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Присъствието 
остава

Още една дума от българ-
ския речник тръгна на тълкуване  из наро-
да. След словотворческите опити с осман-
ското присъствие  започна нов урок по бъл-
гарщина на тема турско съжителство,  за-
маскирано като етническо и верско ком-
шийство. 

Така сме обречени да присъстваме цели
пет века след Освобождението. То ако пог-
ледне реално човек, руснаците ни освободи-
ха доста по - бързо  и лесно, отколкото ние
толкова време се мъчим да се освободим 
от глупавите думи, с които се обричаме на
повторно робство. И то  робство, в което
сме се самооковали и обрекли на вечни са-
моунижения.

Българският език излезе бая богат на
смислови значения, щом изправи  народа
пред съвременно опълчение. И хит в социал-
ните мрежи затова станаха  разни Райни
Княгини, самопредложили се да шият ново-
то знаме на бунта. Политиканстването на
историците ни докара да се срамуваме от
своя език,  за който иначе Паисий навреме-
то се провикна със страшна сила. И какво
се  промени - присъствието стана съжи-
телство, без да се уточни дали е на основа-
та  на брачен договор с поробителя, или
просто на семейни начала. 

Да беше жив Апостола да каже: “Присъс-
твието е в нас и ние сме в присъствието!”

Валентин ВАРАДИНОВ

Виктория СТАНКОВА
Кметът Вяра Церов-

ска откри сурвакарско-
то село на площад
„Кракра”. Тя честити на
перничани празника и
каза, че традицията е
това, което пази наше-
то национално само-
чувствие и достой-
нство. Българската му-
зика, българските хора,
българската песен и
 българската трапеза
са неповторими, зато-
ва ние откриваме това
сурвакарско селище, за
да е пълна масата, за да
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е вкусен хляба, за да е
омайно виното, за да са
щастливи всички пер-
ничани и гости на гра-
да”, сподели Церовска и
пожела на всички весело
настроение през трите
фестивални дни. Граду-
сът на настроението
вдигнаха и тарцьорите
от “Граовска младост”
при Двореца на култу-
рата, с главен художес-
твен ръководител Вен-
цислав Андонов и хо-
реограф Тодор Тодоров.

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

СТР.3

СТР.2

СТР. 11

ÂÀËÈÄÈÐÀÕÀ ÞÁÈËÅÉÍÀ
ÌÀÐÊÀ ÇÀ “ÑÓÐÂÀ”

ÁÅÇ ÍÎÂ ÊÎÐÏÓÑ ÍÀ
ÃÐÀÄÈÍÀÒÀ Â “ÒÅÂÀ”

ÁÅÇ ÈÂÎ ÀÍÃÅËÎÂ ÍÀ
“ÍÈÊÎËÀ ÏÅÒÐÎÂ”

Откриват “Сурва 2016” със специално
написана песен за юбилея
Виктория СТАНКОВА 

Общината в Перник
ще изненада приятно
гостите на фестива-
ла с атрактивна и те-
матична хореография
за откриването на
Юбилейния 25 –ти М-
ФМИ. Грандиозното
шоу е под надслов “50
години Сурва“. Сцена-
рийят, режисурата и
хореографията са де-
ло на Красимир Ди-
митров. Спектакъла
е тематичен, израбо-
тен по повод Юби-
лейното издание на
Сурва на специална -
филмова музика, под-
брана за случая. Хо-
реографията ще бъде

изпълнена от-
 “Masters of the Dance
– Майсторите на Тан-
ца”. Специално уча-
стие в спектакъла
имат Гуна Иванова,
Христо Косашки, Ва-
лентин Асенов, Ива
и Велислава Коста-
динови и Мирела
Асенова. Освен ем-
блематични песни
за България, те ще
изпълнят и специал-
но създадена за слу-
чая песен за Сур-
ва. Песента е пода-
рък от организато-
рите на спектакъла
за всички перничани
и гости на града по
случай 50 годишния

юбилей на фестива-
ла. Текстът е напи-
сан специално за слу-
чая от сурвакарката
от с. Лесковец - Ве-
ра Валериева. За фи-
нал Майсторите на
Танца са подготвили
и уникална хореогра-
фия с 18 тъпана.
Атрактивен акцент
към шоуто ще бъдат
и конниците от клуб
по конен спорт “Да-
вид” – Перник. Юби-
лейният спектакъл -
ще завърши с неве-
роятно пиротехни-
ческо шоу и сурвакар-
ски танци край огъня
от сурвакарите на се-
ло Кралев Дол.

