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

ПРОДАЙТЕ

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

Милев, представители
на фирми-членове на
КРИБ, Елза Григорова-
програмен директор на
консултантска фирма
"Арт форум", Анжела
Асенова председател
на контролния съвет
на КРИБ-Перник и др.

Ръководител на
проекта е Елза Григо-
рова, Анжела Асенова
и Георги  Милев са
координатори по
проекта, Таня Бегова-
технически изпълни-
тел, а Ирина Станое-
ва е счетоводител.

ÊÐÈÁ-Ïåðíèê è Îáùèíà Ðàäîìèð ñ îáù ïðîåêò
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.66 лв.
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† Св. вмчк Димитрий
Мироточиви

(Димитровден)

Интелект  - 076/ 67 09 00  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    Тера Булгари         - 0884 32 47 03

Земна
авиация

На майтап, на истина, обаче наистина
приземиха бойната авиация. Доскоро то-
ва минаваше за метафора на президента,
обаче и в метафората има голяма доза
истина. Толкова голяма, че самият вое-
нен министър не смее да каже "стачка". А
да не ти лети авиацията, значи да стоиш
разгащен пред лицето на врага. Е, на
днешно време врагове няма, но и само
разгащен да стоиш, пак не е комфортна
поза.

А бойните ни асове застанаха точно в
такава. Чудят се какво да лъжат за призе-
мената ни авиация, която ще ни брани от
нашественици, ама друг път. Царува то-
тален хаос, оправдателен режим, в който
изпаднаха хората с пагони - военни и поли-
тически. А историците побързаха да бият
тревога, че това се случва за пръв път в
елитното бойно подразделение.

Не сме сигурни как ни отчита НАТО,
ама нашата авиация вече може да влезе в
нова роля - на транспортни войски или
нещо подобно. Такъв принос дадохме в об-
щата отбранителна система на Алианса,
че Главното командване в Брюксел тръп-
ки го побиват.  Явно недокомплектът на
МИГ-овете е свързан с недокомплект на
управлението, ама това е земна тема, за
която не е нужно да летиш, за да я видиш
от високо.

Валентин ВАРАДИНОВ

-20 / 180

ТОП-ОФЕРТА

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

0896 788 784; 0887 884 095

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

Променлива
облачност

Крайният срок за изпълнението му е декември 2018 година
Силвия ГРИГОРОВА

Регионалната органи-
зация на КРИБ в Пер-
ник, съвместно с общи-
на Радомир, ще реализи-
рат проект под над-
слов: "Знам какво, нау-
чи ме /покажи ми/ как".
Това стана ясно на
пресконференция вче-
ра, на която на практи-
ка бе даден официалния
старт на проекта. На
нея присъстваха: кме-
тът на Община Радо-
мир Пламен Алексиев,
председателят на
КРИБ-Перник Георги

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61

Собственици на имот задържаха
рецидивист, опитал да ги обере

Любомира ПЕЛОВА
Криминално проявен е задържан в мо-

мент на кражба, съобщиха от пресцентъра
на Областната дирекция на МВР.

Около 23 часа във вторник мъж провик-
нал в къщата на радомирец през незаклю-
чена входна врата. Собствениците чули
шум и задържали на място неканения гост.
Пристигналите полицаи идентифицирали
извършителя. Оказало се, че в чуждия дом
се е вмъкнал 33-годишният радомирец С.Я.
Апашът направил опит да открадне часов-
ник и други вещи. Той е добре познат на по-
лицията предимно с кражби, за някои от
които е изтърпявал ефективни присъди. За-
държан е за 24 ч. с полицейска заповед.

Започнато е бързо производство.

Турция обяви за герой мъж от
Радомирско, спасил детски живот

Любомира ПЕЛОВА
Мирослав Тодоров от  радомирското село

Извор беше обявен за герой в Турция, след
като се хвърли и спаси живота на паднало в
басейн бебе. Детето било оставено в колич-
ката си от леля  му, която влязла да си взе-
ме телефона. Тези минутки били достатъч-
ни количката да тръгне и да падне в басейна
заедно с малкия Мустафа. По време на инци-
дента младият мъж бил на тересата на апа-
ртамента, в който живеел. Без да се двоу-
ми, той затичал по стълбите и извадил де-
тето от  водата. Турските медии съобща-
ват, че състоянието на детето било много тежко и ако не е бил българи-
нът, то е нямало да оживее. Всички те обявяват Мирослав за герой, а всич-
ки публикации в пресата в южната ни съседка са пълни с добри думи за пос-
тъпката му. Мирослав е в Турция е с фирмата с която работи в последните
месеци. Има малко дете, което живее с майка си в родното им село Извор.
Мирослав има по-малък брат.

Случаят в Турция се коментира в селото в последните дни. "Ако беше из-
вършил убийство щеше да е на първите страници на вестниците и в нача-
лото на новините. Ама нали е спасил дете - това сякаш не се отчита" - ко-
ментират хора от селото.
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Крайният срок за изпълнението им е декември 2018 година

Георги Милев ин-
формира присъства-
щите, че за първи
път КРИБ-Перник,
съвместно с Община
Радомир ще реализи-
ра проект по евро-
пейските програми и
изрази надеждата
си, че това ще бъде
едно добро начало
както за бизнес ор-
ганизацията, така и
за общината,  при
реализирането и на
други проекти. „За
нас е много важно
чрез този проект да
успеем да привлечем
млади, перспективни
хора, които да раз-
вият свой бизнес
тук, в нашия регион
и да им дадем нача-
лен тласък, като им
помогнем да уста-
новят ценни бизнес
контакти, които те
да развият”, заяви
Милев.

Елза Григорова ра-
боти от години по
международни проек-
ти.

Тя поздрави КРИБ
със стартирането
на първия проект.
„Убедена съм, че то-
ва е началото на
реализирането на
проекти по европей-
ски програми. Проек-
тът е по ОП”Разви-
тие на човешките
ресурси” При тази
програма е осигуре-
но 100%-тово фи-
нансиране. Екипът
по проекта чака уп-
равляващия орган
всеки момент да
представи бланките,
въз основа на които
да депозираме ава-
нсово плащане, на
което имаме право.
За мен е удоволс-
твие, че Община Ра-
домир се съгласи, по
покана на Георги Ми-
лев,  да бъде българ-
ския партньор и доп-
ринесе много затова
проектът да бъде
спечелен. Задължи-
телно по тази мярка
се изискваше и меж-
дународен парт-
ньор. За съжаление
по искането на уп-

равляващия орган
м е ж д у н а р о д н и я
партньор трябва
сам да си финансира
идването в Бълга-
рия, изготвянето на
експертизата, нами-
рането на парт-
ньорства по различ-
ните сектори. Меж-
дународният парт-
ньор трябва да си
изгради своя мрежа и
да продължи съвмес-
тно с отделните
бизнеси да си правят
проекти, защото по
част от проектите
се изискват и парт-
ньорства. Междуна-
родният партньор
по този проект е от
Гърция. Това е фирма
„Ерикон”  ЕООД, коя-
то е позиционирана
в Солун.  Надявам се
гръцкия партньор да
направим така че ид-
ната пролет,  в едни
от есенните големи
международни панаи-
ри организирани в
Солун, да направим
един от многото се-
минари, работни сре-
щи или кръгли маси,
а защо не с Изпълни-
телна агенция за
малки и средни пред-
приятия да получим
финансиране така че
част от нашите
фирми да се пред-
ставят на самото
изложение в Солун.
Това ще им отвори
нови хоризонти за
реализация на про-
дукцията. В целите
на проекта предвиж-
даме с две по-малки
общини в района око-
ло Солун да се побра-
тими община Радо-
мир. За нас е важно
да научим как микро,
малки и средни пред-
приятия реагират
при криза, при проб-
леми, за да видим
какво можем да при-
ложим в наши усло-
вия. Гръцкият ни
партньор е много се-
риозно консултант-
ска фирма с много
проучвания

 Елза Григорова
има сериозен опит
от години в реализи-
рането на европей-
ски проекти. От на-

чалото на миналата
година тя работи и
с КРИБ- Перник, по
инициатива на пред-
седателя на регио-
налната структура
Георги Милев. „В
първата ни среща
презентирах въз-
можностите за кан-
дидатстване през
новия програмен пе-
риод. С този проект
на практика започна
реално съвместната
ни работа. Едно от
важните изисквания,
което носеше много
бонус точки при то-
зи проект е когато
и местната власт
може да се включи,
да проучи и дори да
адаптира  добри
практики от други
европейски струк-
тури. Реализиране-
то на този проект
ще даде възможност
да се почерпи опит,
който ще адаптира-
ме съобразно наши-
те условия. Второ-
то полезно нещо от
този проект за член-
ската маса на КРИБ
е, че ще свържем
бизнеса с техни
партньори навън.
Ще ги изведем на
международни панаи-
ри, ще създадем ефе-
ктивна мрежа за реа-
лизирането на тяхна
продукция, за пол-

зването на опит и
взаимодействие. На
трето, но не на пос-
ледно място- този
проект предоставя
възможност за поб-
ратимяване с други
общини, което ще
даде възможност за
нови проекти по
другите директни
кандидатствания в
Брюксел”, заяви Гри-
горова. Според нея,
най-важният ефект,
който се цели да се
постигне с реализи-
рането на този

Избираме любимо дърво в
конкурса „Дърво с корен 2017”

Светла ЙОРДАНОВА
Няколко  дни остават до 31 октомври, ко-

гато приключва гласуването за избор на
любимо и на най-интересно вековно дърво
в двете категории на конкурса “Дърво с
корен 2017”.

Две вековни дървета от нашия регион
бяха определени сред десетте финалисти в
конкурса „Дърво с корен 2017“. Това са
800 годишният дъб в трънското село Пен-
кьовци и 800 годишният дъб в село Елови-
ца, Трънско. 10 дървета бяха определени
от журито на конкурса като най-интересни
и впечатляващи дървета в основната кате-
гория – „Дърво с корен“.

Други 3 дървета журито избра като най-
достойните вековни дървета за категория
„Вековните дървета говорят“.

Всички приятели на природата могат да
се запознаят с най-вълнуващите истории и
дървета в конкурса, избрани от журито за
участие във втория етап, който ще излъчи
и участника от България в конкурса “Евро-
пейско дърво на годината” през 2018 г.

Той ще бъде избран измежду 10-те дър-
вета в категория “Дърво с корен 2017”
чрез най-много събрани гласове.

Други 3 прекрасни дървета в категория
“Вековните дървета говорят” ще опре-
делят кое е най-интересното вековно дър-
во, отново с помощта на гласовете на раз-
гледалите историите и посочили впечатли-
лото ги най-много.

Страницата за гласуване в двете катего-
рии се намира на адрес: goo.gl/PE6eHh

След като подадете глас за избрано дър-
во трябва да го потвърдите чрез изпрате-
ната по ел.поща връзка. Само така той ще
бъде признат и отчетен.

През последните 4 дни от гласуването
броят на подадените гласове ще бъде
скрит, за да запазим елемента на изненада
при обявяване на победителите през м. де-
кември тази година, казват организатори-
те.

Национален победител в „Дърво с корен
2016“ стана  дъбът от с. Насалевци, общ.
Трън. Насалевският гигант се изправи в
съревнованието срещу 15 дървета от 12 ев-
ропейски държави за титлата „Европейско
дърво на годината”.

проект е да се създа-
дат нови предприе-
мачи в региона.  „О-
чакваме местните
фирми, които са се
доказали в облас-
тта,  да стъпят
още  по стабилно на
пазара, да придо-
бият нови умения,
за да задържат ка-
чествените си спе-
циалисти тук, в Бъл-
гария, в региона. Ос-
вен това се надява-
ме чрез този проект
да привлечем млади
перспективни мени-
джъри”, подчерта
Елза Григорова.

Пламен Алексиев
изрази задоволство-
то си, от възмож-
ността Община Ра-
домир да участва
съвместно с регио-
налния бизнес в реа-
лизирането на та-
къв проект. „Връ-

щам се от Норвегия
по покана на Минис-
терството на ене-
ргетиката.

