÎÄÐÎÁÍÀÒÀ ÁÎËÍÈÖÀ

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Виктория СТАНКОВА
Перник ще подпомогне

за издаването на уникална
книга-албум, посветена на
Апостола на свободата Ва-
сил Левски по повод 180-та
годишнина от рождението
му, която ще се отбележи
догодина. По този повод
днес в Двореца на култура-
та бе учреден инициативе-
н комитет под патронажа
на кмета Вяра Церовска.
Автор на книгата е извес-
тният български художник
Александър Стефанов.

„Община Перник ще под-
помогне издаването на та-

ÏÅÐÍÈØÊÈßÒ ÎÁÑ ÙÅ
ÇÀÑÅÄÀÂÀ Â ÏÎÍÅÄÅËÍÈÊ

ÎÒÁÎÐÚÒ ÍÀ ÃÎÖÅÂ
ÁÈÅ Â ÈÒÀËÈß

зи уникална книга. Убедена
съм, че много родолюбиви
перничани също ще отклик-
нат, за да остане това из-
дание за бъдещите поколе-
ния. Мисля, че няма как да
не се вълнувам от това,
което ще случи през след-
ващата година, защото за
всеки един българин е важ-
но да знае кои са първите
хора, определели демокра-
цията като силата, с коя-
то може да се развива Бъл-
гария ”- каза кметът Вяра
Церовска.

Пернишка измамница разваляла
черни магии срещу хилядарки

2017
  Абонирай се за вестника

  за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
20 лв. директна отстъпка от
ежедневната цена на изданието
Достъп до електронното
издание
Общо отстъпки - 116 лева

я развали, но затова са 
необходими различни
действия, свързани с
големи финансови
средства. Така само за
два месеца - до септем-
ври пострадалата пре-
давала на няколко пъ-
ти различни суми пари
на обща стойност 30
000 лв. Столичанката
се усъмнила, че става
въпрос за измама и по-
търсила полицията, ед-
ва когато мнимата
врачка й се обадила за
пореден път да си уго-
вори среща с нея. По
случая било образувано
досъдебно производс-

тво и на 17 ноември
служители на столич-
ното Четвърто РПУ за-
държали извършител-
ката на измамата - 31-
годишната  - Е.Б. от
Перник. След доклад на
събраните материали в
Софийската районна
прокуратура тя е прив-
лечена като обвиняема
за извършено престъп-
ление по чл. 210 от НК и
й е наложена мярка за
неотклонение „задър-
жане под стража” за
срок до 72 часа. С опре-
деление на Софийски ра-
йонен съд е задържана
за постоянно в ареста.

Слънчево

На страница 2
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В Пернишко няма
предепидемична обстановка

Силвия ГРИГОРОВА
Общо 69 са случаите на остри респираторни

заболявания, констатирани в областта през
изминалата седмица, при 67 за предходната,
 информират от Регионалната здравна инспек-
ция. Заболеваемостта е 92,22 %oo, при средна
за страната 99,66 %oo. В тази връзка, от РЗИ
са категорични, че епидемична обстановка в
Пернишка област през изминалата седмица е
в границите на нормалното.

 Регистрираните през този период случаи на
заразни заболявания са общо 24 за региона,
при 30 за предходната седмица. През мина-
лата седмица са констатирани 20 случая на
болни от варицела, при 24 за предходната
седмица. В Перник са регистрирани 7 болни
от варицела, в Радомир-4, в Трън-6, в село
Драгичево-2 и в село Расник-1.

Има и 1 случай на болен от скарлатина, при
3 регистрирани случая на това заболяване в
предходната седмица. Болният е от Перник.

От чревните инфекции през изминалата
седмица са констатирани 3 случая на ентеро-
колит, при 2 за предходната седмица. Двама
от заболелите са от Перник и 1 от село Дрен.

От РЗИ информират, че няма регистрирани
епидемични взривове.

През изминалата седмица инспекторите от
РЗИ Перник са извършили 158 проверки

Над 50 от проверките са свързани със спаз-
ването на забраната за тютюнопушенето. В
тази връзка директорът на РЗИ д-р Антоанета
Григорова поясни, че с оглед на падането на
температурите, поради което кафетата и други
обществени заведения прекратяват обслуж-
ването на клиенти навън, се засилват сериоз-
но проверките по спазването на изискванията
на наредбата за тютюнопушенето.

Здравното министерство ще обжалва
отмяната на пръстовия идентификатор

Силвия ГРИГОРОВА
Здравното министрество ще обжалва от-

мяната на пръстовия идентификатор, като
приемът по този начин на пациенти няма да
спре. Няма да има и нови инструкции за ле-
чебните заведения. Това каза на брифинг
зам.-министърът на здравеопазването и
председател на Надзорния съвет на НЗОК
Ваньо Шарков.

В определение на тричленен състав на
Върховния административен от вчера се по-
сочва, че трябва да се спре действието на
текста от Наредбата за достъп до медицин-
ска помощ, в който се указва използването
на пръстов идентификатор при хоспитализа-
ция и дехоспитализация. “Идентификаторът
е механизъм за контрол и ефектът от него е
видим”, посочи Шарков.

Системата стартира на 1 ноември със за-
къснение от един месец, тъй като не всички
лечебни заведения бяха изпълнили задъл-
жението да разполагат със системата за
пръстова идентификация. По думите на Шар-
ков за първата половина на ноември в срав-
нение с първата половина на октомври е от-
четена дейност от лечебните заведения за 15
млн.лв. по-малко. “Това е спирачка за лечеб-
ните заведения, които се опитват да източват
НЗОК”, допълни здравният зам.-министър.

Хоспитализациите също са намалели с над
18 хиляди, което и показателно как работи
системата след въвеждането на идентифика-
тора. По думите му това е и система, чрез
която пациентът държи контрола върху из-
разходването на средствата, които сам
внася в НЗОК.

“Към момента чрез пръстовия идентифика-
тор има 364 хиляди регистрирани пациенти, а
отказите са 318, но това не е мотив те да не
бъдат хоспитализирани. Системата ще про-
дължи да работи и няма да изпращаме ин-
струкции към лечебните заведения”, увери
Шарков.

Той напомни, че регистрацията на пациен-
тите се извършва в рамките на деня, а не неп-
ременно в момента на постъпването им в бол-
ницата. Има инструкция как да се работи с
идентификатора и лечебните заведения ще
отчитат дейността си по тази система до
крайното произнасяне на съда.

45 000 ëåâà çà óíèêàëíà êíèãà-àëáóì çà Ëåâñêè

СЪОЗ НА ПЕНСИОНЕРИ-2004
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Медицински прегледи за пенсионе-
рите

Възрастните хора се нуждаят не са-
мо от внимание и грижи, а и от меди-
цинско обслужване. Различни са тех-
ните болежки, но най-много хора
страдат от костно-двигателната сис-
тема. Затова от Общинския съюз на
пенсионерите с големи усилия ус-
пяхме да организираме прегледи за
пенсионерите. Свързахме се с меди-
цинския център “Витоша” - София.
Това е специализиран център, разпо-
лагащ със специалисти по ортопе-
дия, травматология, гастроентеро-
лог, ендокринолог. Отзова ни се еки-
п от специалисти, воден от ортопед-
травматолога д-р Росен Георгиев. Из-
следването и прегледите се направи-
ха чрез остеоденситометрия. Това е
апарат, с който разполагат малко
болници. Това е аппарат, който по-
казва плътността на костите.

След прецизния преглед, д-р Геор-
гиев провеждаше иднивидуални
разговори с всеки и назначаваше ле-
карства. Освен това под ръководс-
твото на мениджъра на медицинския
център Ива Петканова се провеждаха
отделно други разговори и се разда-
ваха печатни материали на хората.

През целия ден от всички пенсио-
нерски клубове идваха хора и ус-
пяха да се прегледат 45 души. Всич-
ки си отиваха много доволни и поръ-
чаха на организатора на това съби-
тие Йордан Дичев - Председател на
общинския съюз на пенсионерите да
организира и други прегледи с таки-
ва добри специалисти. Ние наистина
ще организираме по нататък ехо-
графски прегледи, прегледи на опо-
рно-двигателния апарат, превенция
и профилактика на възпалителни и
дегенеративни промени на организ-
ма.

Благодарихме на медицинския
център «Витоша» за отзивчивостта
им и се надяваме да ни посетят отно-
во. За добрата организация и ред
заслуга има и Ангелина Миланова –
председател на клуб «Железничар»,
където бяха създадени прекрасни ус-
ловия на хората.

Йордан ДИЧЕВ

Авторът- художник
Александър Стефа-
нов, е отделил десет-
ки години, за да събе-
ре в едно всичко,
свързано с Апостола,
оцелелите следи за не-
го – писани, рисувани,
изваяни в камък и
бронз от признател-
ни потомци. Него-
вият тематичен
труд, обхванал 500
страници, отразява
присъствието на Лев-
ски във всички форми

CECBBGSF ЦКБ АД Пер-
ник

Благородната идея
подкрепиха всички,
които влязоха в но-
восформирания ини-
циативен комитет,
чиито председател
стана проф. Пламен
Митев - историк. Сек-
ретар ще бъде замес-
тник-кметът Севде-
лина Ковачева, а в не-
го влизат още:

Д-р Вяра Церовска,
кмет

Проф. Красимир Ги-
гов, лекар

Доц. Соня Пенкова,
историк

Доц. Евелина Димит-
рова, юрист

Валери Спасов, жур-
налист, писател

Антон Арнаудов,

Силвия ГРИГОРОВА
“Специализирана

болница за активно
лечение на белодроб-
ни болести - Перник”
ЕООД организира Дни
на отворените вра-
ти. Тази инициатива е
в рамките на нацио-
налната кампания за
превенция и контрол
на туберкулозата.
Здравното заведение
ще приема желаещите
да си направят прег-
лед в периода от 5-ти
до 9-ти декември. В
рамките на кампания-
та, всички, които же-
лаят, могат да полу-
чат безплатен спе-
циализиран преглед
със скринингова насо-
ченост, за откриване
на туберкулозна ин-
фекция.

Прегледите на па-
циентите ще се из-

Безплатни прегледи в
Белодробната болница

на изкуството, вклю-
чително в киното,
телевизията, фила-
телията, монети и
медали с неговия об-
раз.

„Левски е моята гол-
яма любов. Подарих
му 50 години от моя
живот. Ходил съм
навсякъде в България,
като съм събирал
всичко, свързано с не-
го. Имам фотоси на
негови паметници,
които вече не същес-
твуват”- каза авто-
рът.

„Тази своеобразна
енциклопедия е едно
благородно дело.Та-
къв непосилен труд
едва ли в близко бъде-
ще някой друг ще се
осмели да направи”-
каза историкът
проф. Пламен Митев,
който показа работен
вариант на книгата. 