На страница 3

„Арестуваха” дрехи
за 20 бона
Любомира ПЕЛОВА

Полицаи иззеха дрехи за над 20 хиляди ле-
ва, продавани в нарушение на закона.

Предвиденото в нормативната уредба нака-
зание за подобно престъпление, е лишаване от
свобода до 5 години и глоба до 5 хиляди лева.

Акцията е проведена от служители на сектор
„Противодействие на икономическата престъп-
ност” при Областната дирекция дирекция на
МВР. Закононарушението лъснало при провер-
ка на щанд на улица „Брегалница” в областния
град, където са намерени и иззети спортни дре-
хи със знаци на известни търговски марки, про-
давани без съгласието на притежателите на
правото. Конфискуваните при нерегламентира-
ната търговия стоки са от обект, стопанисван от
49-годишния перничанин Д.Т.

Започнато е досъдебно производство по чл.
172 „б” от Наказателния кодекс.

Променлива
облачност
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Çàâúðøè äåòñêàòà ìàñêàðàäíà ùàôåòà
Кметът на Перник бе гост на тържественото й закриване

Силвия ГРИГОРОВА
Кметът на община

Перник присъства на
закриването на дет-
ската маскарадна ща-
фета, която приключ-
ва традиционно в на-
вечерието на Между-
народния фестивал
на маскарадните иг-
ри.  Децата от
ЦДГ№4 ”Чуден свят”
бяха подготвили прек-
расен спектакъл, в

Пълната програма на трите
фестивални дни на “Сурва”

29 януари 
9,00 ч. – 16,00 ч. – Конферентна

зала, Дворец на културата
“Карнавалите в маскарада” –

научна конференция
10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински

младежки дом
“Мечкарница” – работилница

за маски
11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен

детски комплекс
“Лицата на Сурва“ – детско

творческо ателие
14,00 ч. – пл. “Кракра”

“Сурвакариада” – младежко
маскарадно дефиле
17,45 ч. – Централна

градска част
Факелно сурвакарско дефиле

18,00 ч. – пред Двореца
на културата

50 години “Сурва”- концерт
спектакъл и официално откриване

на ХХV МФМИ “Сурва” –
Перник`2016

19,30 ч. – Сурвакарско село
“От извора на Сурва” – концер-

тна програма на чуждестранните
групи със специалното участие

на Ива Давидова
30 януари 

10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна
градска част

Състезателни фестивални
дефилета

10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински
младежки дом

“Мечкарница” – работилница
за маски

11,00 ч. – пред Общински
младежки дом

“Вкусно по нашенски” –
кулинарни демонстрации и

дегустации на
традиционни зимни ястия

11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен
детски комплекс

“Лицата на Сурва“ – детско
творческо ателие

11,00 ч. – 15,00 ч. – пред Общин-
ски младежки дом

“Да бъдеш сурвакар” –
фото ателие

12,00 ч. – 14,00 ч. – пред Двореца
на културата

“Сурвакарска среща” – детска
фолклорна програма

14,00 ч. – 17,00 ч. – пред Двореца
на културата

Представяне на чуждестранните
групи на втора сцена

16,00 ч. – Второ фоайе,
Дворец на
културата

“50 години “Сурва” – фотограф-
ска изложба

18,00 ч. – Сурвакарско село
“Хайде на хорото” – фолклорна

програма с участието на
Георги Гьолски

31 януари 
10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна

градска част
Състезателни фестивални

дефилета
10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински

младежки дом
“Мечкарница” – работилница

за маски
11,00 ч. – 14,00 ч. – Естрада,

Градски парк
Кулинарно шоу с Иван Звездев

14,00 ч . – 16,00 ч. –
пред Двореца
на културата

Фолклорен спектакъл на Ансам-
бъл “Граово” и награждаване на

победителите от обявените
конкурси

18,00 ч. – пл. “Кракра”
“50 години “Сурва” –

официално
закриване на ХХV МФМИ
“Сурва” – Перник`2016

показаха на гостите,
че традицията на
Сурва е жива, че тя
ревниво се съхранява
и предава на поколе-
нията в нашия град.