Научих твърде
много за времето,
през което бях в
Норвегия. Това е из-
ключително богата
страна, с висок
стандарт. Впечат-
лен съм от това,
което правят нор-
вежците за опазва-
нето на околната
среда, за енергийна-
та ефективност, за
опазването на при-

родните ресурси, за
децата в неравнос-
тойно положение.
Имаме много какво
да почерпим като
опит. За мен е много
важно да ви инфор-
мирам, че български
фирми намират мно-
го добър прием в
Норвегия и се пол-
зват с авторитет,
заради качеството,
което предлагат.
Например, турбини-
те, които ползват
техните водни цен-
трали са български.
Важното е, че имаме
възможност да кан-
дидатстваме по
норвежки проекти.
Похвалното за наша-
та държава е, че тя
поема съфинансира-
нето на проектите
до 15%, вместо то-
ва да е ангажимент
на общината. Това

ни предоставя голе-
ми възможности за
кандидатстване по
норвежките програ-
ми”, обобщи Алексие-
в.

Проектът ”Знам
какво, научи ме /по-
кажи ми/ как” ще се
реализира за срок от
14 месеца- до края на
следващата година.
Екипът му се надява
преди края на 2018
година КРИБ-Перник
да се похвалим с оси-
гурено финансиране
и по други проекти.

Развъдните асоциации с подкрепа
от близо 5, 5 милиона лева

Силвия ГРИГОРОВА
 По Схемата за държавна помощ за съз-

даване и поддържане на родословна книга
и за определяне продуктивността и гене-
тичните качества на животните за 2017 г.
Държавен фонд „Земеделие“ изплати 5 496
570 лева на 48 развъдни организации.

 Средствата покриват до 100% от адми-
нистративните разходи за създаване и под-
държане на родословна книга и до 70% от
разходите по изпитвания за определяне на
генетичните качества или продуктивността
на животните.

 Припомняме че, с решение на УС на
ДФ”Земеделие” от 22 март 2017 г. са утвър-
дени 5 500 000 лв. за създаване и поддър-
жане на родословна книга и за определяне
продуктивността и генетичните качества на
животните.

от страница 1
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Дейността на Центъра и ролята му за развитието на младите хора сред обсъжданите теми

Любомира ПЕЛОВА
Дейността на Мла-

дежки информацион-
н о - к о н с у л т а н т с к и
център Перник и рол-
ята му за развитие-
то на младите хора на
областно ниво, бяха
част от обсъждани-
те теми в провелата
се среща между част
от екипа на центъра

и областния управи-
тел на Перник, Ирена
Соколова.

„Целта ни е да об-
хванем широк спек-
тър от теми и проб-
леми, които вълнуват
младите хора и да ор-
ганизираме дейности
за личностно разви-
тие и гражданска ак-
тивност“, споделиха

представителите на
МИКЦ-а. „Изключи-
телно добре работим
в община Трън и сме
удовлетворени от ус-
тойчивият диалог с
общинската админис-
трация и младите хо-
ра, въпреки, че Трън е
малък град. За съжале-
ние не можем да се
похвалим с подобно

партньорство в об-
щините Радомир,
Брезник, Земен и Кова-
чевци“, допълниха
още те. Необходима е
обща платформа, коя-
то да предоставя
възможности за
партньорство, както
и информация за съ-
ществуващи органи-
зации, инициативи и
ресурси.

В рамките на среща-
та бе представена и
и н ф о р м а ц и о н н а т а
кампания „Познаваме
ли институциите?“.
По темата, Ирена Со-
колова, споделя теза-
та, че е важно инсти-
туциите активно да
участват в процеса
на информиране на
младите хора, както и
че активното граж-
данство минава име-
нно през това гражда-
ните да познават ин-
ституциите.

Областният упра-
вител акцентира на
о т г о в о р н о с т и т е ,
възложени на инсти-
туциите от Закона за
младежта, и изрази

готовност за парт-
ньорство и реализи-
ране на съвместни
дейности, в полза на
развитието на млади-
те хора от областта
и подобряване на диа-
лога между местната
власт и младежките
организации. Бяха на-
белязани конкретни
стъпки, по които то
да се реализира.

В края на срещата,
ръководителят на
центъра, Станислава
Генадиева, подари на
Ирена Соколова те-
ниска с хаш таг
#МИКЦ #ПерникНаМ-
ладите, с което офи-
циално я приветства
в отбора „Перник на
младите“.

„Младежки инфор-
м а ц и о н н о - к о н с у л -
тантски център- Пер-
ник“ на сдружение “О-
бектив” се финансира
по Национална програ-
ма за младежта (2016-
2020), с подкрепата
на Министерство на
младежта и спорта и
в партньорство с Об-
щина Перник.

Регулация и засилен контрол при
издаването на болнични листове

Силвия ГРИГОРОВА
Повече регулация и засилен контрол в

процеса на освидетелстване на действи-
телно болните пациенти. Това са част от
мерките срещу злоупотребата с болнич-
ни листове, съобщи министърът на здра-
веопазването проф. Николай Петров
след среща при премиера, на която при-
състваха и министърът на финансите и
управителят на НОИ.

„Един от акцентите на днешното засе-
дание на Министерския съвет беше тре-
вожната тенденция за ръст на издавани-
те болнични – и като бройка, и като фи-
нансов ресурс нужен за покриването им.
Набелязани са мерки и срокове, които
да урегулират растящия брой на болнич-
ните, предстоят проверки и промяна в
нормативни актове“, коментира здрав-
ният министър проф. Петров.

Наблюдават се райони със засилено
издаване на болнични листове, фирми,
чиито служители при изпадане на фир-
мата в неплатежоспособност изведнъж
се оказват масово с болнични и други
ситуации, които водят до сериозен ръст
на разходите на общественото осигур-
яване и трябва да се предприемат спеш-
ни действия, стана ясно след срещата.
Управителят на Националния осигурите-
лен институт (НОИ) Ивайло Иванов посо-
чи, че за последните шест години броят
на болничните е нараснал с 60 % според
анализ на временната нетрудоспособ-
ност.

500 лични лекари не достигат у нас
Силвия ГРИГОРОВА

“500 лични лекари
не достигат у нас, а
в малките населени
места един лекар
обикаля десетки се-
ла, за да имат хора-
та личен лекар.” То-
ва съобщи д-р Любо-
мир Киров, председа-
тел на Национално-
то сдружение на об-
щопрактикуващите
лекари. “Проблемът
е голям. През 2015
година 67% от лич-
ните лекари са били
над 50-годишна въз-
раст, след 10 години
ще са над 60-годиш-
на възраст. При лип-
сата на млади колеги
тогава ще стане
голям проблем, тъй
като никой не е по-
силен от времето и
ние лека-полека ще
излизаме от систе-
мата”, допълни още
д-р Киров.

“Нищо не идва
след нас, там е проб-
лемът, защото на-
шата специалност
не е толкова атрак-
тивна. Ако беше, ще-
ше да има наплив.
Трябва да се по-
добрят условията
за работа и да има
кариерно развитие.
Трябва да има ак-
цент за развитието
на първичната по-
мощ  като квалифи-
кация и възможнос-
ти за квалификация.
Да се специализира

обща медицина е
най-трудно. Специа-
лизантът няма от-
къде да получи въз-
награждение. В но-
вия бюджет няма
увеличение”, обясни
още експертът. По
думите му “не е дос-
тойно да се говори
едно, а да се прави
друго.

В нашата специал-
ност трябва да бъ-
дат въведени по-но-
ви технологии. Кон-
венционалната ехо-
графия трябва да
влезе и при нас. Нап-
ример имате бъб-
речна криза – може
да се види веднага
има ли запушване
или не.” Общото
мнение на личните
лекари е, че “по-мал-
ко преглеждаме, от-
колкото пишем, има
какво да се направи,
даваме своите пред-
ложения, но систе-
мата е много трома-
ва.”

“Всички виждат,
че царят е гол, ние
дори го казваме и
предлагаме как да го
облечем, само че
трябва да има раз-
биране. Дали сме
предложение как да
се промени Наредба-
та за специализация,
дали сме предложе-
ние за бюджет. Ние
сме малки предприя-
тия за здраве. Ние
сме лекари като
всички останали със
своите знания и
умения.

При нас годишно
се извършват 30
млн. прегледа”, на-
помни д-р Любомир
Киров. Според него
трябва да се предви-
ди до 40-годишна
бройка прием на
студенти в тази
специалност. Така в
рамките на 10 годи-
ни поне 400 млади
общопрактикуващи
лекари ще придо-
бият специалност.

СВЕТИ ВЕЛИКОМЪЧЕНИК
ДИМИТРИЙ МИРОТОЧИВИ
Страдалче, вселената те придоби за

велик поборник в беди.
Из тропар за празника, гл. 3
Св. Димитрий е роден в Солун, през

втората половина на III в., и произхожда
от знатен славянски род.

Неговият баща бил управител на гра-
да; а след смъртта му, император Мак-
симиан Херкул назначил на тази длъж-
ност Димитрий. И с радост и почит го
приели неговите съграждани.

А императорът възложил нему мисия -
да преследва християните. Но градона-
чалникът бил християнин: открито сла-
вел Бога и вярата си изповядвал пуб-
лично. Разочарован от своя фаворит,
Максимиан го затворил в тъмница.

Издигнат бил нов император Галерий
и в негова чест организирали зрелища -
исполин на име Лий се борел с христия-
ни. Със сила страховита, борецът сграб-
чвал своята жертва и я хвърлял в яма,
на чието дъно имало копия, забити наго-
ре с остриетата. Идвал ред на Нестор. И
той отишъл при св. Димитрий в затвора
за благословия. После с въоръжението
на силата на вярата излязъл на арената.

Схватка... за кратко... Непобедимият
Лий лежал набучен на копията на дъно-
то на ямата.

Убили Нестор... За да бъде удостоен с
венеца на мъченичеството. Благослови-
лият го св. Димитрий бил прободен с ко-
пие по време на своята молитва. Било
26.10.306 г.

Бог прославил неговите св. мощи с
нетление, чудотворна сила и миротече-
ние.

Св. Димитрий Солунски е покровител
на славяните.

Радослав Йовчев

ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

„Пирогов“ вече разполага с
ремонтирана детска клиника

Силвия ГРИГОРОВА
„С обновяването на Клиника по детска

хирургия и спешното приемно отделение
за деца правителството показва ангажи-
мента си към грижата за децата, дава
знак, че „Пирогов“ е важен и държавата
ще продължи да стои зад него. Известно
ни е какво беше тук в продължение на
години като ситуация и като организа-
ция на работа. Ясно е какво е „Пирогов“,
ясно е, че най-голяма концентрация на
медицинска грижа на деца се осъщест-
вява тук, на това място“, заяви министъ-
рът на здравеопазването проф. Николай
Петров при откриването на ремонтирана-
та Клиника по детска хирургия и Спешно
приемно отделение за деца с противо-
шокова зала към УМБАЛСМ „Н. И. Пиро-
гов“.

Министерството на здравеопазването е
отпуснало над 2.9 млн. лв., с които е нап-
равен основен ремонт на Клиниката по
детска хирургия и е закупено ново ме-
дицинско оборудване.

Клиниката по детска хирургия е създа-
дена през 1964 г. и до сега не е била ре-
монтирана. От тази година тя е част от
Специализиран детски комплекс и
включва три отделения – хирургия за но-
вородени и кърмачета, отделение по ко-
ремна хирургия и отделение по детска
гръдна хирургия.

На събитието присъстваха и министър-
председателят Бойко Борисов,послани-
кът на САЩ Н. Пр. Ерик Рубин, изпълни-
телният директор на „Пирогов“ проф.
Асен Балтов и други.
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Според народните представи от 26-ти октомври започва зимата

Любомира ПЕЛОВА
Димитровден е на-

роден и православен
празник, отбелязван
на 26 октомври в па-
мет на свети Дими-
тър Солунски. Той е
роден през 3 век в гр.
Солун, а баща му е то-
гавашният градона-
чалник. След неговата
смърт император
Максимиан Херкул
възлага този пост на
Димитър, който е

приет с голяма ра-
дост и почит. Като
управител на Солун
Димитър открито из-
повядва и слави хрис-
тиянската вяра. Не-
доволен от неговото
поведение, император
Галерий го хвърля в
тъмница. Преди да го
осъдят, войници влез-
ли в килията му и го
убиват с копие по
време на молитва. То-
гава християнската

църква го провъзглас-
ява за мъченик на
вярата и светец, а
жителите на Солун
започват да го почи-
тат като покровител
на града. За покрови-
телството на све-
тията си съперничат
гърци, българи, сърби
и руснаци.