Заради обема и уни-
калната информация,
отпечатването на
книгата ще струва
около 40-45 хил.лв.

„Целта на нашия
инициативен коми-
тет е да наберем те-
зи средства и то въз-
можно в по-кратки
срокове, за да може
това огромно литера-
турно бижу да се реа-
лизира, защото то ще
има своето достойно
място във всяка една
библиотека”, сподели
зам.-кметът по кул-
тура и образование
Севделина Ковачева.
Банковата сметка, по
която ще се набират
даренията е: Община
Перник IBAN BG CECB
9790 8460 8793 00 вид
плащане 44 51 00 BIC

вършват в приемно-
консултативния ка-
бинет в болницата в
периода от 5-ти до 9-
ти декември всеки
ден от 10.30 ч. до
15.30 часа.

От болницата пояс-
няват, че направле-
ния от личния лекар
за тези прегледи, не
се изискват.

Онези, които искат
да се възползват от
предоставената им
възможност да се
прегледат безплатно,

юрист
Петър Диков, архи-

тект
Владислав Караи-

лиев, инженер
Георги Георгиев,

юрист 
Любчо Пенев, иконо-

мист 
Денислав Захариев,

юрист 
Юлиан Ангелов, кул-

туролог, икономист, 
Иван Арнаудов,

юрист
Марияна Маринова,

журналист 
Венцислава Крумова,

историк
Ангел Малинов, ли-

тератор
Милан Миланов,

председател на клуб
“Васил Левски” в Пер-
ник

трябва да знаят, че
до Белодробната бол-
ница се пътува с ав-
тобус №9. Той пъту-
ва по линията от
спирка „Метал”, спи-
ра на всички спирки на
градския транспорт,
по вътрешноградска-
та магистрала, до
спирка „Пантелей” и
обратно.

Часовете на тръг-
ване на автобуса от
спирка „Метал” са:
6.10ч., 7.30ч, 10ч, 12ч,
15.30ч, 17.30ч, 19.30ч.

Община Перник ще помогне за издаването й

от страница 1

ПОЩА “СЪПЕРНИК”

IT-обучението с най-добра професионална реализация
Виктория СТАНКОВА

Според проучване, завършилите информатика и компютърни науки в СУ “Св.
Климент Охридски” и администрация и управление в Американския университет
в Благоевград имат среден месечен облагаем доход от над 3000 лева.

В системата за 2016 г. средният осигурителен доход на завършилите българ-
ски висши училища нараства от 925 лева през миналата година до 1020 лева
през настоящата, а делът на регистрираните безработни сред тях спада от 3,74%
през миналата година до 3,38% през 2016 г.

Делът на завършилите, които не се осигуряват в страната, спада до 23% от
близо 25% година по-рано, а този на наетите висшисти, които през първите 5 го-
дини след завършването си работят на позиция, за която се изисква висше об-
разование, нараства от 46,54% до 47,34% през 2016 г.
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“Фолклорът-настояще
и бъдеще” отново
събира перничани

Виктория СТАНКОВА

“Фолклорът-настояще и бъдеще” е мотото
на концерта, който събира перничани на 24
ноември от 17.30ч. В малкия салон на Дворе-
ца на културата – Перник те ще могат да се
насладят на музикалните изпълнения на На-
родния оркестър към Ансамбъла за народни
песни и танци „Граовска младост”  с ръково-
дител Венцислав Андонов.

Солисти на проявата ще бъдат Деница
Христова – гъдулка. Тя е завършила е НУФИ
„Филип Кутев”в Котел и СУ „Св. Климент Ох-
ридски”. Носител е на медали от конкурсите
„Диньо Маринов”, „Орфеево изворче”, „Янко
Петков”. Участвала е в концерти в Япония,
Франция, Турция, Австрия и др. Взема уча-
стие в телевизионния формат „България тър-
си талант”, където се класира до полуфинал,
участва в записите за Евровизия. В момента
е оркестрант в НФА „Филип Кутев”.

Стойо Стоев е завършил НУФИ „Филип Ку-
тев”, гр. Котел и СУ „Св. Климент Охридски”.
Взел участие в концерти по проекти в Турция,
Франция, Япония, Германия, Русия, Испания
и др. Лауреат е на конкурсите „Диньо Мари-
нов”, „Вълшебни ритми”, „Орфеево изворче”.

Предложените от
омбудсмана промени

в Изборния кодекс, са дикусионни
Любомира ПЕЛОВА

Предложенията за промени в Изборния ко-
декс, внесени от  Мая Манолова и представи-
тели на инициативния  комитет за референду-
ма, са дискусионни, смята председателят на
Правния съвет на ПП АБВ Марин Киров.  Спо-
ред него толкова сериозна промяна в избор-
ното законодателство не  бива да се прави
без необходимата подготовка, което е видно
от наличието на множество проблеми в пред-
ложените текстове. „Виждате сами, че един
от най-важните въпроси, който може да дове-
де до промяна или подмяна на системата, не
е решен с този законопроект. Няма ги райони-
те. А това е едно от най-важните неща и е ан-
гажимент на президентската институция и ад-
министрация е да ги определят.  Експертите
тепърва се запознават с внесения вчера
проект, но на пръв поглед прави впечатление,
че има разминаване между проведения ре-
ферендум и внесения законопроект. Рефе-
рендумът говори за абсолютно мнозинство в
два тура, за чисто мажоритарна система. Кое-
то означава, че за даден кандидат трябва да
са гласували повече от половината от всички
избиратели, имащи право на глас, докато
предложеният законопроект въвежда едно
обикновено мнозинство, каквото имаме и в
момента - повече от половината от действи-
телните гласове. Това е много съществено
разминаване, вероятно е техническа грешка
от бързане“, заяви Киров. Според председа-
теля на правния съвет на ПП АБВ проблемен
е и начинът, по който се правят предложения-
та за промени. Той е категоричен, че подходът
на вносителите напомня за порочния стил на
управление на държавата, наложен през пос-
ледните години от ГЕРБ. Киров  подчерта, че
АБВ единствената парламентарно представе-
на сила, която се регистрира в ЦИК с позиция
по референдума и призова за експертна дис-
кусия по въпросите в него.

Ïåðíèøêèÿò ìèíèïàðëàìåíò çàñåäàâà â ïîíåäåëíèê
Шефът на ОбС ще направи отчет за свършеното от съветниците през второто полугодие

Любомира ПЕЛОВА
Министърът на ре-

гионалното развитие и
благоустройството в
оставка Лиляна Павло-
ва вчера официално ог-
ласи, че сключването на
нови договори за сани-
ране на жилищни сгради
по Националната прог-
рама за енергийна ефе-
ктивност на мтогофа-
милни жилищни сгради
се преустановява.  Ре-
шението е във връзка с
процедурите по прие-
мането на държавния
бюджет за 2017 г., об-
стоятелството, че
правителството е в ос-
тавка и не може да га-
рантира приемстве-
ност на политиката,
както и поради дости-
гането на разполагае-
мия към момента фи-
нансов ресурс от 1
млрд. лв. по Национална-
та програма. Павлова
вече е уведомила кме-
товете на общините в
страната са ситуация-
та, предупреждавайки
ги, че временно трябва
да преустановят
сключването на нови
договори, гласи и офи-
циалното съобщение
от пресцентъра на Ми-
нистерство на регио-
налното развитие и
благоустройството.

Регионалният минис-
тър предлага на мес-
тните власти времен-
но да преустановят

Спира подписването на нови
договори за саниране

Българче на второ
място в Международен
епистоларен конкурс

Силвия ГРИГОРОВА

Десетокласничката от Ямбол Ивана Яне-
ва се класира на второ място в 45-ия Меж-
дународен епистоларен конкурс на Все-
мирния пощенския съюз на тема „Напише-
те писмо до своето 45-годишно АЗ”. Това
информираха от ръководството на „Бъл-
гарски пощи” ЕАД.

В Конкурса имаха право да участва мла-
дежи на възраст до 15 години. Съчинение-
то, което трябваше да напишат под форма-
та на писмо, трябваше да съдържа не пове-
че от 1000  думи. То трябваше да бъде из-
пратено не по-късно от 31 март 2016 г.

Българската участничка в конкурса е
класирана на второ място в международ-
ния етап на конкурса след оспорвана над-
превара между  националните победители
от 191 страни от цял свят. Въпреки оспор-
ваната надпревара между участниците,
Ивана Янева   спечели убедително второто
място.

На 23 октомври 2016 г , от 11.30 ч., в Цен-
трална пощенска станция  в гр. Ямбол,
главният изпълнителен директор на „Бъл-
гарски пощи“ ЕАД Деян Дънешки ще връ-
чи наградата на Всемирния пощенски
съюз на ученичката от Ямбол след офи-
циалното откриване на обновената Цен-
трална пощенска станция в града.

подписването на нови
договори с външни из-
пълнители за изпълне-
ние на дейности по
Програмата и обявява-
нето на нови общес-
твени поръчки, счита-
но от вчера, 22 ноември
2016 година, до приема-
нето на бюджет 2017 и
потвърди продължава-
нето на програмата,
както и осигуряването
на допълнителен фи-
нансов ресурс по нея.
Финансирането за
сключените досега до-
говори е обезпечено и
те ще продължат да
бъдат изпълнявани,
уточняват от МРРБ.
Досега за 2019 сгради
има средства от бю-
джета за саниране за
тази година. Прави-
телството в оставка
предложи увеличение с
още 1 млрд. лв на бю-
джета на програмата.

Националната прог-
рамата за енергийна
ефективност на много-
фамилни жилищни сгра-
ди обаче не е спряна,
подчерта Павлова. Това
потвърдиха и в съобще-
ние от пресцентъра на
Министерството на
регионалното разви-
тие и благоустрой-
ството. Почетният
председател на Камара-
та на строителите в
България Светослав
Глосов коментира, че
строителният бизнес

мента за следвашите
шест месеца – от 11
ноември 2016 година
до 10 май 2017 годи-
на.

Кметът на община-
та ще внесе за прие-
мане стратегията за
развитието на со-
циалните услуги за
периода 2016 – 2020
година, както и го-
дишният план за раз-
витието им през
следващата 2017 г.

Сред важните доку-
менти, които ще
трябва да бъдат раз-
гледани и приети е и
анализът на потреб-
ностите от подкрепа
за личностното раз-
витие на децата и
учениците от общи-
ната.