Кметът на Перник
поздрави малчугани-
те и техните препо-
даватели. „Благодаря
ви красиви деца, за ра-
достта, за усмивки-
те ви, за таланта ви,
за настроението.
Всичко това вие ни го
дадохте на нас. Благо-
даря на вашите учи-
тели- на г-жа Тонева и
другите преподава-
телки, които с толко-
ва много обич, търпе-
ние и доброта се гри-
жат за вас , за да има-
те такива хубави
празници, за да расте-
те свободни и много
щастливи. Сурва за
нас, перничани, е най-
големия празник, фес-
тивала на фестивали-
те идва  и ние всички
заедно го приготвяме

и му се радваме”, зая-
ви Вяра Церовска

Галина Тонева преда-
де на кмета на Перник
маската, която дойде
в детската градина
от ЦДГ№12. „Тя е пре-
минала през всички
детски градини в на-
шия град, за да прого-
ни злото и да донесе
здраве на всички деца.
Днес вие показахте на
нашите гости как ум-
еем да пазим нашите
традиции, както нап-
равиха децата от
всички детски гради-
ни в нашия град. На-
шите гости са много
доволни от вашите
танци и песни”, каза
Галина Тонева.

Вяра Церовска връчи
на директорките на
детските градини, взе-
ли участие в детската
маскарадна щафета
диплом за участие.
Малчуганите пък полу-
чиха от Община Пер-
ник лакомства.

Валидираха  юбилейна марка за „Сурва”

Виктория СТАНКОВА
Кметът на Перник

Вяра Церовска, заедно
със заместник-минис-
търа на транспорта,
информационните
технологии и съобще-
нията Валери Борисов
валидираха пощенско-
филателно издание,
посветено на Между-
народния фестивал
на маскарадните игри
“Сурва 2016“.

Церемонията се
състоя в Двореца на
културата в Перник.
На нея присъстваха
заместник- кметове-
те – Севделина Кова-
чева, Владислав Караи-
лиев и Денислав Заха-
риев,  главния изпъл-
нителен директор на
„Български пощи” -
Деян Дънешки, както
и служители на Облас-
тна пощенска стан-
ция - Перник.

„За втори път след
2004 година имаме
удоволствието да ва-
лидираме марка, пос-
ветена на обичая

„Сурва”, който е част
от списъка за немате-
риално културно нас-
ледство на ЮНЕСКО.
Едно изключително
признание за хората
от нашата община и
знам, че тази марка,
красиво изработена
от художника Людмил
Веселинов, ще бъде на-
шия пратеник към
всички точки на све-
та. Благодаря на Ми-
нистерството на
транспорта за грижа-
та и затова , че те
направиха възможен
днешния момент”,
сподели Вяра Церов-
ска.

Гостите на церемо-
нията и перничани
бяха поздравени и от
зам.-министъра на
транспорта Валери
Борисов. Той пожела
на кмета Вяра Церов-
ска много вдъхнове-
ние и през следващи-
те 50-години да не
отстъпва и на йота
от постигнатите ре-
зултати в прослава

който взеха участие
45 малчугани от раз-
лични групи. На него
присъства и замес-
тник кметът по обра-
зование и култура
Севделина Ковачева и
експерти от отдел
Образование и култу-
ра” в община Перник,
директори на детски
заведения от цялата
община. Малчугани-
те, облечени в прек-

расни народни носии,
подариха на всеки
гост прекрасна ръчно
изработена картичка.