Според народните
представи от Димит-
ровден започва зима-
та, народна поговор-
ка гласи: "Георги носи
лято, Димитър - зи-
ма". Според легендата
Св. Димитър е покро-
вител на зимата и
студа и е по-голям
брат на Св. Георги.
Той язди на червен
кон, а от дългата му
бяла брада се изсип-
ват първите снежин-
ки - "Дойде ли Дими-
тър, идва и снегът".
Като предвестник на
зимата и студа све-
тецът се свързва със
света на мъртвите.
Затова около празни-
ка е една от най-голе-

Община Трън
Във връзка с изпълнение на

Заповед № РД-05-466 от
24.10.2017г. на Кмета на Община
Трън,

I. Обявява процедура за
провеждане на публичен  търг с
явно наддаване за отдаване под
наем на недвижим имот –
публична общинска собственост,
представляващ:

Двуетажна масивна сграда   -
Гаражи и склад със ЗП 93 кв.м. /
деветдесет и три  кв.м./, находяща
се в гр. Трън, ул. Александър
Стамболийски“29 , УПИ I-726, кв.
30 по действащия рег. план на гр.
Трън, предмет на Акт за публична
общинска собственост №259/
31.07.2012год., при първоначална
тръжна цена в размер на
198,00лева/сто деветдесет и осем
лева/ на месечния наем.

II. Обектът се отдава  за
складова дейност за срок от 5
(пет) години.

III. Търгът ще се проведе на
14.11.2017г. от  9,00ч. в
сградата на община Трън, пл. „Вл.
Тричков” 1 , ет.1 в  Заседателната
зала .

IV. Определеният депозит за
участие в търга е в размер на две
месечни вноски или 396,00лв. /
триста деветдесет  и шест
лева /, вносим на касата на
общината  в срок до 12,00ч. на
13.11.2017г. за първоначално
обявената дата.

V. Повторен търг  да се
проведе на 21.11.2017год. от
9,00ч. на същото място и при
същите условия, като депозита за
участие се внася до 12,00ч. на
20.11.2017г.

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
вписванията, относно актуално
състояние на юридическо лице.

6. Нотариално заверено
пълномощно при положение, че
участника се представлява от
пълномощник. Пълномощното
следва да бъде изрично.

VII. 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 от
8,30ч. до 17,00ч. а на13.11.2017г.
до 12,00 ч. , за повторния  търг
всеки ден, а на 20.11.2017г. до
12,00ч.

VIII. Заявления за участие в
търга /по образец/ могат да се
подават до 15,00 ч. на
13.11.2017 г. в деловодството на
общинската администрация – гр.
Трън, пл. “Вл. Тричков” 1, а за
повторния търг до 15,00ч. на
20.11.2017г., ведно с
приложенията към него,
приложени в тръжната
документация.

IX . Допълнителна информация
за търга може да се получи и на
тел. 07731/9616 в.104, Общинска
собственост.

ОТ ОБЩИНАТА

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н

2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков “,№1
,тел:`(07731)9615

e-mail  obstina _ tran@mail.bg

мите Задушници. Бъл-
гарско народно преда-
ние представя Св. Ди-
митър като брат
близнак на Св. Георги.
Приживе братята се
разделили, тръгвайки
по света в различни
посоки. Георги му за-
рекъл, че ако види от
стряха кръв да капе,
то значи той е умрял.
След време Димитър
видял една стряха да
капе кръв и тръгнал
към Георгиевата
страна на света, зава-
рил ламя, която била
изяла Георги. Притис-
нал Димитър ламята
и тя му дала душата
на Георги. После два-
мата яхнали конете и
литнали към небеса-
та. Там си разделили
годината по братски -
за Св. Георги лятото,
а за Св. Димитър зи-
мата. На Димитров-
ден се прибират рала-
та на сухо, редят се
дървата за зимата,
очакват се първите
снегове. Характерни

са и трите дни след
Димитровден, т. нар.
Миши дни.

Димитровден е оби-
чай на имен ден се хо-
ди неканен и се носят
бели цветя за именни-
ка, за да е блага зима-
та. Цветята се уви-
ват с ален конец, за да
са здрави именници-
те. На Димитровден
на трапезата се при-
готвя курбан или гю-
веч от овнешко и пи-
лешка яхния - от пе-
тел, ако именникът е
мъж и от кокошка, ако
е жена. Сервират се
зеленчуци. Също на
масата се слага варе-
на царевица, пестил,
пита с ябълки или пе-
чени ябълки, рачел,
тиква.

На този ден празну-
ват: Димитър, Димис-
лава, Димитрина, Ди-
митрия, Деметра, Ди-
ма, Димо, Димка, Дим-
чо, Димана, Митко,
Митра, Митка, Мит-
рана, Мита, Диян/а,
Диан/a.

ПМГ "Христо Смирненски" и Hewlett-Packard
подписаха меморандум за сътрудничество
Любомира ПЕЛОВА

В началото на нова-
та учебна година ста-
на ясно, че облас-
тният управител
Ирена Соколова ини-
циира една от големи-
те световни компании
в IT сектора Hewlett-
Packard /HP/ да подкре-
пи новосъздадената
професионална пара-
лелка "Приложно прог-
рамиране" в ПМГ
"Христо Смирненски".

Във вторник в каби-
нета на губернатора
двете страни затвър-
диха намеренията си и
подписаха Меморан-
дум за сътрудничество. Важният документ беше подпи-
сан от Ираван Хира - генерален директор на компанията за
България и директора на гимназията Емилия Грозданова.

"Един от основните приоритети на правителството е
образованието. Полагат се много усилия за развитието
на професионалното обучение. Учениците имат нужда от
добър покровител и изкушаващ модел на подражание, за да
могат да продължават да работят с желание за натрупва-
не на знания и мотивация за усъвършенстване. Радвам се,
че именно Hewlett-Packard ще бъдат ментор на учениците
от паралелката "Приложно програмиране" на Природома-
тематическата ни гимназия. Какъв по-добър пример за ус-
пех, ако не една от най-успешните световни компании в
своята сфера", каза Соколова.

От своя страна Ираван Хира не скри задоволството си,
че гостува в Перник и сподели очакванията си ПМГ "Хрис-
то Смирненски" партноьрството им да подготвя  квали-
фицирани кадри и съвместно да продължават да обучават
успешни млади хора, които да намират реализация. "В гим-
назиялния етап, учениците се формират като личности и
се израстват. Важно за всички ни е да привлечем тяхното
внимание, да ги заинтересуваме и да им покажем мечтите
се сбъдват", допълни генералният директор на HP. Той бе-
ше придружаван от екип от специалисти.

Директорът на елитната пернишка гимназия припомни,

че това е първата
професионална пара-
лелка в ПМГ "Христо
Смирненски" и изказа
благодарността си
към Ирена Соколова и
Ириван Хира за осъ-
ществяването на то-
ва значимо сътрудни-
чество.

Споразумението за
сътрудничество обе-
динява усилията на
HP и ПМГ за осигур-
яването на практи-
чески стаж и обуче-
ния на учениците.
От компанията ще
съдействат и за доб-
рото техническо обо-

рудване на специализираните кабинети в гимназията.
След срещата всички посетиха учебното заведение и се

срещнаха с бъдещото първо поколение приложни програ-
мисти. Младежите с интерес се запознаха с екипа на HP,
който им направи и презентация за управлението на вре-
мето и задачите.



ПРОДАВА:
1. Гарсониера, ИЦ, ет. 4(5), ТЕЦ, 1 тер, 52 кв.м, тх., подобр. - 52 500 лв.
2. Голяма гарсониера, Изток, 60 кв. м, ет. 8, УТИНОР,
   тип мезонет, с обзав., ТЕЦ, тер: 18 кв.м - 47 500 лв.
3. Двустаен, Ид. център, ет. 3, 72 кв.м, с обзавеждане, лукс - 63 000 лв.
4. Двустаен, Ид. център, ет. 4(5), с обща площ 100 кв.м, нов - 59 000 евро
5. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 2, ТЕЦ - 45 000 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., тх. - 52 000 лв.
7. Двустаен, Разширен център, ет. 2,
   част. гредоред, 72 кв.м, тер., отделен вход  - 31 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ, саниран, с ползване на двор - 30 000 евро
9. Двустаен, Тева, ет. 7(8), ТЕЦ, 2 тер. - 34 000 лв.
10. Тристаен, Център, ет. 5, ТЕЦ, 94 м2, 2 тер. - 62 000 лв.
11.Тристаен, Център, ТЕЦ, 2 тер., ет. 9(9) - 62 000 лв.
12. Тристаен, Център, ет. 5(5), лукс, 80 м2, ТЕЦ - 49 000 евро
13. Тристаен, Център, 120 кв.м, ет. 5,
     таван 20 кв.м, вътрешни стълби, ТЕЦ, тер. - 60 000 евро
14. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5(6), ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
    окачени тавани, латекс, 173 кв.м  -  405 евро/м2

16. Къща, Клепало, 2 ет. х 62 кв.м, дв: 300 кв.м  - 44 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
      къща, двор: 325 кв.м, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 кв.м,
      с два гаража с РЗП: 53 кв.м, двор: 221 кв.м - 80 000 лв.
19. Къща, Радина чешма, 2 ет., РЗП 144 м2, двор 480 м2,
     лукс обзавеждане - 79 000 евро
20. Къща, Изток, близнак, 2 етажа, РЗП:120 кв.м, два етажа,
     мазе, гараж, лятна кухня, двор: 190кв.м - 55 000 лв.
21. Сутерен и етаж, 80 кв.м, от двуетажна
      къща, Мошино, двор: 280кв.м - 40 000 евро
22. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 кв.м двор,
      дв: 760 кв.м, сутерен плюс два етажа - 110 000 евро
23. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП:80
      кв.м, с отделен вход, двор:300 кв.м, тх.,пл. - 55 000 лв.
24. Магазин, Център, нов (2006 г.) , лукс, 72 кв.м - 100 000 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера, Изток - до 35 000 лв.
2. Гарсониера, Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 36 000 лв.
3. Двустаен, Изток, Проучване, Дараци - до 48 000 лв.
4. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
5. Тристаен,Център - до 65 000 лв.
6. Тристаен, Изток, Мошино - до 53 000 лв.

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл., ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35000 евро
4. Тристаен, Център, ет. 5, юг - 57 500 лв.
5. Апартамент, кв. Хр.Ботев, 88 м2, две тавански
    помещения, качествен цялостен ремонт - 30 000 лв.
6. Къща-близнак, над Автогарата, гредоред, ЗП: 90 м2,дв.: 220 м2- 35 000 лв.
7. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
8. Къща, Мошино, плоча, ЗП: 96 м2, 1 етаж, двор 680 м2 - 58 000 лв.
9. Къща, Студена, ЗП: 78 м2, гараж, двор: 600 м2 - 60 000 лв.
10. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
11. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
12. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
13. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
14. Парцел, с. Мещица, 956 м2, лице: 40 м - 18 800 лв.
15. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
16. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
17. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 м2

18. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
19. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
20. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
21. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Етаж от къща, над Винпром, полуобзаведен  - 160 лв.