Градоначалникът д-
р Вяра Церовска внася
за разглеждане и прие-
мане и специални док-
ладни, свързани с ава-
нсово искане за
1 372 393 лева от ре-
гионалното минис-
терство във връзка с

проект, касаещ по-
добряването на град-
ската среда – облаго-
родяването на квар-
тал „Тева”, ремонт на
моста на река Стру-
ма, изграждането на
т.н. Парк на предизви-
кателствата. Нужно
е обаче ОбС да даде
съгласието си кме-
тът да издаде запис
на заповед без про-
тест и разноски в
полза на МРРБ.
Иcкaнoтo aвaнcoвo
плaщaнe e 35% oт
дoгoвopa зa
бeзвъзмeзднa финaн-
coвa пoмoщ пo
пpoeктa.

Ще бъде направено
искане и за издаване-
то на запис на запо-
вед по проекта за об-
следване на енергийна
ефективност и прила-
гане на съответните
мерки по нея – осно-
вен ремонт и въвеж-
дане на енергоспест-
яващи мерки в ЦДГ
„Ицворче” и ОДЗ „Ми-
ньорче”.

Любомира ПЕЛОВА
Председателят на

пернишкия минипарла-
мент Иво Савов свик-
ва местните законот-
ворци на редовно за-
седание в понеделник,

твърдо стои за програ-
мата и настоява тя да
продължи и през следва-
щата финансова годи-
на. Той отбеляза, че та-
зи програма е предимно
предназначена за малки
и средни строителни
фирми, като отчете,
че тази година е била
близко до нулевата по
отношение на проекти
по европейската прог-
рама и допълни, че на-
ционалната програма за
саниране е тази, която
е “държала” малките
фирми в бизнеса.

В Перник първият са-
ниран блок по Национал-
ната програма за ене-
ргийна ефективност бе
открит на 25-ти ок-
томври. Той се намира в
намира в кметство Из-
ток. Апартаментите в
7-етажната сграда са
42. По данни на фирма-
та – изпълнител, в ре-
монтните дейности са
усвоени 503 000 лв. В
Перник 41 блока са под-
писали договор с Банка-
та за развитие, за 11
от тях процедурата е
приключила и е избран
изпълнител, съобщи
кметът Вяра Церовска.
Прерязвайки лентата
на сградата улица
„Лом” миналия месец,
тя уточни, че до края
на годината това ще се
случи с всички 41 блока,
на които финансиране-
то е осигурено.

на 28-ноември. В днев-
ния ред на сесията са
включени 26 точки.

Веднага след отго-
ворите на питания-
та, отправени към
кмета на общината на

предишното редовно
заседание на ОбС и
евентуалните нови
въпроси към д-р Це-
ровска, председа-
телят на минипарла-
мента ще направи
пред старейшините
отчет за дейността
на ОбС и неговите ко-
мисии за периода 10
май – 11 ноември 2016
година. Тай ще внесе
за разглеждане и прие-
мане и програмата за
работа на минипарла-
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Âñåêè òðåòè àêò çà ñïèðàíå e â ñòðîèòåëñòâîòî
Намаление на трудовия травматизъм в сектора отчита Инспекцията по труда

Силвия ГРИГОРОВА
Около 3900 провер-

ки са извършили кон-
тролните органи на
Изпълнителна агенци-
я „Главна инспекция
по труда” на строи-
телни обекти за де-
сетте месеца на 2016
г. При тях са устано-
вени 19 900 наруше-
ния. За същия период
през 2015 г. проверки-
те са били 3460 с ус-
тановени около
17 700 нарушения.

Установените слу-
чаи на работа без
трудов договор през
януари - октомври
2016 г. са 369 от поч-
ти 2400 общо. В
строителството ак-
товете за спиране на
опасни обекти, маши-
ни, работни места и
т.н., които пряко зас-
трашават живота на
работещите, са 130.

За този период Ди-
рекция „Инспекция по
труда” в Перник е из-
вършила над 60 про-
верки на строителни
обекти и фирми в об-
ластта. „Благодаре-
ние на засиления кон-
трол от наша страна
се наблюдава рязко
намаляване на наруше-
нията в сектора. За
този период сме кон-
статирали  35 нару-
шения. Повечето от
тях са свързани с оси-
гуряването на здра-
вословни и безопасни

условия на труд. Из-
дадени са 29  предпи-
сания за отстранява-
не на нарушения и са
издадени 6 акта”, поя-
сни директорът Ма-
рия Захариева.

 Данните от кон-
трола, извършен от
ИА ГИТ на територия-
та на цялата страна
за пореден път доказ-
ват, че сектор
„Строителство“ про-
дължава да бъде сред
най-рисковите по от-
ношение както на
трудовия травмати-
зъм, така и за прояви-
те на сивата иконо-
мика. Според резулта-
тите всеки трети
акт за спиране на обе-
кт, машина, работно
място и др., които
пряко застрашават
живота и здравето на
хората е издаван в
строителството. На
строителни обекти
са установени и над
15% от случаите на
работа без сключен
писмен трудов дого-
вор. Работата без
трудов договор лиша-
ва работещите от со-
циална защита - право
на обезщетение за
трудова злополука и
професионална бо-
лест, на безработица.
Те нямат и задължи-
телната застраховка
за трудова злополука.

За рисковете при
работа на строител-

ните обекти е показа-
телен и фактът, че
от общо 1800 акта,
издадени за наруше-
ния на нормите за оси-
гуряване на безопас-
ност и здраве при ра-
бота, 635 бр. - около
1/3, са в строителс-
твото. Най-честата
причина за тежките
трудови злополуки  в
сектора е падането
от височина. В също-
то време необезопасе-
ните строителни обе-
кти и работни места
са сред най-често сре-
щаните нарушения.
От всички 1290 нару-
шения, свързани с бе-
зопасна работа на ви-
сочина, 1023 бр. са ус-
тановени на строи-
телни площадки.

През 2016 г. приори-
тет при проверките в
строителството са
дейностите по сани-
ране по „Национална-
та програма за ене-
ргийна ефективност
на многофамилните
жилищни сгради“ - за-
ради работата на ви-
сочина, изграждането
на Софийското мет-
ро, строителни обе-
кти с голям обем из-
копни работи и други
големи инфраструк-
турни обекти. По вре-
ме на активния строи-
телен сезон, който на
практика приключи в
края на октомври, в
сектора по традиция

се организира засиле-
на инспекционна кам-
пания. През 2016 г.
броят на проверките
е увеличен с над 12%
спрямо 2015 г. Поло-
жителният ефект от
засиления контрол на
ИА ГИТ в сектора през
последните години се
доказва с данните за
трудовия травмати-
зъм, който намалява.
За деветте месеца на
2016 г. (последният
отчетен период от
НОИ, който регис-
трира злополуките),
броят на инциденти-
те на работното
място е 128 при 140
през 2015 г.

Около 50 проверки
са правени в съботно-
неделни дни, с приори-
тет установяване на
нарушения, свързани
с работното време,
осигуряването на за-
дължителна междуд-
невна и седмична по-
чивка, полагането на
извънреден труд. До-
казването на тези на-
рушения обаче е
трудно, тъй като
липсва съдействие
от страна на работе-
щите. В повечето слу-
чаи те са от други
краища на страната и
предпочитат да ра-
ботят по-дълго без
почивка, за да се въз-
ползват след това от
по-дълги почивки по
родните си места. По-
ради тази причина те
отказват да деклари-
рат данни, свързани с
работното им време.

Най-честите нару-
шения в сектора про-
дължават да бъдат
свързани с цялостна-
та организация на
осигуряването на бе-
зопасност и здраве
при работа. Из-
готвят се формални
оценки на риска, как-
то и мерки за миними-
зирането им. Не се из-
вършват задължи-
телните инструкта-
жи. Работещите не се
запознават с рискове-
те при работа.  Въз-
ложителят прехвърля
цялата отговорност
по тази дейност на
строителя, въпреки
че законът я вменява
на него. Наемат се
голям брой подизпъл-
нители, които не из-
готвят съвместна
оценка на риска и не
подписват споразуме-
ния за взаимна инфор-
мираност и осигур-
яване на безопасност
и здраве при работа
или те са еднотипни
и формални.

По отношение обе-
зопасяването на обе-
ктите при работа на
височина най-често се
използват скелета,

които не са обезопа-
сени по надлежния на-
чин, нямат стълби за
слизане и качване и се
налага работещите
да използват за това
способи, застрашава-
щи живота и здраве-
то им. Това е едно от
най-често срещаните
нарушения при кон-
трола на обектите,
които се санират по
Националната програ-
ма за енергийна ефе-
ктивност, където ос-
новно се използват
скелета за работа на
височина вместо въ-
жения достъп.

Друго често нару-
шение е липсата на
подходящо обезопас-
яване на технологич-
ните отвори - често
се използва покритие,
което не е достатъч-
но здраво и поддава
при натиск. Не се от-
страняват стърча-
щите краища на арми-
ровката от плочите,
които създават пред-
поставки за тежки на-
ранявания на работе-
щите при спъване и
падане. Този риск се
засилва заради непо-
чистените от строи-
телни отпадъци пло-
щадки и необезопасе-
ните кабели на вре-
менните инсталации,
които създават
препятствия по
пътя към входовете
и изходите.

Въпреки, че секто-
рът продължава да
бъде сред рисковите
по отношение на бе-
зопасността на тру-
да, като цяло през
последните години се
наблюдава трайна
тенденция към по-
добряване условията
на труд на строител-
ните обекти и усилия
на работодателите
да изпълняват изи-
скванията на законо-
дателството. Пови-
шава се нивото на
обезопасеност по от-
ношение на основни-
те опасности в
строителството, ка-
то се използват по-
сигурни ограждения
срещу падане от висо-
чина, за обезопасява-
не на изкопи и т.н.
Много средства бяха
инвестирани в ново
оборудване, в колек-
тивни средства за за-
щита, в подобряване
на санитарно-битови-
те условия. Част от
инвестициите в теж-
ка строителна меха-
низация, в модерни
по-сигурни скелета, в
колективни средства
за защита станаха
възможни и благода-
рение на европейски-
те проекти и програ-
ми.

 

962 незаконно пребиваващи
чужденци с принудителни
административни мерки

Любомира ПЕЛОВА

Дирекция „Миграция“ - МВР прилага
последователен и проактивен подход в
противодействието на миграционния на-
тиск, оказван върху нашата страна, съоб-
щиха от пресцентъра на вътрешното ми-
нистерство. Служителите от отдел „Про-
тиводействие на незаконната миграция“
провеждат целенасочени действия за
идентификацията на чужденците и своев-
ременната им регистрация в автоматизи-
раните системи ЕВРОДАК и АФИС с цел
тяхното връщане в страната на произход.

От началото на годината до 20 ноем-
ври,  в изпълнение на принудителни ад-
министративни мерки, 962 незаконно пре-
биваващи чужденци са отведени прину-
дително  до границите на страната ни.
Най-много от тях – 315, са от Ирак, 206 от
Афганистан, 85 от Сирия, 84 от Иран и т.н.
Само за изминалата седмица такива
мерки са осъществени спрямо 51 неза-
конно пребиваващи граждани на трети
страни.