Сурвакари благосло-
виха за здраве и бере-
кет. „Сурва весела го-
дина. Пълна къща с де-
ца, пълни обори със
стока. Колкото звез-
ди по небето, колко-
то шума по гората,
толкова здраве във
всяка къща”, наричаха
сурвакарите и гониха
злото от детската
градина.

След това малчуга-
ните танцуваха и
пяха като показаха за-
видно майсторство и
чувство за такт и по-
лучиха заслужени ап-
лодисменти. Някои
от възпитаниците на
детската градина се
бяха преобразили в
сурвакари със страхо-
вити маски, които
представиха обредни
танци.

Децата от ЦДГ №4

на град Перник
„За мен е изключи-

телно удоволствие  -
да присъствам на ва-
лидирането на пощен-
ско-филателното  из-
дание, посветено на
Международния фес-
тивал „Сурва”. През
последните 50 годи-
ни, благодарение на
домакините в Перник,
страната ни става

свидетел на богато-
то творчество на
обичая, който се спаз-
ва тук. Сурвакарски-
те и маскарадните
теми за втори път за
застъпени в българ-
ската филателия.
През 2004 година
Людмил Веселинов е
автор и на друго фи-
лателното издание,
посветено на обичая-
”, коментира Валери
Борисов.

Филателно изда-
ние, състоящо се от
пощенска марка в блок
– специален пощенски
плик и печат, излиза в
тираж10 500 бройки.

„По този начин
Перник ще бъде извес-
тен в света не само с
въгледобивната ин-
дустрия и металур-
гията, както и с вицо-
вете, които се разказ-
ват за града, но и с
международния фес-
тивал на маскарадни-
те игри”, отбеляза

Валери Борисов.
Авторът на марка-

та Людмил Веселинов
сподели, че е голямо
предизвикателство
към един автор да по-
сегне към такова мал-
ко издание по-размери,
но с голяма значи-
мост и за държавата,
и за региона. „Пощен-
ската марка ще бъде
един от най-добрите
посланици в България
и света. Искам да объ-
рна специално внима-
ние на факта, че пред-
седателят на ФЕКГ
барон Хенри ван дер
Кроон е един от голе-
мите колекционери на
филателни издания.
За мен беше удоволс-
твие да използвам в
сюжета на марката
една традиционна
маска от региона, а на
пощенския плик пък  -
чановете, които са
свързани с пернишкия
край”, коментира Ве-
селинов.
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Äåòñêàòà ãðàäèíà â „Òåâà” áåç íîâ êîðïóñ
По-малко са парите и за здравеопазването

Три пъти повече зимуващите
в региона водолюбиви птици

Силвия ГРИГОРОВА
Експерти от Регионалната инспекция по

околната среда и водите-Перник, съвмес-
тно с екип на сдружение за дива природа
„Балкани“ и доброволци, участваха в 40-
тото преброяване на зимуващи водолю-
биви птици на територията на област Пер-
ник и област Кюстендил. Преброяването
беше извършено на предварително опре-
делени точки, на територията на водоеми
и по поречието на река Струма в обхвата
на РИОСВ-Перник. Бяха установени ха-
рактерни и традиционно обитаващи во-
доемите зимуващи водолюбиви птици от
видовете  Лиска  (Fulica atra), Речна чай-
ка  (Larus ridibundus), Чайка буревестни-
ца (Larus canus), Голям корморан (Phala-
crocorax carbo), Зеленоглава патица
(Anas platyrhynchos), Голяма бяла чапла
(Egretta alba), Голям гмурец (Podiceps
cristatus)., Кафявоглава потапница (Ay-
thya ferina), Черна качулата потапница
(Aythya fuligula), Малък гмурец (Tachy-
baptus ruficollis).

Отчетени бяха 10 вида с обща числе-
ност 1070, което по отношение на броя
птици е три пъти повече в сравнение с
2015 г. Няма тенденция към намаляване
или увеличаване на броя на видовете пти-
ци  в сравнение с 2015 г.

Преброяването на зимуващи водолюби-
ви птици се извършва по определена ме-
тодика и е част от Националната система
за мониторинг на биологичното разнооб-
разие. Целта е да  се събере информация,
относно числеността на водолюбивите
птици и поведението им, както и състоя-
нието на влажните зони. Тези проучвания
са особено важни и актуални в контекста
на темата за климатичните промени, коя-
то е на дневен ред в момента навсякъде
по света.