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

1. Гарсониера, Център, 47 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 19 680 евро
2. Гарсониера, Изток, ет. 4(7), асансьор, с готови документи,
    за основен ремонт - 35 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, НС, 95 м2, ет. 3, тх. - 47 500 евро
5. Двустаен, Център, ет. 2(4), тх., пл., полуобзаведен - 56 500 лв.
6. Двустаен, Център, ет. 7(8), тх.,пл. - 60 000 лв.
7. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
8. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
9. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
10. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 000 лв.
11. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
12. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
13. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 90 000 евро
11. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ/ОБЗАВЕЖДАНЕ - 46 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТВ.ЛИВАДИ, ЕТ. 2, МН. ДОБЪР, ОБЗАВЕДЕН            - 30 000 ЕВРО
3. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР         - 45 000 ЛВ.
4. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, 2 ТЕР.         - 68 000 ЛВ.
5. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ. М, ЕТ. 4            - 64 000 ЕВРО
6. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ. М, ЕТ. 4            - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ. М, ДВОР: 741 КВ. М, САМОСТ., 2 ЕТ.   - 90 000 ЛВ.
2. С. ДИВЛЯ, 2 ЕТ., ЗП: 55 КВ. М, ДВОР: 680 КВ.М, ЗА РЕМОНТ          - 25 000 ЛВ.
3. С. Д. ДИКАНЯ, 2 ЕТ., ЗП: 68 КВ. М, ДВОР: 740 КВ. М            - 38 000 ЕВРО
4. С. КОНДОФРЕЙ, 2 ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП: 85 КВ. М, ДВОР: 700 КВ. М - 20 000 ЛВ.
5. С. НОЕВЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, ЗП: 80 КВ. М, ДВОР: 900 КВ. М          - 40 000 ЛВ.
6. С. РЕЖАНЦИ, 2 ЕТ., МАСИВНА, РЗП: 84 КВ. М, ДВОР: 430 КВ. М     - 41 500 ЛВ.
7. С. ЧУКОВЕЦ, 2 ЕТ., ЗП: 76 КВ. М, ДВОР: 1100 КВ. М, ОТЛИЧНА   - 39 000 ЕВРО
8. УПИ 1090 КВ. М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА               - 18 530 ЛВ.
9. УПИ 800 КВ. М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН               - 27 000 ЛВ.
10. УПИ, 557 КВ. М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ                -   8 500 ЛВ.
11. УПИ 1200 КВ. М; 876 КВ. М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ             - 30 ЛВ/КВ. М
12. УПИ 1400 КВ. М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН               - 50 000 ЛВ.
13. УПИ 2150 КВ. М, 1970 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ           - 25 Е/КВ. М
14. УПИ 2148 КВ. М; 4322 КВ. М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО   - 27 Е/КВ. М
15. УПИ 1146 КВ. М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ. СТР.                 - 40 Е/КВ. М
16. УПИ 1116 КВ.  М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 30 Е/КВ. М
17. УПИ 1930 КВ. М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО                  - 20 Е/КВ. М
18. УПИ 1100 КВ. М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ. СТРОИТЕЛСТВО               - 32 Е/КВ. М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Четвъртък, 26 октомври 2017 г., брой 205 /6307/ година XХIV

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

“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 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

23 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.

2. Голяма гарсониера, ИЦ, тухла, ет. 1 - 41 000 лв.

3. Гарсониера Център, ет. 4 - 38 000 лв.

4. Гарсониери, Изток, ет. 4; ет. 2                           - 28 000 лв.; 35 000 лв.

5. Гарсониера,  Тева, ет. 3 - 28 000 лв

6. Магазин, Тева, 89 кв. м. - 15 000 евро

7. Двустайни, Тева                                                           - от 26 до 35 000 лв.

8. Двустайни, Тв. ливади, ет. 3                                    - 29 000 лв.; 41 000 лв.

9. Двустаен, ул. “Кракра”, ет. 2, тухла, плоча, ремонтиран         - 43 000 лв.

10. Двустаен, Мошино, ет. 4, 2 тераси - 41 000 лв.

11. Двустаен, Изток, ет. 5 - 42 000 лв.

12. Двустаен, Радомир, НОЕ, ет. 7, ремонт, СПЕШНО - 23 000 лв.

13. Тристайни, Център, ет. 5; ет. 6; ет. 2, тухла, плоча       - 61; 57; 65 000 лв.

14. Тристайни, Димова махала, ет. 1; ет. 3 - 44; 45 000 лв.

15. Спешно Тристаен, Изток, ет. 6, с подобрения, непреходен   - 53 000 лв.

16. Тристайни, Изток, ет. 6; ет. 8 - 53 000; 42 000 лв.

17. Къща до болницата, сутерен, 2 етажа, двор 430 кв. м - 55 000 лв.

18. Къща, ниската част на Варош, сутерен + 2 етажа, 2 гаража,

      двор 500 кв.  м, ремонтирана, със страхотна панорама,

      коментар - 60 000 евро

19. Луксозен етаж и тавански над автогарата, двор 300 кв. м     - 70 000 лв.

20. Луксозен сутерен, етаж и таван, до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро

21. Къща, Даскалово, вертикален “близнак” - 62 000 лв.

НАЕМИ:

1. Тристаен, Радомир, центъра, напълно обзаведен - 200 лв.

2. Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.

3. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен, ет. 3 - 300 лв.

4. Тристаен, Пашов, обзаведен - 300 лв.

5. Офис, ИЦ -   90 лв.

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Изток, ет. 2, 2 тер., ТЕЦ, юг - 34 200 лв.
2. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
   РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
3. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

Давам под
наем:

Помещение на два
етажа, топ-място,

кв. Изток, подходящо
за търговска

дейност, куриерски
услуги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

    сайдинг, двор: 325 кв.м - 53 000 евро
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
     мазе, гараж - 22 000 лв.
5. Къща, Каменина, ЗП: 70 м2,
     двор 400 м2 - 60 000 лв.
6. Къща, Голямо Бучино,
     62 кв.м, дв: 1 200 кв.м - 60 000 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова,
    2 ет., УПИ   600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
     дв: 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Радомир, кв. Върба,
    1 етаж, двор: 500 кв.м - 22 000 лв.
10. Стара къща, Д. Раковец и
       УПИ 2 дка - 26 000 лв.
11. Къща, с. Турковци, къща,
      сутерен и етаж, двор: 500 кв.м,
       УПИ: 2.1 дка - 45 000 лв
12. Къща, с. Сирищник,Ц,
       ЗП 80 м2, двор 400 м2 - 13 000 лв.
13. Два парцела Мошино, 700 кв.м,
       ул. Луганск - 35 000 лв.
14. Парцел, Драгановец,
       330 кв.м - 10 000 евро
15. Парцел, над Автогарата,
       435 кв.м - 11 000 евро
16. Парцел 300 кв.м, Клепало,
      стара къща, 42 кв.м - 33 000 лв.
17. Местност, зад Шамака,
       ул. Палма, 1 161 кв. м - х 20 евро/кв.м
18. УПИ, Мошино, 1 дка - 38 000 лв.
19. УПИ, Люлин, 750 кв. м - 25 000 лв.
20. УПИ, Дивотино, 460 кв. м - 11 500 лв.
21. УПИ, Дивотино, 546 кв. м - 13 650 лв.
22. УПИ, Радомир, 380 кв. м,
       стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
23. УПИ, Даскалово, 530 кв. м - 24 000 лв.
24. УПИ, с. Зелени град,
      общ. Трън, 814 кв.м, ток, вода - 10 000 лв.
25. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
26. ПИ, Мошино, 973 кв. м - 10 000 евро
27. Трън вилна зона, 22 дка,
      земеделска земя с къща- 13 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Център, помещение за офис,
    кантора и др. - 600 лв.
2. Магазин, Център, нов, 60 кв.м - 400 лв.
3. Гараж на Софииско шосе,
    с канал и инструменти - 100 лв.
4. Гараж, масивен, Център, 20 кв.м - 50лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Димова махала, кафе
    аперитив, 30 кв. м - 20 000 лв.
2. Твърди ливади, 51 м2,
     тухла, плоча, ет. 1, мазе - 35 000 лв.
3. Изток, ет. 8, 46 кв. м, ТЕЦ - 30 000 лв.
4. Радомир, Гърляница,
    ет. 8, тер., асанс. - 10 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер.,
    без ТЕЦ - 33 000 евро
2. Тв. ливади, 78 кв. м, ет. 2, тх., л.о.

- 45 000 лв.
3. Хумни дол, 72 кв.м, ет. 7, тх., ТЕЦ,
     ремонт, ПВЦ, таван, мазе - 60 000 лв.
4. Пашов, ет. 5, среден, ремонт - 46 000 лв.
5. Мошино, ет. 9, ТЕЦ, ЕПК, тер. - 35 000 лв.
6. Изток ет. 1, среден, за ремонт- 42 500 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8 /непоследен/

- 24 300 евро
8. Изток ет. 7, панел,
       ремонт с обзавеждане - 65 000 лв.
9. Радомир, Гърляница, ет.2,
       70 м2, с обзавеждане - 23 000 лв.
10. Радомир, кв. Гърляница,
       ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
11. Радомир, ж.к. Тракия, ет: 2,

- 17 000 лв.
12. Бобов дол, Център, 65 кв.м,
       ет. 3, тх. - 18 000 лв.
13. Бобов дол, кв. Дружба,
       72 кв.м, ет. 4 - 16 800 лв.
14. Бобов дол, кв. Миньор,
       70 кв.м, ет. 4 - 9 900 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
     по БДС, за ремонт - 60 000 лв.
2. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ,
     добро  състояние - 32 000 евро
3. Радомир, ж.к. Арката,
     ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
4. Радомир, кв. Тракия, ет. 4 - 27 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Байкушева, 50 кв.м,
    дв: 200 кв.м                              - 30 000 лв.
2. Къща над Автогарата, ЗП: 75 кв.м,
    сутерен, етаж, два гаража - 50 000 лв.
3. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
    сутерен, 2 ет., тавански етаж,
    гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,

ПРОДАВА:

1. Ателие, РЦ, тухла/плоча, 24 кв.м, подобрения - 22 000 лв.

2. Гарсониера център, ет.4, 45 кв.м., след ремонт - 55 000 лв.

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

4. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 60 кв.м, ет. 1, тх./пл. - 32 000 лв.

5. Двустаен, Ид.ц., 72 кв.м, тх/гр., ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.

6. Двустаен, Ид.ц., ет.3, т/пл., ТЕЦ, тер., ПВЦ - 31 000 евро

7. Тристаен, Ид.ц, т/пл., 3 тераси, ТЕЦ , непреходен - 57 000 евро

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

9. Къща Ралица, тх./гр., 2 етажа, двор 350 кв.м - 49 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

      ЗП: 96 кв.м, дв: 320 кв.м, лок.от. - 55 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

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

0888 215 130

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

 -

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

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

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

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/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на
сигнално-охранителни, пожароизвестителни и

телевизионни системи. Контрол на достъпа.
ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

Продава къща, в ниската част
над Автогарата, ЗП: 120 кв.м.,
2 етажа, масивна, гараж, тх.,

пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

ЛУКСОЗЕН СУТЕРЕН, ЕТАЖ И ТАВАН,

ДО 7-МО У-ЩЕ, НАД АВТОГАРАТА,

С ПЪЛНО ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ДВОР: 220 КВ.М. - 50 000 ЕВРО

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 33 000 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

1. Гарсониера, Мошино, тх./пл.,

ТЕЦ, на спирка - 30 000 лв.

2. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2,

2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

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

лок.от. - 55 000 евро

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически техникум)
√ автомивка външно и
вътрешно
√ пране на килими
√ денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

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

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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.

Продавам къща,

кв. “Изток”, топ-място,

РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,

ново строителство,

в съседство с парково

пространство.

Тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -
28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

Автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

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 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

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи

3 бр. работнички
за 2-сменен режим на работа

0885 230 813 или на място:
фирма “Микропакт”,

в двора на бившия “Феромагнити”

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

- ГАРСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, 47 м2,
  ЕТ. 4, ТХ./ПЛ., ТЕЦ - 19 680 евро
- ЕДНОСТАЕН, Р. ЦЕНТЪР, ЕТ. 2,
  ПРИГАРОВ РАЙОН - 35 000 лв.