В средата на декември 2016 г. пред-
стои да бъде осъществен първият полет
до Кабул, Ислямска република Афганис-
тан, организиран от Република България,
съфинансиран и координиран от Европей-
ската агенция за гранична и брегова ох-
рана. 

В изпълнение на решението на Евро-
пейския съвет от март т.г., когато от
Фронтекс бе поискано да допринесе към
оперативното изпълнение на дейностите
по реадмисия, от април до настоящия мо-
мент МВР ежемесечно командирова слу-
жители на различни структури на остров
Лесбос, Гърция, за подпомагане на гръц-
ките власти. 

Бедни общини спонсорират МВР
Любомира ПЕЛОВА

Бедни общини продължават да правят
редовни дарения на МВР за елементарни
консумативи като горива, смазочни мате-
риали и компютри. Малките кметства пла-
щат ремонтите на полицейските коли и до-
ри им купуват гуми и акумулатори, когато
се налага. Това показва отчетът за даре-
нията от 1 януари до 30 септември, публи-
куван на страницата на МВР. Общата стой-
ност на даренията е близо 1.8 млн. лв.
Сред дарителите са общини от най-бедния
край на Северозападна България.

Даренията за МВР бяха забранени от ка-
бинета “Орешарски“, но сегашният вътре-
шен министър Румяна Бъчварова отново
даде право на ведомството да ги получа-
ва дареният общини и държавни фирми.

Шефът на АПИ подаде оставка
Силвия ГРИГОРОВА

Председателят на Управителния съвет на Агенция “Пътна ин-
фраструктура” инж. Лазар Лазаров днес е депозирал оставката
си в деловодството на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството.

В нея се посочва, че считано от 1 декември 2016 г. той желае да
освободи заемания от него пост по ”лични причини”.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството в ос-
тавка Лиляна Павлова е приела оставката на Лазар Лазаров. На
негово място предстои да бъде назначен досегашният член на Уп-
равителния съвет на АПИ инж. Дончо Атанасов.

Бившият депутат от БСП Дончо Атанасов стана член на управи-
телния съвет на АПИ  през месец ноември 2013 г при управлението
на Пламен Орешарски. С идването си на власт второто правителс-
твото на Бойко Борисов го остави на поста му. През периода 1995-
1997 г. Дончо Атанасов беше народен представител в 37-то Народ-
но събрание от БСП. Той е заемал ръководни постове в различни
търговски дружества. В периода 2008-2009 г. е изпълнявал длъж-
ността директор на дирекция “Оперативен контрол и управление
на риска” в Национална агенция “Пътна инфраструктура“.



1. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.
2. Апартамент, кв. Хр. Ботев, след ремонт, ет. 1 - 20 000 лв.
3. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне
4. Двустаен, Мошино, ет. 8, за ремонт - по договаряне
5. Двустаен, Изток, тх., среден, ет. 2 - 36 500 лв.
6. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.
7. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
8. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.
9. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро
10. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,
     на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Таванска стая, ул. Търговска, светла - 10 000 лв.
16. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне
17. Парцел, над Общината, 305 кв.м, равен - 60 лв./кв.м
18. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.
19. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м
20. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.
21. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м
22. Павилион, 10.5 кв.м, до Руското училище, разработен- по договаряне

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Албените, полуобзаведен, ет. 3 - 220 лв.
2. Гараж, ул. Кракра, ТЕЦ, вода - 60лв

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР. СМИРНЕНСКИ, ЕТ. 2, ТХ. - 6 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 34 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 45 000 ЛВ
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 46 000 ЛВ
5. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ПРЕХОД, 3 ТЕР. - 43 000 ЛВ
6. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР - 48 000 ЛВ.
7. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, КРАСНО СЕЛО, ЕТ. 1, ТЕЦ, ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
10. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 60 000 ЛВ.
11. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 64 000 ЕВРО
12. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С. КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55 КВ.М, ДВОР 330 КВ.М - 26 500 ЛВ.
2. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 680 КВ.М - 43 000 ЕВРО
3. С.ТУДЕНА, 2Т., РЗП: 70 КВ.М, ДВОР: 670 КВ.М - 83 000 ЛВ.
4. ГР. ЗЕМЕН, 1 ЕТ., ЗП: 45 КВ.М, ДВОР: 480 КВ.М - 24 500 ЛВ.
5. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М, ДВОР: 741КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ - 96 000 ЛВ.
6.  С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 25 000 ЛВ.
7.С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
8. С.ЯРДЖИЛОВЦИ, 1 ЕТ., ЗП: 50 КВ.М, ДВОР: 800 КВ.М - 22 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М - 23 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300 КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000 КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ЕТ., ДВОР 1 562 КВ.М, ЗП: 80 КВ.М, ОТЛИЧНА - 80 000 ЕВРО
13. УПИ 1 090 КВ.М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА - 18 530 ЛВ.
14. УПИ 605 КВ.М, С. ДИВОТИНО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 8 000 ЛВ.
15. УПИ 800 КВ.М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
16. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665 КВ.М - 16 000 ЛВ.
17. УПИ, 557КВ.М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ   - 8 500 ЛВ.
18. УПИ 1 200КВ.М; 876 КВ.М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ - 30 ЛВ./КВ.М
19. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
20. УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
21. УПИ 2 148 КВ.М; 4 322 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 27Е/КВ.М
22. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
23. УПИ 1 146 КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40Е/КВ.М
24. УПИ 1 116 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
25. УПИ 1 930 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
26. УПИ 1 100 КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

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

Рекламно  приложение

Сряда, 23 ноември 2016 г., брой 222 /6077/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

КАЛИ-КОНСУЛТ ЕООД
Хотел “Струма”, ет. 1, стая 113

0898/620 696; 0878/620 925

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООДАгенцията е създадена през 1994 г.

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 111

ПРОДАВА:
1. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
2. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, 72 кв.м, ет. 9/14, 2 тераси, таван - 42 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 36 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 6, тераса, ПВЦ - 32 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
8. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
9. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
10. Етаж от къща, Могиличе, 100 кв.м, ет. 1, мазе, таван, гараж, дв. 240 кв.м - 66 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
11. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
13. Вила, с. Рударци, 2 етажа, тухла, плоча, РЗП: 100 кв.м, двор 585 кв.м - 42 000 евро
14. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
15. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
16. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
17. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.
18. Парцел, на Е79, 7 576 кв.м, с лице 60 м към Е79, има газопровод - 35 евро/кв.м

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

0888/222 656
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м,
обзавеждане, лукс, ет. 1 - 35 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 68 кв.м., ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ, 2 тер.,
ПВЦ, подобрения - 73 000 лв.
4. Двустаен, при гаров район , ет. 2, тер, нов- 31 000 евро
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 13,
ТЕЦ, тер., с обзавеждане - 33 000 лв.
6. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер.- 31 500 лв.
7. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.- 71 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 3, нов, лукс,
2 тер., саниран - 44 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 4, лукс - 55 000 евро
11. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс- 78 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс,
с отделен вход 173 кв.м - 67 000 евро
13. Етажи от къщи, Клепало, Варош,
над Автогарата, Байкушева - от 37 000 до 55 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет., х 62 кв.м, дв. 300 кв.м- 45 000 лв.
15. Вила, Рударци, дв. 400 кв.м, 2 ет.,
ЗП: 36 кв.м, кв. Кало - 49 700 евро
16. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
панорама, на улица, до гора, кв. Кало,
с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро
17 Магазин, Пашов, 40 кв.м,
с оборудване, акт 16 - 32 000 евро
18. Търговски обект, Изток, топ-място,
тх., ЗП: 66 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., 75 кв.м - 1 800 лв.
2. Магазин, Ид.ц., 140 кв.м - 1 500 лв.
3. Магазин, Изток, 100 кв.м, 2 ет., лукс - 850 лв.
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ПРОДАВА:

1. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

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

3. Гарсониера, Площада, ет. 3, ТЕЦ, южна, тер. - 54 000 лв.

4. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

5. Двустаен, Център, 71 кв.м, ет. 1 тх./гр. без ТЕЦ - 39 000 лв.

6. Тристаен, Площада, ет. 4, 90 кв.м, ТЕЦ, ПВЦ - 39 000 евро

7. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

8. Тристаен, РЦ, тх./пл., тераси, без ТЕЦ - 49 000 евро

9. Тристаен, кв. Бела вода, 86 кв.м, ет. 2 тер., мазе, таван- 32 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м, лок.от. - 60 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

РЗП: 150 кв.м, дв. 274 кв.м - 42 000 евро

12. Къща, с. Кралев дол, РЗП: 150 кв.м,

дв. 500 кв.м, два гаража - 60 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 1, над партер, в добро състояние - 21 500 евро

2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.

3. Двусатен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, добър вид - 33 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, ет. 8, 2 тер., ТЕЦ, подобрения - 34 500 лв.

5. Къща, Ид.ц, 2 ет., пл., за ремонт - 52 000 евро

6. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

7. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.

8. 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 35 000 лв.

2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.

3. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.

5. Апартаменти,във всички райони на Перник 

6. Къщи, в Перник и региона.  

7. Парцели за жилищно строителство. 

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

088/8215 130, 076/60 13 38

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

+  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
сутерен, 2 ет., тавански етаж, гараж,
РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак,
сутерен, 2 ет., и таван - 53 000 лв.
4. Къщи, над Автогарата- 45 000 лв.; 55 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж,
парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино,
 52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Пригаров район,
52 кв.м, ид. част от парцел - 12 000 лв.
10. Къща, с. Ковачевци, нова,
РЗП: 86 кв.м, ет. 2, дв. 600 кв.м - 62 000 лв.
11. Къща, Долни Раковец, дв. 2 дка- 26 000 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 кв.м- 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата,
435 кв.м - 11 000 евро
14. Местност, зад Шамака,
ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
15. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
16. УПИ, Радомир, 380 кв.м,
стара къща, ток, вода - 20 000 лв.
17. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град,
общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. УПИ, Мещица, 600 кв.м,
под борова гора - 13 000 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка,
земеделска земя с къща - 13 000 евро
21. Кв.Кристал, имот,
12 200 кв.м, урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Радомир,
Арката, необз. - 60 лв.
3. Помещение, за бизнес,
ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Димова махала, кафе
аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
3. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 28 300 лв.
5. Радомир, кв. Гърляница,
ет. 2, и преустройство - 13 500 лв.
6. Радомир, Гърляница,
ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
7. кв. Тракия, лукс, ремонт- по договаряне
8. Радомир, Арката, ет. 8, 47 кв.м - 8 000 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
по договаряне за ремонт - 60 000 лв.
2. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, лукс, ремонт- 82 000 лв.
4. Пашов, ет. 1, непрех.,
ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
5. Радомир, Арката, ет. 5  17 000 лв.
6. Радомир, кв. Мечта ет. 6,
100 кв.м, асансьор - 19 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут.