Отчетените данни за броя зимуващи во-
долюбиви птици на територията на
РИОСВ-Перник ще бъдат въведени в На-
ционалната информационна система за
мониторинг на биологичното разнообра-
зие.

Научна конференция и работилница
за маски са част от фестивала

Виктория СТАНКОВА
В рамките на  юбилейния ХХV Международен

фестивал на маскарадните игри „Сурва 2016“ в
гр.Перник (29-31.01) на 29.01  в Конферентната за-
ла на Двореца на културата от 9.30 до 16.30 часа
ще се проведе национална научна конференция,
организирана от Община Перник и Регионален ис-
торически музей - Перник. Темата на ХХ²²² –та
научна конференция е  „Карвавалите в маскара-
да”. 33 доклада по темата ще проследят тенденции-
те и спецификите в маскарадните игри на Балкани-
те и в Европа от най-древни времена до наши дни.
В традиционния научен форум на учените в рамки-
те на Международния фестивал на маскарадните
игри „Сурва“  участват етнолози от музеите в стра-
ната, от Института за етнография и фолклор с му-
зей при БАН, Нов Български университет, УниБИТ,
ЮЗУ-Благоевград.  «Маскираното слънце» е темата
на доклада на  проф. Валерия Фол, проф. Маразов
ще представи  доклада «Маска и метаморфоза.Пер-
сонализация на местата». 

Форумът ще бъде открит от кмета на община Пер-
ник - д-р Вяра Церовска. Конференцията започва в
9.30 часа с доклада на професор Георг Краев «Па-
рафолклорните маскарадни фестивали като карна-
вал».

Научен ръководител на конференцията е проф.
Иван Маразов, а модератор - проф.  Николай Ненов,
директор на Регионалния исторически музей-Русе.

Всеки гост на фестивала ще може да присъства
на конференцията, да изслуша докладите и да уча-
ства в дискусиите.

В същия ден – 29.01 в  10.30 ч. във фоайето на
Общинския Младежки дом ще се открие „Работил-
ница за маски“, в която ще вземат участие 7 май-
стори  от различни селища в Пернишко:Малин Бу-
динов (с.Лесковец) – майстор на сурвакарски мас-
ки; Радослав Алексиев (Батановци) – майстор на
сурвакарски маски; Петър Янакиев – майстор на
фективални аксесоари; Николай Ставров - маски с
пера, Деян Илчев – майстор на сурвакарски маски
от кожа и  дърво. Някои от тях, като Малин Богда-
нов от с.Лесковец, доайен на Работилницата, са
участвали и в предишните  издания, други се из-
явяват за първи път - Румен Димитров от Перник,
майстор Христо Кирилов от Бела вода, но всички те
притежават голям опит и талант в своята област на
приложните изкуства.

Посетителите на фестивалната работилница за
маски ще се докоснат до една малка част на тайни-
те на изработването на маските, защото истинската
работилница е място тайно, скришно, забулено в
мрака на неизвестното, другото, различното, отвъд-
ното. В мрака на тайната се ражда маската, за  да -
към нов живот този, който ще я носи – сурвакар,
сировашкар, мечкар или  бабугер...  

В работилницата ще вземат участие представите-
ли на Националната занаятчийска камара: Магда и
Елена Боянови (с.Извор, общ.Радомир) – майстори
на сувенири; Диана  Цинцарска (Стара Загора) –
майстор на кукли, Любомир Дудев, Мариета Недко-
ва и др. Традиционно в нашата работилница уча-
стват млади майстори на фестивални сувенири –
Георги Димитров, Марио Емилов, ученици   ²Х ОУ в
Перник,.

„Работилницата“  ще е отворена за посетители
всеки фестивален ден от 10.30 до 18.00 часа. Гос-
тите ще могат да видят както процеса на изработва-
не на сурвакарски маски и други занаятчийски
технологии, така и сами да се включат в издялва-
нето на суровото, диво довчера парче дърво, което
се превръща в маска и  получава свой образ и ха-
рактер.