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 Еднофамилна къща с три
спални, разположена в луксозния и ре-
номиран комплекс от затворен тип
Делта Хил. Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въздух,
спокойствие и същевременно удобен
достъп до столицата посредством авто-
магистрала Люлин. Тел.: 0882 817 442

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

Продавам в с. Блатешница къща със
стопанска сграда,двор 1700 м2 - 14 000
лв. Тел.: 0888 812 963

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

Ресторант “Ролис” кв. Църква търси
сервитьор/ка с работно време 2/2 дни
Тел.: 0876 620 457

Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-
МЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88 40
95; 0888/50 32 37

Търси барманка за нощна смяна,
може и пенсионерка. Тел.: 0896 820
636

Търся жена за продажба на вестници
в кв. Изток - пенсионер.Тел.:0898 699
744

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

Продавам разработен бизнес с про-
мишлени стоки в центъра на Перник.
Цената включва обзавеждане, стока в
наличност(обувки и чанти) и депозит
за един наем за магазина.Тел.: 098
613 4789

Продавам равно дворно място -1240
кв.м. с едноетажна къща /вила/ - 60
кв.м. застроена площ, масивен гараж
(24 кв.м), други допълнителни
пристройки, с кладенец, асма, овощни
дръвчета в с. Дивотино, обл. Перник.
Тел.: 0899 127119

Продавам  гараж в кв. Дараците -
Тел.: 0898 611 444

Давам двустаен апартамент под
наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200 лв.,
плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887 237
797

Давам магазин под наем, намиращ се
в центъра на гр. Перник (двора на гим-
назията). В момента е работеща кни-
жарница, но може да бъде офис или
друг вид бизнес. Тел.: 0898520537

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

Давам под наем, обзаведени стаи
всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264

Фирма за изработка на опаковки
търси да назначи 3 бр. работнички за
2-сменен режим на работа. 0885 230
813 или на място: фирма “Микропакт”,
в двора на бившия “Феромагнити”
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имоти

автомобили
наем

работа

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

ЗАПОВЕД
№  1863

гр. Перник, 25.10.2017 г.
 На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3

и ал. 7 от Закона за общинската собственост, чл. 19, чл. 24 и гл.
IX от НПУРОИ и решение № 614/ 05.10.2017 г.  на Общински
съвет– Перник

НАРЕЖДАМ:
Да се проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване

под наем на обекти общинска собственост,  както следва:
1. Терен  - 10,00 кв. м. намиращ се в гр. Перник, - /УПИ – V,

кв. 187 по плана на гр. Перник, кв. „Тева”/, част от имот №
55871.507.287 по кадастралната карта на гр. Перник, АОС №
12012/ 09.08.2017 г., за разполагане на преместваемо
съоръжение за търговска дейност – плодове и зеленчуци. При
начална тръжна цена – 4,00 лв./ кв.м. за месец.

2. Терен – 3,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Димова
махала”, /част от кв. 31(8031)/ по плана на гр. Перник –  кв.
„Иван Пашов”/, Улица – публична общинска собственост, за
разполагане на преместваемо съоръжение за търговска
дейност - вестници. При начална тръжна цена – 6,00 лв./
кв.м. за месец.

3. Терен – 26,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, ЦГЧ, /УПИ -
VI кв. 238 по плана на гр. Перник – ЦГЧ/, АОС №  12013/
09.08.2017 г., за разполагане на преместваемо съоръжение за
търговска дейност. При начална тръжна цена – 6,00 лв./
кв.м. за месец.

4. Терен – 23,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, ЦГЧ, /част
от кв. 241 по плана на гр. Перник – ЦГЧ/, АОС №  12027/
09.08.2017 г., за разполагане на преместваемо съоръжение за
търговска дейност – тото пункт. При начална тръжна цена –
6,00 лв./ кв.м. за месец.

5. Терен – 20,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, кв. Хумни
дол”, /част от кв. 35 по плана на гр. Перник – кв. „Димова
махала” и кв. „Хумни дол”/, публична общинска собственост, за
разполагане на преместваемо съоръжение за търговска
дейност. При начална тръжна цена – 6,00 лв./ кв.м. за
месец.

6. Терен – 16,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Хумни
дол”, /част от кв. 34 по плана на гр. Перник – кв. „Димова
махала” и кв. „Хумни дол”/, АОС №  10678/ 02.12.2015 г.,  за
разполагане на преместваемо съоръжение за търговска
дейност – тото пункт. При начална тръжна цена – 6,00 лв./
кв.м. за месец.

7. Терен – 15,00 кв. м. /петно № 1/, намиращ се в гр.
Перник, кв. „Мошино” /част от кв. 14 по плана на гр. Перник –
кв. „Изток”/, АОС № 12009/ 09.08.2017 г., за разполагане на
преместваемо съоръжение за търговска дейност – тото пункт.
При начална тръжна цена – 5,00 лв./ кв.м. за месец.

8. Терен – 15,00 кв. м. /петно № 2/, намиращ се в гр.
Перник, кв. „Мошино” /част от кв. 14 по плана на гр. Перник –
кв. „Изток”/, АОС № 12009/ 09.08.2017 г., за разполагане на
преместваемо съоръжение за търговска дейност.
Разполагането /монтирането/ на преместваемото съоръжение

да бъде в присъствието на представител на „ЧЕЗ
Разпределение България” АД. При начална тръжна цена –
5,00 лв./ кв.м. за месец.

9. Терен – 9,00 кв. м., намиращ се в гр. Перник, кв. „Твърди
ливади” /част от кв. 159 по плана на гр. Перник – кв. „Твърди
ливади”/, Улица – публична общинска собственост за
разполагане на преместваемо съоръжение за търговска
дейност. При начална тръжна цена – 6,00 лв./ кв.м. за
месец.

10. Терен  - 41,00 кв. м. намиращ се в гр. Перник, - /УПИ – I,
кв. 193 по плана на гр. Перник, кв. „Тева”/, част от имот №
55871.507.306 по кадастралната карта на гр. Перник, АОС №
12036/ 22.08.2017 г., за разполагане на преместваемо
съоръжение за търговска дейност. При начална тръжна цена
– 4,00 лв./ кв.м. за месец.

11. Терен  - 20,00 кв. м. намиращ се в гр. Перник, - /УПИ- I,
кв. 1 по плана на гр. Перник - ЦГЧ/, АОС № 976/ 09.06.1998 г., за
разполагане на преместваемо съоръжение за търговска
дейност. При начална тръжна цена – 6,00 лв./ кв.м. за
месец.

Необходими документи за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец
2. Декларация по образец
3. Заверено копие от Удостоверение за актуално състояние

на фирмата или документ - декларация, съдържаща Единен
идентификационен код /ЕИК/

4. Изрично пълномощно за участие в търга, с нотариална
заверка на подписа, когато се участва чрез пълномощник или
заверено копие от него

5. Документ за самоличност /заверено копие от личната
карта/

6. Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни
7. Документ за закупени книжа или заверено копие
8. Документ за внесен депозит или заверено копие
Офертите на участници, за които след служебна

проверка се установи, че имат непогасени задължения
към ОП „ОССТО”, ОП „Пазари” и Дирекция „Местни
приходи и такси” при Община Перник към датата на
провеждане на търга, няма да бъдат допуснати до по
нататъшно участие и няма да бъдат отваряни и
разглеждани.

Търгът да се проведе на 15.11.2017 г. от 9,30 часа в
заседателната зала на Община Перник етаж 1.

Съгласно чл. 93, ал. 6 от НПУРОИ, кандидатите подават своите
офертни документи в запечатан, непрозрачен плик /като върху
плика се залепва заявлението за депозиране на документи/, в
отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”, при
Община Перник, където се завеждат с входящ номер и се
отбелязва часа на подаването им, до 17,00 ч. на предходния
ден на търга.

 Когато на търга се яви само един кандидат от подалите
заявления за участие, търгът се  счита за непроведен,
повторния търг да се проведе на 22.11.2017 г. от 9,30 часа в
заседателната зала на Община Перник етаж 1. Подадените
документи оферти и депозита за участие на неявилите се
участници не се връщат.

Тръжната документация, съдържаща информация за терените
и помещенията, условията за оглед на същите, изискуемите
документи за участие в търга, се заплаща
в касата на ОП ”ОССТО” /отдел
„Управление на човешките ресурси и
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деловодство” – партер, гише № 9/, за
сумата от 50,00 лева и се получава на

етаж 9, стая 6.
Депозита за участие в размер на 10 % от началната тръжна

цена за съответния обект, се заплаща в касата на ОП „ОССТО” /
отдел „Управление на човешките ресурси и деловодство”–
партер, гише № 9/

С участниците спечелили търга да се сключи договор за наем
за срок от  5 /пет/ години.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от ОП
„Общинска собственост, спортни и туристически обекти”.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и

условията за оглед на обектите.
Тръжната документация може да бъде закупена от датата на

публикуване на настоящата заповед.
Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите лица

за сведение и изпълнение.
Съгласно чл. 91, ал.4 от НПУРОИ, заповедта да се публикува в

местен ежедневник и в интернет страницата на Община
Перник, най- малко 15 дни преди крайният срок за подаване на
заявления за участие.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на зам. кмет
Денислав Захариев.

КМЕТ: /Вяра Церовска/

Продължава от стр. 8

З А П О В Е Д
№ 1849

гр.Перник, 24.10.2017 год.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от Закона за

общинската собственост, глава IХ от Наредба за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на
Общински съвет – Перник, Решение № 569 от Протокол № 8 от
06.07.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 464 от
Протокол № 3 от 23.02.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник;
Решение № 465 от Протокол № 3 от 23.02.2017 г. на Общински
съвет – гр. Перник; Решение № 463 от Протокол № 3 от 23.02.2017
г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение № 591 от Протокол
№ 10 от 05.09.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник; Решение
№ 592 от Протокол № 10 от 05.09.2017 г. на Общински съвет – гр.
Перник; Решение № 560 от Протокол № 11 от 04.08.2016 г. на
Общински съвет – гр. Перник; Решение № 561 от Протокол № 7
от 15.06.2017 г. на Общински съвет – гр. Перник

Н  А  Р  Е  Ж  Д  А  М :
Да се проведе  търг с явно наддаване за продажба на

недвижими имоти  - частна общинска собственост,  както
следва:

1. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.515.1378, с адрес на поземления имот: гр. Перник, ул.
Рашо Димитров, с площ 294 /двеста деветдесет и четири/ кв.м.;
трайно предназначение на територията: урбанизирана; начин
на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 м); номер
по предходен план: 515.1378, квартал: 41, парцел: XXIV; при
съседи: 55871.515.1461, 55871.515.6000, 55871.515.1512, актуван с
АОС № 11398/13.06.2016 г., при  начална  тръжна цена  24 500,00
лв. /двадесет и четири хиляди и петстотин лева/ и стъпка за
наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

2. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ V-
28, кв. 26 по регулационния план на с. Кладница – „Делта хил”,
общ. Перник, с площ 617 /шестстотин и седемнадесет/ кв.м.,
актуван с АОС № 8854/17.02.2015 г.,  при  начална  тръжна цена
43 363,00 лв. /четиридесет и три хиляди триста шестдесет и три/
и стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна
цена.

3. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ III-
89, кв. 34 по регулационния план на с. Кладница – „Делта хил”,
общ. Перник, с площ 604 /шестстотин и четири/ кв.м., актуван с
АОС № 8853/17.02.2015 г.,  при  начална  тръжна цена  42 450,00
лв. /четиридесет и две хиляди четиристотин и петдесет лева/ и
стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

  4. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/
VIII-80, кв. 26 по регулационния план на с. Кладница – „Делта
хил”, общ. Перник, с площ 600 /шестстотин/ кв.м., актуван с АОС
№ 8855/17.02.2015 г.,  при  начална  тръжна цена  42 169,00 лв. /
четиридесет и две хиляди сто шестдесет и девет/ и стъпка за
наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

5. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.514.6866 по кадастралната карта на гр. Перник, с площ 1
051 /хиляда петдесет и един/ кв.м.; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10m), представляващ по регулационния план
на гр. Перник, кв.  Изток- Ладовица, УПИ VIII, кв. 142, актуван  с
АОС  №  11998/27.06.2017 г.,  при   начална   тръжна цена   – 126
220,00 лв. /сто двадесет и шест хиляди двеста и двадесет лева/ и
стъпка за наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

6. ТЕРЕН, представляващ поземлен имот с идентификатор
55871.514.6846 по кадастралната карта на гр. Перник, с площ 868
/осемстотин шестдесет и осем/ кв.м.; трайно предназначение на
територията: урбанизирана; начин на трайно ползване: ниско
застрояване (до 10m), представляващ по регулационния план
на гр. Перник, кв.  Изток- Ладовица, УПИ III-6846 - за жилищно
строителство и обслужващи дейности, кв. 139, актуван  с  АОС
№  11997/27.06.2017 г.,  при   начална   тръжна цена   – 104 240,00
лв. /сто и четири хиляди двеста и четиридесет лева/ и стъпка за
наддаване в размер на 10% от началната тръжна цена.

7. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ VI,
кв. 92 по регулационния план на с. Дивотино, общ. Перник, с
площ 1220 /хиляда двеста и двадесет/ кв. м., отреден за
жилищно строителство, актуван  с  АОС  №  11418/13.06.2016г.,
при   начална   тръжн а цена   –  31 720,00 лв. /тридесет и една
хиляди седемстотин и деадесет лева/ и стъпка за наддаване в
размер на 10% от началната тръжна цена.