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити
* Луксозни гарсониери, СЦ, ет. 2, ет. 1 - 20 000 евро; 33 000 лв.
* Гарсониери, Тева, ет. 8, ет. 3, ет. 6 - 18 500 лв.; 22 600 лв.; 21 000 лв.
* Гарсониери, Изток, ет. 5 - 23 000 лв.; ет. 8 асансьор, рем покрив- 24 500 лв.
* Спешно, Гарсониера, Радомир, центъра, ет. 2, коментар - 14 000 лв.
* Двустайни, Център, ет. 2, ет. 4 - 40 000 лв.; 42 000 лв.
* Двустайни, Тв. ливади, ет. 2, ет. 4, изток/запад- 27 000 лв.; 41 000 лв.
* Двустайни, Пашов, ет. 5, ет. 7, панел - 35 000 лв; 24 000 лв.
* Двустайни, Тева ет. 3, ет. 2, ремонт - 27 000 лв.; 26 000 лв.
* Двустайни, Мошино, ново стр-во, акт 16, ет. 2, ет. 5- 23 000 евро; 39 000 лв.
* Двустайни , Мошино, ет. 8, ремонт, ет. 6 - 30 000 лв.; 32 000 лв.
* Двустайни, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ет. 2 - 40 000 лв.; 31 500 лв.
* Тристаен, ИЦ, Монте Карло, ет. 2 - 65 000 лв.
* Тристаен, ИЦ, ет. 5, 94 кв.м, нова тухла, спешно, коментар - 55 000 лв.
* Тристаен, Тв. ливади, ет. 1, за търговска цел - 55 000 лв.
* Тристаен, Пашов, непреходен, ет. 3,
изток/запад, спешно, коментар - 40 000 лв.
* Тристайни, Тева, ет. 4, много добър, ет. 1 - 30 000 лв.; 27 000 лв.
* Тристаен, Мошино, ет. 4, ново строителство - 50 000 лв.
* Луксозна къща, РЦ, 2 етажа, двор 300 кв.м - 48 000 евро
* Къща до болницата сут. + 2 етажа,
тухла, плоча, коментар - 55 000 лв.
* Спешно в ниската част на Варош, 2 къщи
в 1 двор, 640 кв.м, коментар - 40 000 лв.
* Къщи, Драгичево - 15 000 евро; 76 000 лв.; 92 000 лв.; 115 000 лв.
* Спешно парцел, Рударци, на главен път, 412 кв.м - 10 000 евро
* УПИ, Дивотино, центъра, 900 кв.м; 800 кв.м - 20 лв./кв.м
НАЕМ: Офиси, СЦ, ет. 3, ет. 2 - 90 лв.; 120 лв.
НАЕМ: Гарсониери, Център, ет. 2, ет. 4, напълно обзаведени - 200 лв.; 300 лв.
НАЕМ: Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.
НАЕМ: Луксозен, Двустаен, ИЦ, ет. 3, напълно обзаведен - 300 лв.
НАЕМ: Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ЕПК - 200 лв.

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на
улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Давам под
наем:

Помещение на 2
етажа, топ- място,
кв. Изток, подходящо
за търговска
дейност, куриерски
услиги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

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

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

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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С Ъ О Б Щ А В А
на засегнатото население, че има инвестиционно

предложение за “Изграждане на водовземно
съоръжение - сондажен тръбен кладенец за добив
на подземни води, в ПИ №031205 в землището на
с. Богданов дол монтиране на система за капково

напояване на кайсиеви и сливови овощни
насаждения”

Мирослава Кирилова, тел. 0894 466 866
гр. Перник, ул. “Юрий Гагарин”, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 47

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Перник, ул.
“Бл. Гебрев”, № 15, ет. 1, email: riew_pernik@abv.bg

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА, - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 67 09 00

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

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 60 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 8, панел, ТЕЦ, ПВЦ - 28 000 лв.

2. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ - 29 300 лв.

3. Изток, ет. 7, панел, ПВЦ, ТЕЦ - 31 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35000 лв.

2. Изток, ул. Ю. Гагарин,

ет. 7, панел, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

3. Изток, ет. 8, панел, ТЕЦ,

ПВЦ, тер. подобрения - 36 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, непреходен,

подобрения, тер. - 44 800 лв.

2. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

тер, след ремонт - 42 500 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., РЗП: 140 ПВЦ,

гараж, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., РЗП: 200 кв.м,

ПВЦ, гараж, дв. 850 кв.м - 60 000 лв.

3. Църква, тх. пл, на 2 ет.,

РЗП: 144 кв.м, дв 630 кв.м ъглов - 80 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:

1. УПИ, кв. Мошино, 660 кв.м, канализация - 28 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

Продавам къща,

кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м., на 2 ет.,

ново стройтелство, в

съседство с парково

пространство

- тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237 ул. Карл Маркс-2/А  /пресечката на  ул.Благой Гебрев, към канала/

Тел.:  0894 855 050

1. Гарсониера, Център - до 40 000 лв.

2. Двустаен Център - до 50 000 лв.

3. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.

Собственик
продава:

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

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

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-

охранителни, пожароизвестителни

и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633



Отдавам апартамент под наем.
Перник, ул. "Струма" № 6, тухла,
среден, южен, две южни облицо-
вани тераси. баня с тоалетна, вто-
ра баня .230 лв/ месец Тел. 0888
692 426
Давам под наем, обзаведени

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

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

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

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   тел. 0899 920 171,
Павлов
Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-

МЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40
95; 0888/50 32 37
Търся момиче за работа с ком-

пютърна грамотност владеща
Corel Draw 9 тел. 0898 611444
Фирма набира охранители, за

обект в кв. Изток - тел. 0887 507 247

Продавам камина с дърва с водна
риза, един сеозн ползвана - 150 лв.
гр. Перник. Тел. 0896 039 494
Продавам дъмбел с черни

дискове,  регулируеми тежести 15
кг., използван, запазен - 25 лв. Тел.
0899838800
Продавам използван маслен

радиатор Tesy Promotec CB 3014 -
3000 W, за  58-63 m3 обем - 90 лв.
Тел.: 0899838800

Продавам Автомобил рено с из-
рядни документи, платен пътен да-
нък (без гражданска отговорност),
много икономичен - 4/100 (956 куб.
см.), напълно обслужен.  Тел.
0898615588, 0886970812
Продавам Suzuki Grand vitara

Двигател Бензинов Скоростна ку-
тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса
база В отлично състояние. Разход
8лв/100км. Свалящ се таван. тел.
0895725609

Търся да закупя гарсониера,
Разш. Център, с тец, тел. 0898 58
48 00
Продавам Еднофамилна къща с

три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от зат-
ворен тип Делта Хил . Местополо-
жението е уникално, представлява
чудесно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин тел.0882 817 442

Продавам парцел 3 960 кв.м, в Зе-
лениград, след Трън, в регулация, с
нотариален акт. Разрешение за
строителство, цена по договаряне -
тел.  0899 252 997; 0896 050 622

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеж-
дане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел:098 613 4789
Продавам Тристаен апартамен-

т, Перник, Център Светло и прос-
торно жилище с панорама две
спални, дневна с трапезария на
две нива, кът за мека мебел и
място за трапезната част, кухнен-
ски бокс - тел 0888 11 22 00
Продавам  УПИ, Рударци 840

кв.м, над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на улица, до
гора, с постройка на 1 ет., ЗП: 50
кв.м - 31 000 евро - тел. 0896 788
784; 0887 884 095
Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обшир-
на панорамна гледка към града и
околните планини. -тел.
0897951954
Продавам  гараж в кв. Дараците

- тел. 0898 611 444

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

работа

наем

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 23 ноември 2016 г. ИМОТИ

автомобили

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

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.

разни



Съперник 923 ноември 2016 г.ДАЙДЖЕСТ

Община Трън на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпъл-
нение на Заповед № РД -05-615 от 22.11.2016г. на Кмета на Община
Трън,

I Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно над-
даване за продажба на следните  имоти – частна общинска собстве-
ност, а именно:

1.Урегулиран поземлен имот III /трети/ “За обществено-обслужващи
дейности” , находящ се в кв. 11 /единадесет/ по рег. план на с. Бохова,
с площ от 654 кв.м /шестстотин петдесет и четири кв.м./, заедно с пос-
троената в него сграда със ЗП от 187 кв.м, едноетажна, масивна, акту-
ван с Акт за частна общинска собственост № 1192/07.10.2009год., при
първоначална тръжна цена в размер на 12579,00лв./дванадесет хил-
яди петстотин седемдесет и девет лева/2. Урегулиран поземлен имот
IV /четвърти отреден за районна болница/ в кв.18 /осемнадесети/ с
площ от 4250кв.м. /четири хиляди двеста и петдесет кв.м./ по регула-
ционния план на с. Лева река застроен със сграда на два етажа /бив-
ша болница/, със ЗП от 350кв.м. /триста и петдесет кв.м./, масивна, ак-
туван с Акт за частна общинска собственост №1761/29.07.2010год., при
първоначална тръжна цена в размер на 51788,00лв./петдесет и една
хиляди седемстотин осемдесет и осем лева/.

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

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

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

 6. Урегулиран поземлен имот  I-154 /първи за имот сто петдесет и
четири/ в кв.14 /четиринадесети/, целият с площ от 669,50 кв.м. по ре-
гулационния план на с. Филиповци, заедно с построената в него ед-
ноетажна сграда със ЗП от 176 кв.м./сто седемдесет и шест кв.м./, акту-
ван с Акт за частна общинска собственост № 4068/09.10.2013г., при
първоначална тръжна цена  от 13 403лв. /тринадесет хиляди четирис-
тотин и три лева/ с ДДС.

  7.  Урегулиран поземлен имот I/първи/ в кв.17 /седемнадесет/, с площ
от 690 кв.м /шестотин и деветдесет  кв.м./  по регулационния план  на с.
Парамун, незастроен, актуван с  Акт за частна общинска собственост
№4559/26.04.2016г., при първоначална тръжна цена  в размер на
4219,00лв. /четири хиляди   двеста и деветнадет  лева/с ДДС.

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

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се прове-
де на 12.12.2016год. от 13,00ч. в Заседателната зала на администра-
тивната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

III. Повторен търг за имотите, за които не са се явили кандидати на
първоначалния търг да се проведе на 19.12.2016год. от 13,00ч. на съ-
щото място и при същите условия.

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

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

една от позициите да е в размер на 10% от първоначално обявената
цена. Депозитът следва да се заплати     до  09.12.2016год. по б. с-ка на
Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД  BIC – STSABGSF
при БДСК Трън, а за позициите, за които не са се явили кандидати,
срока за внасяне на депозити при повторния търг  е до 16.12.2016г.