8. ТЕРЕН, представляващ урегулиран поземлен имот /УПИ/ IV-
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109 - за производствени и складови дейности, кв. 159 по
регулационния план на гр. Перник, кв. Изток – Промишлена
зона Стомана, който по кадастралната карта на гр. Перник
представлява поземлен имот с идентификатор 55871.513.109, с
площ 3 057 /три хиляди петдесет и седем/ кв.м., трайно
предназначение на територията: урбанизирана, начин на
трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект,
актуван с АОС № 11841/09.03.2017г., при  начална  тръжна цена
289 230,00 лв. /двеста осемдесет и девет хиляди двеста и
тридесет лева/ и стъпка за наддаване в размер на 10% от
началната тръжна цена.

Условия за участие в търга:
1. Заявление за участие по образец – приложено в тръжната

документация, което се попълва от кандидата и се представя;
2. Декларации по образец - 2 бр. – приложени в тръжната

документация, които се попълват от кандидата и се представят;
3. Копие от документ за регистрация (саморъчно заверено)

или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
когато участникът е юридическо лице;

4. Документ за самоличност /саморъчно заверено копие на
лична карта/, когато участника е физическо лице;

5. Когато се участва чрез пълномощник - нотариално
заверено изрично пълномощно за участие в процедурата;

6.  Документ за закупени тръжни книжа /оригинал или
заверено копие/;

7. Документ за внесен депозит /оригинал или заверено копие/;
Време и място на провеждане търга – 14.11.2017 г. от

10.00ч. в Заседателната зала на 1-ви етаж на Община
Перник.

За всеки терен и обект, за който се участва в търга, се
закупува тръжна документация. Тръжната документация,
съдържаща информация за терените и обектите и изискванията
към кандидатите, се заплаща в касата на  Община Перник,
намираща се в сградата на Община Перник – Център за
информационно и административно обслужване – партер, гише
№ 8 за сумата от 50 лв. и се получава в отдел “Общинска
собственост, контрол търговия, транспорт и земеделие”, ет. 9,
стая № 2.

Документите за участие се подават до 16,00 ч. на 13.11.2017
г.  в отдел „Център за информационно и административно
обслужване”, при Община Перник, където се завеждат с
входящ номер и се отбелязва часа на подаването им.

Депозитна вноска в размер на 10 % от пъровоначално
обявената цена се внася в  ЦКБ  АД – клон Перник по IBAN /
сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков код/ CECBBGSF
до 16.00 ч. на  13.11.2017 г.

 Когато на търга се яви само един кандидат, същият се счита
за непроведен и се определя повторен търг с начало - 10.00 ч.
на 21.11.2017 г., който ще се проведе в Заседателната зала на 1-
ви етаж на Община Перник.

Документите за участие за повторния търг се подават до 16,00
ч. на 20.11.2017 г.  в отдел „Център за информационно и
административно обслужване”, при Община Перник, където се
завеждат с входящ номер и се отбелязва часа на подаването
им.

Депозитната вноска, за отложения търг, в размер на 10% от
обявената начална тръжна цена се внася в ЦКБ АД – клон
Перник по IBAN /сметка/ BG36CECB97903360879300, BIC /банков
код/ CECBBGSF до 16.00 ч. на 20.11.2017 г.  За всеки терен и
обект се кандидатства по отделно. За спечелили търга се считат
предложилите най-висока цена за всеки отделен терен.

Търга се провежда по ред и условия на глава VIII и глава IХ на
НПУРОИ, съдържащи се в тръжната документация.

Подготовката и организацията на търга да се извърши от
отдел “Общинска собственост, контрол търговия, транспорт и
земеделие”.

За  резултатите  от  търга  да  се  състави  протокол, който  да
ми  се  представи  за  одобряване.

Срока, в който да се извърши плащането за правото на
собственост, върху обекта, е 14-дневен от влизане в сила на
заповедта /чл. 108 от Наредба за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество /НПУРОИ//. В противен
случай, спечелилия участник губи правото за сключване на
сделка по предмета на търга, както и внесения депозит.

С настоящата заповед утвърждавам тръжната документация и
условията за оглед на терените и обектите.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от НПУРОИ, Заповедта да се публикува в
местен ежедневник и в интернет страницата на Община Перник,
най - малко 15 дни преди крайният срок за подаване
заявленията за участие, както и извлечение от Заповедта да се
обяви на видно място в сградата на общинската администрация
в 3 /три/ дневен срок от нейното издаване.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на
Заместник кмета на Община Перник – Денислав Захариев.

КМЕТ НА ОБЩИНА ПЕРНИК: В. Церовска
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Община Трън
 на основание Заповед № РД -05-467 от 24.10.2017г.   на Кмета

на Община Трън,
I. Обявява публичен търг с явно наддаване  на 14.11.2017г.

от 9,30ч. за отдаване под наем за срок от 1 /една/ стопанска
година  /за стопанската 2017/2018 год./ на  свободни имоти –
пасища, мери и ливади от ОПФ по реда  чл. 37и, ал. 13 от
ЗСПЗЗ, в който  се допускат до участие само собственици  на
пасищни селскостопански животни, регистрирани в
Интегрираната информационна система на БАБХ.

Имотите, съгласно Решение №134/21.09.2017г. на ОбС Трън, за
които ще се проведе търга, са както следва:

1. Имот № 028004 с н.т.п. – ливада , с площ от 16,696дка , VI
категория, находящ се в местн. „При реката“ в землището на с.
Шипковица, община Трън , при първоначална наемна цена от
183,66 лв. /сто осемдесет и три лв. и 66ст./ годишен наем;

2. Имот № 028008 с н.т.п. – ливада, с площ от 23,411 дка , VI
категория, находящ се в местн. „При реката“ в землището на с.
Шипковица, община Трън , при първоначална наемна цена от
257,52 лв. /двеста петдесет и седем лв. и 52ст./ годишен наем;

3. Имот № 028010 с н.т.п. – ливада, с площ от 17,210 дка , VI
категория, находящ се в местн. „При реката“  в землището на с.
Шипковица, община Трън , при първоначална наемна цена от
189,31лв./сто осемдесет и девет лева и 31ст./.

II. На основание чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ, пасищата, мерите  и
ливадите, останали свободни след провеждане на търга между
участниците по т.I - ва, се обявяват чрез публичен търг под
наем  на 21.11.2017год. от 9,30ч. за срок от 1 /една/ стопанска
година  /за стопанската 2017/2018 год./ на собственици на
пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат
задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично
състояние.

III. Размер на депозита за участие: Депозитната вноска за
всяка една от позициите е в размер на  първоначално обявената
начална тръжна цена. Депозитът следва да се заплати   на касата
на  Община Трън или по банкова сметка на Община Трън  IBAN-
BG88STSA93003300722169 BIC – STSABGSF, както следва:

- за търга по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ - в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а на
13.11.2017 г. до 12,00ч.

- за търга по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ -  в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а на
20.11.2017 г. до 12,00ч.

IV. Условията за участие  в търга  са конкретизирани в
тръжната документация.

V. 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, както следва:

- за търга по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ - в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а на
13.11.2017 г. до 12,00ч.

- за търга по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ -  в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а на
20.11.2017 г. до 12,00ч.

VI. Необходими документи за участие в тръжната процедура:
1. Декларации по образец ;
2. Заявление по образец;
3.  Справка за регистрация на животновъдния обект в

Интегрираната информационна система на БАБХ-актуална;
4. Оригинал на документ за внесен депозит
5. Копие от документа за закупена тръжна документация
6.  Документ за легитимация:

- лична карта за физическо лице
- разпечатка от Търговския регистър при Агенцията по

вписванията, относно актуално състояние на юридическо лице.
7.Нотариално заверено пълномощно при положение, че

участника се представлява от пълномощник. Пълномощното
следва да бъде изрично

VII.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга
по образец се извършва  в административната сграда на Община
Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 – деловодството, както
следва:

- за търга по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ - в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а на
13.11.2017 г. до 15,00ч.

- за търга по реда на чл.37и, ал.14 от ЗСПЗЗ -  в рамките на
работното време на администрацията от 8,30ч. до 17,00ч., а на
20.11.2017 г. до 15,00ч.

VIII. Информация за земите, обект на търга да се обяви в
административната сграда на общината и на сайта на община
Трън – www.tran.bg, допълнителна информация да се предоставя
на тел. 07731/96-16 – общинска собственост.

ОТ ОБЩИНАТА

Община Трън
 на основание чл. 35, ал.1 от ЗОС и във връзка с изпълнение на

Заповед № РД -05-468 от 24.10.2017.г. на Кмета на Община Трън,
I.  Обявява процедура за провеждане на публичен търг с

явно наддаване за продажба на следните  имоти – частна
общинска собственост, а именно:

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

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

3.  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
деветнадесет  лева/с ДДС.

4. 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.

5. Урегулиран поземлен имот  II- общ.  /втори общински / в кв.11
/единадесет/, с площ от 1100 кв.м /хиляда и сто кв.м./  по
регулационния план  на с. Ездимирци , незастроен, актуван с  Акт
за частна общинска собственост №4626/22.06.2017г. при
първоначална тръжна цена  в размер на 6708,00лв. /шест хиляди
седемстотин  и осем  лева/с ДДС.

 6. Урегулиран поземлен имот  III- общ.  /трети общински / в кв.11
/единадесет/, с площ от 1132 кв.м /хиляда  сто тридесет и два
кв.м./  по регулационния план  на с. Ездимирци , незастроен,
актуван с  Акт за частна общинска собственост №4625/22.06.2017г.
при първоначална тръжна цена  в размер на 6768,00лв. /шест
хиляди  седемстотин  шестдесет и осем  лева/с ДДС.

7. УПИ II-7 /втори за имот пл.№ седем/, целият с площ от 785
кв.м., находящ се в кв.1 /първи/ по рег. план на с. Студен извор,
заедно с построената в него едноетажна сграда /бивше училище/
със ЗП от 135 кв.м., актуван с АЧОС №4632/01.08.2017г., при
първоначална тръжна цена в размер на 6038,00лева /шест  хиляди
тридесет и осем лева/с ДДС.

8.   Поземлен имот №199 /сто деветдесет и девет/ по
кадастралния план на с.Филиповци с площ от 557 кв.м./петстотин
петдесет и седем кв.м./, заедно с построената в него едноетажна
паянтова жилищна сграда с площ от 59 кв.м. /петдесет и девет
кв.м./, актуван с Акт за частна общинска собственост № 4631/
01.08.2017г. при първоначална тръжна цена  от 5133,00лв. /пет
хиляди сто тридесет и три лева/ с ДДС.

II. Ден, място и час на провеждане на търга: Търгът да се
проведе на 14.11.2017год. от 10,30 ч. в Заседателната зала на
административната сграда на Община Трън, гр. Трън пл.
“Вл.Тричков”1, ет.1-ви.

III. Повторен търг за имотите, за които не са се явили
кандидати на първоначалния търг да се проведе на 21.11.2017
год. от 10,30 ч. на същото място и при същите условия.

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

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

всяка една от позициите да е в размер на 10% от първоначално
обявената цена. Депозитът следва да се заплати     до
13.11.2017год. 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 20.11.2017г.

2.  Регистрация и подаване на заявления за участие в търга
по образец се извършва  до 15,00ч. на 13.11.2017 г. , а  за
повторния търг до 15,00ч. на 20.11.2017г. в административната
сграда на Община Трън – гр. Трън, пл. “Вл. Тричков”1 -
деловодството.

3.  Информация за имотите следва да се предоставя от
общинска собственост, тел. за връзка 07731/9616 – в.104. Цената
на тръжната документация е 5,00лв./пет лева/ и може да бъде
закупена   в сградата на общинската администрация гр. Трън, пл.
“Вл. Тричков” 1 на касата на общината, в рамките на работното
време на администрацията всеки ден от 8,30ч. до 17,00ч, а на
13.11.2017г. до 12,00 ч. , за повторния  търг всеки работен ден, а
на 20.11.2017г. до 12,00ч.

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

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

ОБЩИНА ТРЪН

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н

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

О  Б  Щ  И  Н  А     Т  Р  Ъ  Н

2460 гр.Трън , пл.” Вл.Тричков “,№1 ,тел:`(07731)9615
e-mail  obstina _ tran@mail.bg
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Предлагали за Стоичков
10 000 чифта дънки

Кариерата на Христо Стоичков е можело да
се развие не толкова бляскаво или поне да ми-
не по друг път към върха.През 1987 година в
ЦСКА е пристигнала любопитна оферта за ка-
мата-. Тя е била от бившия собственик на Рода
- Нол Хендрикс, починал преди няколко дни.
Според nrc.nl той е предложил на "червените"
за 1 милион гулдена и... 10 000 чифта дънки! за
Ицо.Тогава обаче офертата е отхвърлена и са-
мо две години по-късно Камата е в основата
на отстраняването на холандския тим на чет-
въртфинал за КНК.Следва мач с Барселона, в
който Христо е харесан от Йохан Кройф, и така
започва пътят му към върховете на световния
футбол с екипа на каталунския гранд.

Томислав Павлов се
завърна в ЦСКА 1948
ден преди началото
на сезона.

Перничанинът беше
капитан и лидер на
Миньор (Перник), но
нямаше как да откаже
офертата. За тран-
сфера, неделния мач и
още много неща хал-
фът говори пред
клубния сайт. Инте-
ресното е, че на ин-
тервюто Томи прис-
тига с друг пернича-
нин – Александър Асе-
нов. Лявото крило
дойде при юношите,
но  вече тренира с
първия тим и дори
направи официален
дебют в турнира за
аматьорската купа.
Сашо е под крилото
на Томислав и слуша с
интерес  разговора
ни.

 - Томи, как се запали
по футбола?

 - Покрай баща ми
винаги съм бил запа-
лен. Бях много,  много
малък. Нямах търпе-
ние да се запиша на
тренировки. От 6-го-
дишен започнах в Пер-
ник. После ме взеха в
школата на ЦСКА,
още се намираше на
„Червено знаме“. Ста-
на през 2003 година.
Бях на 12 години. Из-
карах 4 сезона, първо
при Весо Яневски, пос-
ле при Антон Димит-
ров. 2007 година оти-
дох в Шотландия, а
през 2009 година се
прибрах и започнах в
мъжкия футбол. Всич-
ко по реда си. Първо в
Миньор, после в дубъ-
ла на ЦСКА

 -  Разкажи повече за
годините на „Червено
знаме“, за хората, с
които си бил там?

 - От моя набор не
излязоха кой знае кол-
ко футболисти в про-
фесионални отбори.
Томи Костадинов
стигна в един момент
до мъжете на ЦСКА,
също Благой Пасков .
Вратарят Иво Васи-
лев игра пък за мъже-
те на Левски. За тях
поне се сещам. Иначе
имаше доста талан-
ти, но не всички сти-
гат до професионал-
ния футбол. Тренирах-
ме на Мараканата,
мнозина си спомнят
онзи терен. То си бе-
ше сгурия, доста
тежко за трениране,

но любовта към ЦСКА
ни държеше, изигра
роля. Всеки иска да ос-
тане в първия отбор.

 - Тогава ли стана це-
секар, все пак баща ти
направи доста добра
кариера в Миньор и
Локо (София)?

 - От дете съм си
цесекар. С идването
ми в София, естес-
твено, станах доста
по-запален. Дето има
една дума – гонил съм
топките по мачове-
те. Между другото,
някои от тях бяха с
Вальо Илиев и Емил
Гъргоров. А сега ра-
ботя с тях. Невероя-
тно е! Разбира се,
пазя място в сърцето
си и за Миньор, от
Перник съм,  играл
съм  за този клуб.

 -  Интересна тема,
помниш ли мачове,на
които си гонил топ-
ките като дете?

 - С Ливърпул. Пад-
нахме 1:3, а на реван-
ша Валентин Илиев
вкара гола за победа-
та 1:0. Тук се разписа
Велизар Димитров,
друг градски. Имам не-
забравим спомен и от
мача с Байер. Тогава
целият тим бяхме на
трибуните, по-голе-
мите май гонеха топ-
ките. Но Бербатов ни
подари преди среща-
та негови фланелки
от Леверкузен. На це-
лия набор 91! Страхо-
тен жест, че е бил в
същата школа. Радос-
тното е, че бихме 1:0.

- Баща ти ли е най-
големият ти съвет-
ник?

 - Той , да.  На него
имам пълно доверие.
Зная, че е откровен. И
не обича да ме хвали.
Набляга на грешките
ми. Наясно е с играта
и иска да ми помогне.

 - Разкажи как се
стигна до трансфера
ти в Селтик?

 - Доста любопитна
история, защото ме
харесаха в мач, в кой-
то паднахме 0:5. Бяхме
с юношите до 17 го-
дини за приятелски
мач в Букурещ с Румъ-
ния.  Не знам защо,
Селтик решиха, че аз
съм интересен. Бях ка-
питан на този отбор.
Ответният мач беше
в Русе. Скаутите им
дойдоха отново.  По-
бедихме 4:3, аз вкарах
два гола, за единия по-

дадох. Ходих една сед-
мица в Шотландия, за
да видя ситуацията.
Явно съм се предста-
вил добре, защото ме
потърсиха и други
клубове.   Дори бях в
Ливърпул за трени-
ровки, изкарахме две
седмици. Посетих ба-
зата на мъжете,
въобще, пазя хубави
спомени. Но съм бил
дете – на 15 години,
едва ли съм осъзнавал
тогава.  В крайна
сметка ме поискаха и
Ливърпул. Но с баща
ми решихме, че Сел-
тик  са ме потърсили
първи и така ми е би-
ло писано.  А и тогава
в отбор беше Сти-
лиян Петров. Друго е
да има българин в клу-
ба.  Е, аз подписах до-
говор и след месец
Стилиян замина за Ас-
тън Вила. Но за това
време сме се виждали,
разговаряли. Той е
страхотен човек.

- Разкажи повече за
престоя в един велик
клуб като Селтик?

 -  Хиляди спомени.
Все пак се докосваш
до супер ниво, всяко
година играеха в Шам-
пионска лига. Инте-
ресното е, че за всеки
мач четирима човека
от младежкия отбор
се вкарват в събле-
калнята на мъжете,
за да попиват от ат-
мосферата. Имах щас-
тието да съм избран
за мача им с Барсело-
на. Едва ли е случайно,
защото знаеха, че съм
луд фен на този тим.
Уникално. Отсреща
бяха Шави, Иниеста,
Меси вече  се налага-
ше. Какво налагаше,
даже вкара два гола!

 - Накрая не успя да
се впишеш в първия
тим на Селтик?

 - Така се случи, че
имах още една година
договор, когато на-
върших 18. Поне тога-
ва правилникът гласе-
ше, че за работна ви-
за трябва да имам 25
мача за мъжкия нацио-
нален отбор на Бълга-
рия. Нямаше как,
трябваше да се разде-
лим. Но Селтик проя-
ви страхотно уваже-
ние. Изплати ми пари-
те до края на кон-
тракта. Хората каза-
ха – нито ние сме ви-
новни, нито ти. Раз-
делихме се приятел-

ски.
 - Кои хора от пър-

вия тим ти направиха
впечатление?

 - МакГийди, до ско-
ро поне играеше. Вене-
гор оф Хеселинк . Япо-
нецът Накамура също
беше интересен тип.
Три години вече играе-
ше в Селтик, но не
знаеше дума англий-
ски. Постоянно с него
ходеше преводач. От-
казваше да научи.

 - И на тренировка
ли ходеше с преводач?

 - И на тренировка.
Луда работа!  Не знам
как се беше догово-
рил, но той се ползва-
ше със статут на
голяма звезда, беше
много важен за отбо-
ра.

 - Да се върнем към
ЦСКА 1948, чух, че ко-
гато си получил пока-
на да се върнеш, не си
се пазарил за нищо, са-
мо си искал да обле-
чеш десетката на лю-
бими отбор, каквато
мечта си имал от де-
те?

 - И така, и така. Ис-
ках много да дойда в
ЦСКА, това е извън
съмнение. Но бях капи-
тан на Миньор,
трябваше да взема ре-
шение ден преди стар-
та на първенството.
Не беше лесно да ос-
тавя тима. В един мо-
мент си казах, че това
е голям шанс и израс-
тване нагоре. ЦСКА
си е ЦСКА. Давам
всичко, нещата се на-
реждат. При този
професионализъм и
футболисти – няма
как да не се получи.

- Чувал съм от стра-
нични хора, че нивото
на подготовка и орга-
низация в ЦСКА 1948
е като това в „А“ гру-
па?

- Даже и нагоре.
Всичко е коректно .
Очарован съм. Наис-
тина мислим само за
футбол. Не са много
клубовете в Бълга-
рия, които са на това
ниво

.- Усеща ли се армей-
ския дух с хора като
Вальо Илиев, Гърго-
ров, Котев, на теб съ-
що много се разчита
в това отношение?

 - Разбира се. Това са
хора, които са били
лидери на ЦСКА в
шампионските годи-
ни. Всеки знае какво

значи това. ЦСКА е
топ отборът на Бъл-
гария.  Те пренасят
това мислене, че всич-
ко освен победа е неп-
риемливо. Направихме
два хикса и това се по-
несе много тежко –
като загуба. Дори гос-
туване на пряк конку-
рент като Хебър не се
приема по друг начин
– играе се само за
трите точки.

- Съмняваш ли се, че
ЦСКА 1948 може да
направи нещо друго
този сезон, освен да
спечели промоция в
„Б“ група?

- Честно казано, не
съм човек, който пра-
ви толкова далечни
планове.  Искам да съм
концентриран за след-
ващия мач, за седми-
цата, в която трябва
да се работи за него.
Иначе има ръководс-
тво, което мисли за
целите в по-дългосро-
чен план. За мен цели-
те са ежедневни – да
израствам всяка тре-
нировка, да израства-
ме като отбор. Има
много качествени
момчета, със сигур-
ност таванът им не е
„В“ група.

 - С тази фенска
фланелка на Барса е
излишно да те питам
кой е любимият ти
отбор извън Бълга-
рия?

 - Барса, разбира се.
Е, следя и Селтик. До-
ри поддържам връзка
с две момчета от моя
отбор, които сега са
основни играчи на
мъжкия тим – Фо-
рест и Калъм МакГре-
гър. Пишем си по фей-
сбук. Не съм вече осма
година в Селтик, но
държим връзка. Инте-
ресно е, че като оти-
дох там, живеех годи-
на в една къща с Ки-
лиан Шеридън, който
беше в ЦСКА. Той е ир-
ландец. Загубих му
следите, последно бе-
ше в Кипър.

 - Тук мнозина го на-
ричаха „дърво“?

 - А, как ще играе на
19 години в първия
тим на Селтик и ще е
„дърво“.

Много добър фут-
болист, но тук из-
живя културен шок.
Много голям! Излизах-
ме заедно, говорихме.
Не успя да се адапти-
ра към България.

Три бронзови медала за
пернишки таекуондисти
През уикенда в зала „Фестивална Асикс”

се проведе турнир по таекуондо WTF-оли-
мпийска версия 5th Sofia Cup организиран от
столичния клуб Рамус и българската федера-
ция по таекуондо ВТФ. На традиционно сил-
ния турнир имаше над 550 състезатели от
шест държави, България, Румъния, Сърбия,
Молдова, Гърция и Италия. Таекуондо клуб
Спартак от град Перник беше представен от
трима състезатели. Оля Иванова се състеза-
ва в категория до 55 кг. девойки, Алекс Ива-
нов-57 кг. кадети до 14 г. и Момчил Стойнев
до 29 кг. деца до 9 години.И тримата състеза-
тели на клуба взеха бронзови медали в свои-
те категории. На турнира не взе участие и
младата звезда на клуба 10 годишния Ка-
лоян Кръстев, който в момента се възстанов-
ява след фрактура на ръката.На следващия
турнир за купата на Посланика, които ще се
проведе на 25.11.2017 в зала София, перниш-
кият клуб Спартак ще има представители и
при мъжете, като за този турнир си поставя
цел да спечели и златен медал.