2.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга  по
образец се извършва  до 16,00ч. на 09.12.2016 г. , а  за повторния
търг до 16,00ч. на 16.12.2016г. в административната сграда на Общи-
на Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството.

3.  Информация за имотите следва да се предоставя от общинска
собственост, тел. за връзка 07731/9616 – в.104. Цената на тръжната до-
кументация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена   в сградата на
общинската администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на
общината, в рамките на работното време на администрацията всеки
ден от 8,30ч. до 17,00ч, а на 09.12.2016г. до 12,00 ч. , за повторния
търг всеки работен ден, а на 16.12.2016г. до 12,00ч.

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

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

ОБЩИНА ТРЪН

Община Трън  на основание чл. 14, ал.7 от ЗОС и във връзка с из-
пълнение на Заповед № РД 05-616/22.11.2016г. на Кмета на Община Трън,

I.Обявява процедура за провеждане на публичен търг с явно над-
даване за   отдаване под наем на  следният имот:

   Обособена част от недвижим имот – публична общинска собстве-
ност, съгласно Акт за публична общинска собственост  №9/14.08.1996г.,
представляващ  Механа с площ за отдаване под наем от 75 кв.м., на-
ходяща  се в УПИ III, кв.17 по рег. план на с. Зелениград.

 II. Начална тръжна цена  на месечният  наем на  посочения   по
т. I. имот  е в размер на 118,00лв. /сто и осемнадесет лева/ с ДДС

 III. Обектът се отдава за развитие на туристическа и ресторантьорска
дейност за срок от 5 /пет/ години.

 IV. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът ще се про-
веде 12.12.2016год. от 13.30ч. в Заседателната зала на администра-
тивната сграда на Община Трън, гр. Трън пл. “Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

V. Повторен търг, в случай на неявяване на  кандидати на първона-
чалния търг, ще се проведе на 19.12.2016год. от 13.30ч. на същото място
и при същите условия.

VI. Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец
2. Заявление по образец
3. Оригинал на документ за внесен депозит
4. Копие от документа за закупена тръжна документация
5. Документ за легитимация:
- лична карта за физическо лице
-    разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по вписвания-

та, относно актуално състояние на юридическо лице.
6. Нотариално заверено пълномощно при положение, че участни-

ка се представлява от пълномощник. Пълномощното следва да бъде
изрично.

VII .   Размер на депозита за участие: Депозитната вноска е в
размер на  три  месечни вноски или 354,00лева /триста петдесет и
четири лева/ Депозитът следва да се заплати   до  09.12.2016год. по б.
с-ка на Община Трън IBAN- BG88STSA93003300722169, Б.КОД  BIC –
STSABGSF при БДСК Трън или на касата на общината, а за повторният
търг срока за внасяне на депозити   е до 16.12.2016г.

VIII.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга
по образец се извършва  до 16,00ч. на 09.12.2016 г. , а  за повторния
търг до 16,00ч. на 16.12.2016г. в административната сграда на Общи-
на Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 - деловодството.

 IХ.  Информация за имота следва да се предоставя от общинска
собственост, тел. за връзка 07731/9616 – в.104. Оглед на имота може да
се извършва по искане на кандидатите, след предварително уговар-
яне в рамките на работното време до крайния срок, определен за заку-
пуване на тръжната документация. Цената на тръжната документация
е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде закупена   в сградата на общинската
администрация гр. Трън, пл. “Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в
рамките на работното време на администрацията всеки ден от 8,30ч. до
17,00ч, а на 09.12.2016г. до 12,00 ч. , за повторния  търг-всеки рабо-
тен ден, а на 16.12.2016г. до 12,00ч.

ОТ ОБЩИНАТА

”Луфтханза” отменя всички полети от и до София
"Луфтханза" отменя всички полети от и до София заради стачка

на служителите на авиокомпанията, съобщиха от Летището.
Във връзка със стачните действия на служителите от авиокомпа-

нията "Луфтханза" утре /23 ноември/ от летище "София" съобщиха,
ще бъдат отменени следните полети до и от летището:

Франкфурт
- полет номер LH1429, който трябва да излети в 06.15 ч. за Фран-

кфурт; полет номер LH1426, който трябва да кацне в 13.10 ч. от Фран-
кфурт; полет номер LH1427, който трябва да излети в 13.50 ч. за
Франкфурт, и полет номер LH1428, който трябва да кацне в 20.15 ч.
от Франкфурт.

Мюнхен
- полет номер LH1707, който трябва да излети в 06.05 ч. за Мюн-

хен; полет номер LH1702, който трябва да кацне в 11.55 ч. от Мюн-
хен; полет номер LH1703, който трябва да излети в 12.50 ч. за Мюн-
хен; полет номер LH1704, който трябва да кацне в 18.05 ч. от Мюн-
хен; полет номер LH1705, който трябва да излети в 18.50 ч. за Мюн-
хен, и полет номер LH1706, който трябва да кацне в 21.55 ч. от Мюн-
хен.

Германската авиокомпания Луфтханза (Lufthansa) се обърна към
съда, за да предотврати утрешната стачка на пилотите, съобщиха
самата компания и франкфуртският съд за трудовите спорове, ци-
тирани от Ройтерс и БТА.

По-рано Луфтханза предупреди в комюнике, че отменя 876 поле-
та преди 24-часовата стачка на пилотите в сряда, организирана по
призив на синдиката Кокпит (Cockpit).

Около 100 000 пътници се очаква бъдат засегнати от отменените
полети, сред които 51 на далечни разстояния.

Това е 14-ата стачка от април 2014 година. Двете страни се опи-
тват да се договорят от 2012 година, като синдикатът настоява за
увеличаване на възнагражденията със средно 3,7 на сто годишно
за период от пет години.

Луфтханза предложи повишение от 2,5 на сто, което според проф-
съюза обаче на практика се равнява на замразяване на заплатите.

Днес стачкува наземният и кабинният персонал на Юроуингс
(Eurowings) - нискотарифния филиал на Луфтханза. Стачката е от 5
часа местно време (6 часа българско) днес до 20 часа довечера (21
часа българско време).

В Дюселдорф отменените полети са 50 от 88, а някои от следва-
щите ще имат закъснения.

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

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

квадратчета, представляващи игрално поле от 9 еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадрат-
чета. В условието на всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри. Целта е
да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група 3х3, всеки ред и всяка колона числата от
1 до 9 не трябва да се повтарят.

Днес е точният съвпад на Слънцето с Уран във вашия
знак. Аспектът ни залива с творческо вдъхновение, носи
прозрение за бъдещето, за промените които предстоят и
които трябва да се направят. Ще ви хрумнат почти

гениални идеи. Една информация ще се окаже решаваща в личния ви и
професионален избор. До три дни може да разрешите проблем,
който отдавна ви мъчи.

Проблемът на деня е желанието да запазите
статуквото. Борите се с вятърните мелници на старите
идеи, продължавате да държите на неработещите
предложения и на дейности, които времето вече е

изхвърлило на боклука. Не е изключено да ви извадят от играта или
сами да се изолирате проявявайки ненужно упорство и неразбиране.
Колективната инициатива ще работи против вас.

Чудесен ден за представяне на нови идеи и нововъведения
в работата и производството. Участвайте в конкурси,
търсете нова работа. Хората с перспективни виждания ще
бъдат оценени и назначени. Енергийният ви потенциал

търси поле за изява. Денят е благоприятен за подписване на нови
договори и сключване на брак по любов. Печели този, който направи
оригинално предложение и даде нестандартно решение на
възложените задачи и проекти.

С лекота получавате някаква особена вътрешна свобода
и разкрепостеност. Печелят хората, умеещи да постъп-
ват нестандартно в ситуация, която изисква ново мнение
и решение. Не подкрепяйте бити каузи. Може да застане-
те зад кандидатура, която ще помогне да излезете на чел-

ни позиции в бизнеса и в обществото. Концентрирайте се над най-
важното и не се самозабравяйте, ако постигнете успех. Ще се
появят нови оратори в местата, където се събират повече хора.

Днешният ден освобождава опасни страсти и
неконтролируеми енергии. Вероятно е да се решите на
изненадващ ход, който ще обърка конкуренцията, но и
вашите позиции ще се разклатят. Прибързано напускате
работа или приемате ново предложение. Дълго сдържани

амбиции взимат връх и ви карат да постъпите революционно. Това е
един от дните.

Денят е благоприятен за нови начинания. И на
работното място ще успеете, ако направите
нововъведение. Предложете и нестандартна реклама,
която ще привлече нова група клиенти. Оставете
официалния тон, разкрепостете се, поговорете от

сърце и душа с тези, които са способни да ви подкрепят в
житейски и бизнес план. Хората с оригинално мислене и
напредничави идеи ще бъдат одобрени на конкурси.

Днес ще бъдете изпреварени от по-информираните или
от тези, които успешно прогнозират бъдещето
развитие на работното ви място. Научавате последни за
готвените рокади, а това, което предлагате като
вариант, се отхвърля. Дистанциите се увеличават. Не

позволявайте на емоцията да вземе превес над разума. Денят
провокира скандали и обрати, които може да ви откажат от
играта. Чувството за мярка ще ви помогне да преглътнете едно и
да предложите друго.

Това, което дълго е кипяло и вряло под повърхността,
днес ще избие, ще изкипи и ще донесе
предизвикателства, на които няма да знаете как да
реагирате. Трудно ще удържите емоцията, ще се
почувствате обидени, отхвърлени и ощетени, а това ще

ви накара да хапете и жилите наред. В такива моменти Скорпионът
забива жилото си и в себе си, вреди на имиджа и отношенията си с
любимите хора.

Ще имате ползи от свои и чужди инициативи.
Усещате накъде духа вятъра и правите изпреварващ
ход. Интуитивно напипвате верния път, ориентирате
се в една ситуация, в която почти няма външна
информация и извличате максимални облаги. Направете

предложение и очаквайте такова. Може да сключите изгоден
договор. Видимо и невидимо покровителство бди над вас, така че
както и да се развие една ситуация, ще извлечете ползи.

Не продължавайте да блъскате в стената. Денят дава
възможност да се излезе от задръстена ситуация чрез
оригинален подход и метод, който в момента е пред очите ви,
но някак не ви се иска да го видите. Внимателно преценете
всяка възможност. Колкото и да ви е нервно или тъжно,
постарайте се да изглеждате весели и доволни. В момента е

важно да объркате конкуренцията.

Ден на тежки битки между консервативното мислене и
прогреса. Ще се сблъскате челно с интересите на хора,
които не искат, не могат и не биха си позволили да загубят
и да се променят. Правите пробив и изявявате себе си, но
може и за пореден път може да ви откажат от играта.
Постъпете нестандартно в една ситуация, в която до

момента сте били лесно управляеми и прогнозируеми. Предлагат ви
нова работа, откачете се от старите нелоялни работодатели.

Днес се отваря третото око. Интуицията ви
набира скорост и до утре ще намерите решението на
стар проблем. Това, което не е могло да се превземе, е
по-добре да се заобиколи. Постъпете като реката,
заобиколете и оставете в плена на ревността и
разочарованието - тези, които са ви създавали

проблеми. И в професионален план ще направите ход, с който ще
привлечете вниманието на шефове и бизнес партньори.
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Брезничанинът направи 11 точки, като реализира два аса и три блокади

ТРЕТА ЛИГА

ЮГОЗАПАДНА ГРУПА

16-ТИ КРЪГ РЕЗУЛТАТИ:

Пирин(ГД) – Миньор 1:0
Хебър – Пирин(Рз) 2:0
Рилски сп. – Чавдар 2:1
Вихрен  - Беласица 0:2
Сливн.герой – Германея 2:0
Балкан – Марек 1:2
Чепинец – Стр.слава 1:7
Септември – Ботев 1:0

Класиране:
1. Сливнишки герой 37:4 39
 2. Струмска слава 38:10 35
 3. Пирин(ГД) 31:10 33
 4. Беласица 23:10 30
 5. Септември 25:15 29
 6. ФК Миньор 23:15 28
 7. Рилски спортист 27:23 27
 8. Чавдар 30:17 23
 9. Ботев 26:27 22
10. Марек 18:25 20
11. Хебър 23:22 20
12. Балкан 25:29 17
13. Велбъжд 25:29 17
14. Германея 26:25 15
15. Пирин (Рз) 10:27     14
16. Вихрен 11:24 13
17. Свобода 12:36 12
18. Чепинец 14:76 0

 ПРЕДСТОЯЩИ МАЧОВЕ:

23 НОЕМВРИ 2016, СРЯДА, 14:00 Ч

 XIII КРЪГ:

Германея - Септември
в Коларово:
Беласица  - Хебър
Чавдар (Етрополе) - ФК Миньор (Перник)
23 НОЕМВРИ 2016, СРЯДА, 14:00 Ч

 XV КРЪГ:

Марек  - Сливнишки герой

Трудна, но сладка по-
беда извоюваха бъл-
гарските национали
Светослав Гоцев и
Георги Сеганов и
съотборниците им
от Биоси Индекса (Со-
ра) в мач от 11-и кръг
на италианската Се-
рия А1. При визитата
си в негостоприемна-
та “Пала Валенция”
отборът на Сора се
наложи с 3:2 (25:23,
25:22, 22:25, 19:25,
15:11) над местния То-
но Калипо Калабрия
след 2 часа и 12 мину-
ти битка. Разпредели-
телят Георги Сеганов
получи статистичес-
ка оценка 6,0 и успя да
се разпише веднъж от
блокада. Светослав
Гоцев се отличи с 11
точки (2 аса, 3 блока-
ди, 35 % в атака), а

до Ернандес (2 аса, 50
% в атака) отбелязаха
по 14 точки. Вики Йо-
сифов се включваше
като резерва в геймо-
вете и направи 2 точ-
ки (67 % в нападение),
а капитанът Злата-
нов не игра в двубоя.
Във временното кла-
сиране Пиаченца се
изкачи на четвърто
място с 8 победи и
21 точки, а Сора ве-
че има 3 победи и 9
точки, с което заема
12-о място във вре-
менното класиране и
продължава да запаз-
ва шанс дори за
място в осмицата и
в турнира за Купата
на Италия. Южняци-
те от Вибо Валенция
са на девета позиция
с 4 победи и 12 точ-
ки.

след 29 точки, които
заби Радзивон Миске-
вич (3 аса, 1 блокада,
52 % в нападение), бе-
лорусинът си заслужи
и признанието за
MVP. С 25 точки ос-
тана Матия Росо (61
% в атака). За домаки-
ните чехът Филип
Режлек реализира 24
точки (1 блокада, 58
% в нападение). Про-
дължава много силно-
то представяне на
тима на ЛПР (Пиачен-
ца), където са Христо
Златанов и Виктор
Йосифов. При госту-
ването си в Падуа на
местния Киоене Въл-
ците от Пиаченца се
наложиха с 3:0 (25:23,
25:18, 25:23), като ку-
бинците Лео Маршал
(6 (!) блокади, 53 % в
нападение) и Фернан-

Половин милион евро за Божидар Краев
Левски закова цена от 500 000 евро на Божидар Краев, научи  Та-

лантливият нападател е следен от няколко английски тима, а два от
тях дори са отправили официално запитване за цената му.

От Левски са отвърнали, че цената на Краев е 500 000 евро.
Запитването е дошло чрез мениджър, който е оторизиран да пре-

говаря с Левски за Краев. Все още не е ясно дали тази сума ус-
тройва кандидат купувачите, но има голямо вероятност нападателят
да си тръгне от "Георги Аспарухов" през зимата. "Сините" имат
нужда от средства и евентуална продажба на таланта би напълнила
касата и би осигурила повече средства за селекция през паузата.

ВОЛЕЙБОЛ СУПЕРЛИГА

МЪЖЕ 6-ТИ КРЪГ, РЕЗУЛТАТИ

Черно море – Марек 2:3
Монтана – Пирин 3:0
Славия – Арда 1:3
Миньор – Тетевен волей 3:0
ЦСКА – Левски 3:2
Нефтохимик – Добруджа 07 0:3

Класиране:
1.ЦСКА 18:5 16 т.
2.Монтана  17: 16
3.Пирин 15:5 15
4.Добруджа 07 16:6 14
5.Левски 13:12 9
6.Марек Юн.Ивкони 11:14 7
7.Черно море 10:12 8
8.Миньор 8:12 7
9.Нефтохимик 8:13 6
10.Тетевен волей 7:12 6
11.Арда 3:16 3
12.Славия 4:18 1

Лекоатлетите излъчиха
първенците на

ученическото първенство

Момчетата и момичетата от XIII ОУ “Св. Св.
Кирил и Методий” са общинските първенци в
турнирите по лека атлетика от Ученическите
игри през 2016/17 учебна година за 5 - 7 клас,
организирани от Община Перник. 64 млади ат-
лети от 8 училищни отбора мериха сили в 6 ле-
коатлетически дисциплини на стадион “Мета-
лург” в пернишкия квартал Изток. 

Класиране по дисциплини:
100 м. гл. бягане момичета
1. Анелия Ангелова - XII ОУ 
2. Валерия Боянова - VII ОУ
3. Ивелина Маринкова - XIII ОУ
3. Рая Милчева - XII ОУ
100 м. гл. бягане момчета:
1. Валентин Евтимов - XIII ОУ
2. Мирослав Георгиев - XIII ОУ
3. Слави Славев - ОУ - Батановци
400 м. гл. бягане момичета:
1. Мериан Сегменова - XIII ОУ
2. Емилия Василева - VII ОУ
3. Ивелина Маринкова - XIII ОУ
400 м. гл. бягане момчета:
1. Мирослав Георгиев - XIII ОУ
2. Александър Таков - ОУ “Св. Ив. Рилски”
3. Евгени Зафиров - VII ОУ
Скок дължина момичета:
1. Мериан Сегменова XIII ОУ
2. Адела Стоянова - VII ОУ
3. Екатерина Йорданова - СУРИЧЕ “Д-р

П. Берон”
Скок дължина момчета:
1. Велислав Колев - ОУ “Св. Ив. Рилски”
2. Денислав Янков - VII ОУ
3. Денис Костадинов - XIII ОУ
Тласкане на гюлле момичета:
1. Йоанна Василева - XIII ОУ
2. Емилия Янева - VII ОУ
3. Габриела Рангелова - XII ОУ
Тласкане на гюлле момчета:
1.Стоян Славчев - ОУ гр. Батановци
2. Ивайло Ивайлов - ОУ ‘Св. Ив. Рилски”
3. Браян Георгиев - VII ОУ
800 м. гл. бягане момчета:
1. Валентин Евтимов - XIII ОУ
2. Николай Петров - ОУ “ Св. Ив. Рилски”
3. Борислав Славчев - VII ОУ
Щафета 4 х 100 м. момичета:
1. XIII ОУ
2. XII ОУ
3. VII ОУ
4. СУРИЧЕ “Д-р Петър Берон”
Щафета 4 х 100 м. момчета:
1. ОУ “Св. Ив. Рилски”
2. ОУ гр. Батановци
3. XIII ОУ
4. VII ОУ
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ МОМИЧЕТА:
1. XIII ОУ
2. XII ОУ
3. VII ОУ
ОТБОРНО КЛАСИРАНЕ МОМЧЕТА:
1. XIII ОУ
2. ОУ “Св. Ив. Рилски”
3. VII ОУ

Нешка Робева и Илияна Раева се скараха
Дни след уникалния бенефис на ансамбъла по художествена

гимнастика страстите се нажежиха. Този път породени от случи-
лото се на общото събрание на федерацията. 43 клуба от 43 въз-
можни преизбраха Илиана Раева, а Нешка Робева остана извън
Управителния съвет. Това явно подразни бившата треньорка,
която предприе настъпателна атака срещу настоящата шеф-
ка."Значи художествената гимнастика започва от Илиана Раева.
Добре, така да бъде. Дай Боже обаче, да не приключи с нея.
Някои хора в управата на федерацията все още не могат да
преглътнат моята сянка. Оттеглям се, но когато поискат, ще по-
магам. Ако г-жа Раева иска да налага своя кичозен вкус, то ни-
кой не може да противоречи. Бих казала, че в събота имаше ов-
че събрание", каза Робева "Всички неща са ясни. Винаги съм
била сама в Управителния съвет. Не съм засегната от това, че не
ме избраха. Овчедушието е овладяло всичко. Неслучайно една
моя колежка направи интересно сравнение как това не е Общо
събрание на гимнастиката, а овче събрание. В Илиана Раева са
хлябът и ножът. Да са живи и здрави хората, които я подкрепят.
Това показва манталитета на хората, които гласуваха срещу
мен. Нямам никакво намерение да отварям война", каза Робева
пред друг столичен всекидневник."Не може часове преди оли-
мпийските игри Раева да мачка треньорката и да казва как не
харесва музиката и композициите, а след това, когато Невяна
Владинова направи класиране, да се тупа по гърдите и да хвали
всичко. Докато нашата гимнастичка беше на централизирана
подготовка с националния отбор, отиде на 25-о място в класира-
нето. Затова я прибрахме на "Герена". Раева изрича откровени
лъжи. Ако не спре с този натиск върху състезатели и треньори,
ще кажа много неща. Никой не знае колко деца бяха смазани и
изхвърлени. Моето желание винаги е било всяко момиче и тре-
ньор да имат възможност за изява. Да покажат какво могат на
състезание. Това е правилният начин, а не тя (бел. авт. - Илиана
Раева) да решава кой да бъде в националния отбор", допълни
Нешка.
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Това стана по време на международна операция срещу финансови измами с българско  участие
телна отговорност
лицата - пране на пари
и компютърна измама
са основните”, отбел-
яза Арнаудова. Тя от-
чете, че предотвра-
тените щети за на-
шата страна само от
началото на година-
та е 484 000 евро за
168 неправомерни
транзакции на обща
стойност 4 320 000
евро.