Кубрат Пулев, който се контузи и пропусна
към този момент шанса да се бие за световна-
та титла срещу Антъни Джошуа, проговори
във „Фейсбук“. Кобрата е ядосан на стотиците
коментари и критики по негов адрес, които
дойдоха дори и от самия британски бок-
сьор.Ето какво написа Пулев в официалната
си страница:"Здравейте, приятели!В послед-
ните дни чух и прочетох критики по свой ад-
рес, включително и от Антъни Джошуа. Едва
ли не, че контузията ми е дреболия и че отказ-
ването ми от битката за световната титла в
Кардиф е моя прищявка.Всяка контузия е аб-
солютно различна и не може да се сравнява,
още повече с контузията на друг човек. Нико-
га не съм бил лигльо. Даже напротив. Смятам,
че държа много на болка и със сигурност по-
вече пъти от Джошуа съм играл с най-различ-
ни контузии и здравословни проблеми.За ма-
ча срещу Кевин Джонсън тренирах през цяло-
то време с болезнена контузия на петата, коя-
то ми беше ограничила движенията, но не съм
и гъкнал.Срещу Дерек Чисора, в седмицата
преди мача, бях зле, с висока температура, но
не отложихме двубоя, въпреки, че 4 дни преди
да изляза на ринга, треньорът ме попита, дали
не искам да го отложим. Казах: “Абсурд, ще
се справя!”Травмата в момента не ми позвол-
ява да се подготвя пълноценно, камо ли да
стъпя на ринга по този начин. Това е контузия,
която може да доведе до много сериозни ус-
ложнения.Разбирам, че всеки иска да му е
лесно, но аз няма да предоставя тази възмож-
ност.Напротив!Знам, че рано или късно, пъти-
щата ни ще се пресекат отново и тогава ще бъ-
да здрав и добре подготвен и ще изляза, за
да побеждавам!".

Пулев отговори на Джошуа
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Ше отговарят пред закона за извършени от тях престъпления

ПЪТЯТ ОТ СОФИЯ ЗА
ПЕРНИК ГО РЕМОНТИРА-
ХА ПО СКОРОСТНИЯ МЕ-
ТОД, обаче комай не объ-

рнаха внимание на опасните участъци.
Не че дефилето през Владая гарантира
суперкомфорт, но далеч по-коварни от-
рязъци взеха да пълнят кошмарните
новини напоследък. И те са в перниш-
кия участък. При дефилето смениха ас-
фалта, разшириха с метър – два плат-
ната, махнаха легналите полицаи и що
годе облекчиха трафика. Спускането
обаче от високото към Драгичево при-
лича повече на ски писта, отколкото на
геометрически правилно изчислено
трасе. Вярно, не може отвсякъде да
мине път, обаче някъде сме чели, че на
такива места, наклонени и усойни, се
слага асфалт срещу хлъзгане зимно
време. Справка – магистрални участъ-
ци край големите виадукти, където гра-
павините правят колата по-устойчива,
ако шофьорът е задрямал. Понеже пер-
ничани много бързат след работа да се
кротнат пред чашката и салатката и да
не изпуснат Цветанка Ризова, юркат по
нанадолното от 100 нагоре. Как няма
да гледаме коли по капак в канавките?
Не порой, само няколко капки дъжд са
достатъчни да станат колите шейни, а
пътуващите – пациенти. Идеята за дву-
лентовия път отново си е на книга, как-
то в доброто старо време, когато въз-
никна. А сакатлъците са на пътя и жив
пример, че между Перник и София шо-
фирането не е за всеки...

КАТО ПО ПОРЪЧКА НА ДНЕШ-
НИЯ ДИМИТРОВДЕН РАДОМИРЦИ
СА В ЦЕНТЪРА НА ВНИМАНИЕТО
както с хубаво, така и с лошо. Нали на
празник е така – от всичко по малко.
Ето само две новини като доказателс-
тво. Радомирец е обявен за герой в
Турция, след като спасил невръстно
дете от жива смърт в басейна. Турците
го боготворят, а у нас новините не го
отчитат. Какъв по-хубав повод от това
управата да го почете морално, щото
такива примери не се срещат на път и
под път. На другия полюс са двете
крадли, които омаскариха доброто име
на радомирци в навечерието на празни-
ка.  Ама и тях да вземат да „почетат”,
най-малкото да прочетат имената им
пред хилядната публика...

Закопчаха крадли в Радомир,
едната е едва 12-годишна

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи задържаха за

кражба 20-годишна и непълнолетно мо-
миче.

Във вторник
около обяд слу-
жители от група
„ П р о т и в о д е й -
ствие на крими-
налната престъп-
ност“ при Район-
ното управление
на МВР в града
задържали две
момичета в момента, в който извършвали
кражба на метални платна на входа на
градския парк. Оказало се, че това са 20-
годишната Д.Л. и 12-годишно момиче.
Пълнолетната е с 24-часова полицейска
мярка. Жената е криминално проявена,
позната предимно с кражби.

Започнато е бързо производство и ра-
ботата продължава.

Нова ало измама
в Брезник за 8 бона

Любомира ПЕЛОВА
Нова ало измама е взела жертва в Брез-

ник. И пак е приложена работещата схема
с провеждаща се полицейска операция.

Около 18,30 часа завчера, на домашния
телефон на 86-годишен брезничанин се
обадил мъж, който се представил за слу-
жител на полицията и заявил, че в момента
се провежда акция по залавянето на теле-
фонни измамници. Поискал от възрастния
да събере всичките налични пари, който да
послужат като доказателства при задържа-
нето на престъпниците. Така лековерният
човек събрал около 8 000 лева и ги оставил
пред дома си в найлонов плик. След като
никой не го потърсил, се обадил на тел. 112
и съобщил за измамата.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

От Областната дирекция на МВР за пор-
ден път апелират гражданите да не се до-
веряват на непознати и по никакъв повод
да не дават пари на ръка. В работата си по-
лицията, а и останалите институции не
търсят подобни услуги и не искат пари, кой-
то да бъдат оставяни пред домовете или
хвърляни през тераси. Младите да предуп-
редят възрастните си родители, баби и
дядовци и да говорят по-често за пробле-
ма. При всяко подобно обаждане, да се
търси съдействие на тел. 112.

Любомира ПЕЛОВА
Шестима жители

на Пернишко се из-
правят пред право-
съдието за различни
извършени от тях
престъпления.

Брезничанин ще
бъде съден за съпро-
тива на орган на
властта. Престъп-
лението е извърше-
но на 6-ти юли тази
година, когато ав-
топатрул на пер-
нишкото Второ ра-
йонно управление на
МВР реагирал на сиг-
нал, подаден от же-
на, алармирала, че
била притеснявана
от мъжа, с който
живеела на семейни
начала. Пристигна-
лите на място поли-
цаи установили са-
моличността на гру-
бияна - 36-годиш-
ният Д.Н. от град
Брезник.

Първоначално той
отказал да предста-
ви личната си кар-
та, заканвал се на
органите на реда и
отказал да отиде в
районното. Непре-
къснато замахвал с
юмруци и опитвал
да ги удари. Привле-
чен е като обвиняем
и му е наложена
мярка за неотклоне-
ние „подписка“. При
доказване на вината
му го заплашва зат-
вор до 3 години или
глоба от 500 до
2000 лева.

Кладничанин ще се
изправи пред Темида
за шофиране на не-
регистриран мото-
циклет.

На 23 август тази
година, в пернишко-
то село Драгичево
бил проверен мото-
циклет „Ямаха“, уп-

равляван от 25-го-
дишния Й.С. от съ-
седното село Клад-
ница. Оказало се, че
моторът не е регис-
триран по надлеж-
ния ред в Република
България. Й.С. е
привлечен като об-
виняем и му е нало-
жена мярка за неот-
клонение „подпис-
ка“.

Столичанин ще
отговаря за шофи-
ране на автомобил в
нетрезво състоя-
ние.

Случката е регис-
трирана на 2 сеп-
тември тази годи-
на, когато в перниш-
кия квартал  „Изто-
к“ бил проверен лек
автомобил „Ауди“.
Колата е управлявал
44-годишният сто-
личанин Т.М. Алко-
холният му тест с
„Дрегер“ се оказал
положителен. Анали-
зът на кръвната му
проба показал 2,27
промила. Привлечен
е като обвиняем и
му е наложена мярка
за неотклонение
„подписка“.

Пред органите на
правораздаването
ще бъде изправен и
рецидивист за поре-
дица от извършени
от него кражби. В
периода между 11
юни и 21 август та-
зи година, 44-годиш-
ният К.С. от софий-
ския квартал Владая
направил няколко
опита да открадне
хранителни продук-
ти от магазини в
Перник. Общата су-
ма на стоките, кои-
то се опитал да взе-
ме, е малко под 200
лева. Познатият с
кражби и изтърп-

явал ефективни при-
съди К.С. е привле-
чен като обвиняем и
работата продължа-
ва съвместно с Ра-
йонна прокуратура
– Перник.

Трънчанка ще от-
говаря пред закона
за шофиране на ав-
томобил без книжка.

На 29 септември,
служители на приг-
раничното полицей-
ско управление про-
верили лек автомо-
бил «Ланчия Либра»,
управляван от 24-
годишната местна
жителка Е.Е. Оказало
се, че момичето шо-
фира в условията на
отнетото й времен-
но свидетелство за
п р а в о у п р а в л е н и е .
Привлечена е като
обвиняема и й е на-
ложена мярка за
неотклонение „под-
писка“.

Столичанин ще бъ-
де съден за причин-
яване на смърт по
непредпазливост.

Нелепият инци-
дент е станал на 10
декември миналата
година, когато на
ул. „Денчо Знепол-
ски“ в Трън е бил
блъснат от лек ав-
томобил 25-годишен
местен жител, кой-
то починал. Колата
«Фолксваген Голф» е
била управлявана от
40-годишня К.Б. от
София.

Първоначално сто-
личанинът се пани-
рал и избягал от
м е с т о п р о и з ш е с -
твието, но в пос-
ледствие бил наме-
рен. Привлечен е ка-
то обвиняем и му е
наложена мярка за
неотклонение „под-
писка“.

НАП погва онлайн търговците
Силвия ГРИГОРОВА

Хората, които
осъществяват про-
дажби в интернет и
социалните мрежи
имат сериозен по-
вод за притеснение.

Национални аге-
нция за приходите
започна мащабни
проверки на така на-
речените онлайн
търговци, информи-
раха източници,
близки до приходна-
та агенция.

По тяхна информа-
ция, данъчните са
започнали да провер-
яват потребители,

които въртят биз-
нес в нета, като
продават различни
артикули, дрехи и
др. но не са регис-
трирани в Агенция-
та за приходите и
реално не плащат и
стотинка данък за
извършваната от
тях търговска дей-
ност.

Като за начало ще
бъдат глобявани
онези потребители,
които имат много
изпратени пратки,
като за целта се из-
ползват услугите
на куриерски фирми.

Онлайн търговците
ще бъдат провер-
явана за срок от 5
години назад. Ако
проверяващите от-
крият нередности
ще бъдат начислява-
ни данъци и солидни
глоби.

Запознати с он-
лайн търговията
твърдят, че в пос-
ледните години то-
зи вид бизнес в со-
циалните мрежи се е
развил много и тър-
говците правят
много сериозни пе-
чалби от реализира-
ните продажби.

Затвор за радомирец,
държал незаконно дрога

Любомира ПЕЛОВА
Районна прокуратура – Радомир е постигнала

споразумение със защитата на И.Г.,  кйто е бил
обвинен за незаконно държане на високорис-
кови наркотични вещества. Това е престъпле-
ние по чл. 354а, ал. 3, т. 1 от Наказателния ко-
декс

Престъплението е установно на 10-ти май тази
година, кгато е било установено, че подсъди-
мият е държал в себе си амфетамин, разпреде-
лен в седем полиетиленови прозрачни пликче-
та с червен шлиц, както и четири такива, съдър-
жащи коноп. По-голямо количество от наркоти-
ците И.Г. укрил в жилищен блок. При претър-
сване на стълбищна площадка, след седмия
етаж, осигуряваща достъп до покривното прос-
транство, били открити метамфетамин и коноп,
пакетирани както в отделни полиетиленови
пликчета, така и в найлонови и целофанови тор-
бички. Общата стойност на незаконно държана-
та дрога възлиза на 663,42 лв.

За извършеното от подсъдимия И. Г. престъп-
ление, след одобрено от съда споразумение,
той ще изтърпи наказание от девет месеца „ли-
шаване от свобода“ при строг режим. На него
са възложени и разноските за извършените по
делото експертизи в размер на 837,59 лева.
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