По думите на Ар-
наудова общо в опера-
цията са идентифи-
цирани 580 лица и над
800 неправомерни
транзакции в 15
страни от ЕС в перио-
да от 14 до 18 ноем-
ври.

Операцията в Бъл-
гария е била подкрепе-
на от Асоциацията на
банките. 17 банки от
общо 27 в страната
ни са съдействали. Те

Любомира ПЕЛОВА
България е взела ак-

тивно участие в меж-
дународна операция
срещу финансовите
измами. В рамките на
операцията 186 фи-
нансови „мулета” са
били идентифицира-
ни у нас. Това каза
Румяна Арнаудова, го-
ворител на главния
прокурор, във връзка
с информационната
кампания за противо-
действие на престъп-
ленията против фи-
нансовите интереси
на Европейския съюз.
Операцията е била с
название „Финансови
мулета на терито-
рията на ЕС” и е част
от оперативния план
на „Европол”. В нея е
участвала и ГДБОП.

Има специални тек-
стове, по които под-
веждаме под наказа-

БОЛИВУДЦИ СЕ СКЪСА-
ХА ДА СНИМАТ В ПЕР-
НИК. ДА ИМ СЕ ЧУДИ ЧО-
ВЕК МАЛКА ЛИ ИМ Е ИН-

ДИЯ, ТА ОПРЯХА ДО НАШИЯ ПОД-
ЗЕМЕН МИНЕН МУЗЕЙ да правят дуб-
ли и сцени на протяжните си касови
продукции. Явно в родината на Радж
Капур въгледобивът е слабо развит, че
не могат да намерят даже една неле-
гална шахта, годна за снимки на няка-
къв сериал. Айде, с шахтите ще им по-
могнем, ама защо не ни потърсят услу-
гите, когато се касае за снимки в при-
казно богати замъци, с каквито бъка
всяка боливудска продукция. Тогава не
търсят снимачна площадка в Перник, а
въртят камерите на терен в родната си
Индия. А нас ни гъбаркат, че сме Мека
на киното с някакви си подземни тунели
и галерии. Значи ние им даваме снима-
чен материал с подземията си, а те си
имат собствен със замъците си. Тук сни-
мат подземната мрачна мизерия, там
блясъка и разкоша на аристокрацията.
Да се чудиш къде е Меката и къде е
Твърдата на киното. Подсмърчаме като
бедни роднини пред индийски милиар-
дер, скоро ще преброим подаянията за
минните снимки, а един ден ще се крот-
нем пред телевизора да се видим има
ли го нашия бункер в безкрайния боли-
вудски сериал. Може и да го пропус-
нем, щото ще ни заслепи приказката от
индийската Шехеразада, в която ние
сме третостепенни герои, без да имаме
даже поддържаща роля.

МНОГО ХУБАВО НЕ Е НА ХУБАВО.
ФУТБОЛИСТИТЕ НА МИНЬОР ВЛЯ-
ЗОХА В ДЪЛБОКА ДУПКА И БРОЯТ
ЗАГУБА СЛЕД ЗАГУБА. Загубите ес-
тествено не са хубави, хубаво беше на-
чалото на първенството в третия ешало-
н, когато жълто - черните дълго време
се държаха в челото на класирането и
подхраниха за пореден път големите на-
дежди, че тая година ще влязат в про-
фесионалния футбол. Както често се
случва обаче, феновете засега си оста-
ват с пръст в устата. Такава е съдбата
на миньорци - да живеят със стари спо-
мени. Дали от златните времена на слав-
ния "Миньр", дали от знакови победи
над грандовете от столицата, дали даже
от началото на това първенство - но спо-
мените имат смисъл само когато са на
чаша бира. Днес бирата горчи и е заме-
нена от чаша студена вода след третата
поредна загуба. Поредна или последна
- кой да ти каже?

Апаши разкостиха кран
на фирма в Червена могила

Любомира ПЕЛОВА
Части от кран са откраднати от радомир-

ско предприятие.
В радомирското районно управление на

полицията е бил получен сигнал от пред-
ставители на фирма, разположена на пло-
щадката на бившия завод „Червена моги-
ла“, че от голям кран са откраднати плас-
тини, задвижващи подемниците на съоръ-
жението. Извършен е оглед на местоп-
роизшествието и е установено, че липсват
общо около 70 пластини. Предприети са
действия за установяване на извършите-
лите.

Образувано е досъдебно производство.

Незаконна сеч и
строителни дейности

оставиха без ток
близо 1 500 домакинства

Силвия ГРИГОРОВА
Фирма скъса кабел на ЧЕЗ Разпределе-

ние България в София при извършване на
изкопни дейности в 7:21 ч. в неделя сут-
ринта. За 2 часа без електрозахранване
останаха 795 домакинства и бизнес клиен-
ти в центъра и ж. к. „Гео Милев“.Това е де-
сети скъсан кабел на ЧЕЗ от строителни
фирми от началото на месец ноември тази
година. Освен, че създава неудобства за
гражданите, повреждането на кабели на
ЧЕЗ от други фирми причинява непредви-
дени разходи за отстраняване на щетите и
отклонява ресурси, които биха могли да се
използват са подобряване на услугата.

Незаконна сеч стана причина за прекъс-
ване на електрозахранването в петък в се-
лата Белимел, Горна Ковачица и Челоус-
тница в Област Монтана. Паднало дърво
скъса проводник на ЧЕЗ и остави без ток
688 домакинства за 2 часа.

Аварийните екипи на ЧЕЗ реагираха бър-
зо при локализиране и отстраняване на
повредите, но дори и краткотрайното пре-
късване на електрозахранването създава
дискомфорт и нарушава нормалният ритъм
на живот и работа на нашите клиенти.

С цел осигуряване на спокойствието на
българските граждани ЧЕЗ призовава
стриктно да се спазват съгласувателните
процедури. Компаниите, които извършват
строителни и ремонтни дейности, могат да
подават съобщения за предстоящи изкоп-
ни работи поне една седмица предвари-
телно на факс 02/92 92 551, на имейл адрес
zaklienta@cez.bg, както и на денонощната
телефонна линия 0700 10 010.

Любомира ПЕЛОВА
П о ж а р н и к а р и т е

излизат на про-
тест, ако няма про-
мени в бюджета на
МВР за 2017 година,
които да гаранти-
рат увеличение на
заплатите в минис-
терството, съобщи
председателят на
синдикат “Огнебо-
рец” Венцислав С-
танков. Той обясни,
че ще внесат пред-
ложения в парламен-
та, в които ще нас-
тояват за “извес-
тно увеличение” на
възнагражденията
на служителите в
МВР, респективно
ГД “Пожарна безо-
пасност и защита
на населението”, в
бюджет 2017. По
думите на Станков
с определения сега
финансов ресурс не
се предвижда никак-
во увеличение. “Ще
внесем тези предло-
жения и ако не се
вземат под внима-
ние в комисията за
гласуване на второ
четене законопроек-

И пожарникарите готвят протест
та, тогава естес-
твено, че нямаме
друг изход, освен да
организираме про-
тест”, подчерта
синдикалистът

Преди две седми-
ци Синдикалната
федерация на служи-
телите в МВР също
обяви готовност за
национален про-
тест, ако до седем
дни ръководството
на МВР не се срещне
с тях за обсъждане
на проблем със зап-
лащането на извън-
реден труд и отчи-
тането на израбо-
теното на служите-
лите на смени. До
такава среща така и
не се стигна и слу-
жителите на реда
съобщиха, че изли-
зат на протест на
26 ноември или 3 де-
кември.

Миналата седмица
вътрешният минис-
тър в оставка ко-
ментира, че искане-
то на синдикатите
на МВР за 7% увели-
чение на заплатите
през 2017 г. е спра-

са подкрепили усилия-
та на МВР да да пре-
дупреди българските
граждани за опаснос-
тите, които се крият
в интернет.

Освен това, подчер-
та Арнаудова, проку-
ратурата също рабо-
ти по проблема.

Текущата кампания
е стартирала и в още
15 държави от ЕС.

Киберпрестъпници
са атакували дистан-
ционно банкомати в
над дузина страни из
Европа през тази го-
дина, включително
България. Според аге-
нция Ройтерс хакери-
те са използвали зло-
намерен софтуер,
който принуждава ма-
шините да дават па-
ри в брой, и заявила
руската фирма за ин-
формационна сигур-
ност Груп Ай Би.

Нова кражба на ток в „Рудничар”
Любомира ПЕЛОВА

Пернишкият квартал „Рудничар” се оказва един от най-проблемите
за електроразпределителното дружество. Там отново е установена
кражба на ток. В първия работен ден от седмицата служители на Пър-
во районно управление на МВР и представители на електроразпреде-
лителното дружество проверили имот в квартала. Органите на реда
установили, че има неправомерно присъединяване към електричес-
ката мрежа, с което били създадени условия за непълно отчитане на
потребената електрическа енергия. Установен е собственикът на имо-
та в „Рудничар”, крал ел.енергия и процесуално-следствените дей-
ствия продължават. Наказанието за подобен род деяния е до 5 годи-
ни лишаване от свобода и санкция до 15 000 лева.

Започнато е досъдебно производство.

2017
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
20 лв. директна отстъпка от
ежедневната цена на изданието
Достъп до електронното
издание

Общо отстъпки - 116 лева

ведливо, но за съжа-
ление, в момента не
е ясно откъде може
да бъде осигурен не-
достигът от 172
млн. лева за бюдже-
та на МВР за 2017
година.

М е ж д у в р е м е н н о
днес като вицепре-
миер Бъчварова пуб-
ликува отчет за
постигнатото в
електронното уп-
равление и админис-
тративната рефор-
ма в https://e-admin-
i s t ra t ion - repor t .eu/ ,
както и на Фейсбук
страницата „Елек-
тронно управление
и модерна админис-
трация“ (https://
www. facebook .com/
egovbg).  Отчетът
покрива периода от
встъпването в
длъжност на каби-
нета до сега. На ба-
за на посочените
реализирани рефор-
ми се отбелязва, че
България е успяла
да премине от 51-о
на 16-о място в све-
та по отворени дан-
ни.