“Маскарад” откриха в
галерия “Любен Гайдаров”

Виктория СТАНКОВА
Кметът на Община Перник откри обща изложба

живопис „Маскарад“ в Галерия“Любен Гайдаро-
в“. Експозицията съдържа 50 творби живопис и тек-
стил предоставени от  Софийска градска художес-
твена галерия, Галерия“Лоран“, Галериите в Ям-
бол, Добрич  и Варна. В изложбата участват едни от
най-емблематичните платна на българското изкус-
тво на  Димитър Казаков-Нерон, Иван Кирков, На-
дежда Кутева, Георги Атанасов, Веса Василева и
др. В експозицията са включени и творби на мес-
тни художници като Валентин Топалов, Младен Мла-
денов, Евтим Апостолов и др.

Изложбата е под патронажа на кмета на Община
Перник.

кат целеви средства
Преди време това се
случи с проект по
„Красива България”.
Сега за втори път
Дворецът на култура-
та няма да се ремон-
тира, за втори път
пернишкият данъкоп-
латец ще плаща за
проектиране, обслед-
ване и т.н.” каза Мила-
нов.

Той посочи и други
неприемливи моменти
в новия бюджет в
сферата на образова-
нието и здравеопазва-
нето. Един от тях е
свързан с Профилак-
ториума. През 2013-
та година, напомни
Миланов, ОбС гласува
на здравното заведе-
ние безлихвен заем от
150 000 лв. за направа
на котли за отопле-
ние, който е усвоен.
„Сега имаме два коте-
ла насред полето в
Профилакториума,
които може би ра-
ботят. В капиталови-

Любомира ПЕЛОВА
Според бившия

председател на ОбС в
Перник и настоящ съ-
ветник Милан Мила-
нов бюджет 2016
предлага нов дефицит
и е най-слабият досега
в сферата на култура-
та и образованието
от 1991 година насам.
За съжаление от капи-
таловите разходи са
извадени средствата,
предназначени за дет-
ската градина в квар-
тал „Тева”, където

те предшестващи
Международния фес-
тивал на маскарадни-
те игри „Сурва
2016”. Тук всеки ще
може да изпие по ча-
ша хубаво вино и да
опита от хубавата
скара. Традиционните
сурвакарски мезета
ще се предлагат в къ-
щичките, разположе-
ни на площад „Крак-
ра”. Търговците под-
редиха вече масите и
очакват първите си

Те извиха кръшно
хоро на площада,  на
което се хванаха кме-
тът Вяра Церовска и
нейните заместници
– Севделина Коваче-
ва, Владислав Караи-
лиев, Денислав Заха-
риев,областният уп-
равител Александър
Александров, както и
много перничани.

Сурвакарското се-
ло е част от прояви-

Кметът Вяра Церовска...

трябваше да се изгра-
ди още един корпус, за
да могат там да бъ-
дат преместени всич-
ки  деца от района,
които в момента пол-
зват апартаменти в
жилищни блокове. Две
години се точат кон-
курсите за детската
градина и по субек-
тивни причини не за-
вършват успешно,
заяви Миланов и до-
пълни, че това е дис-
криминация спрямо де-
цата на „Тева”. Съвет-

никът от патриотич-
ната коалиция „Наро-
ден съюз – ВМРО –
Патриотично обеди-
нение” допълни, че е
нелогично да няма па-
ри за новия корпус, а
да се залагат средства
в списъка за капитало-
вите разходи за из-
граждането на пар-
кинг зад Съдебната па-
лата.

Миланов не отмина
и случаят с Двореца на
културата, за чието
енергийно обследване
сега са предвидени
120 000 лв. „Миналата
година  бяха провалени
2 млн. лева, предназна-
чени за основен ре-
монт на тази емблема-
тична за Перник сгра-
да. С тях щяха да бъ-
дат решени проблеми-
те с топлоизолация-
та, В и К, с покрива. За
най-голямо съжаление
това не е първият
път, в който се про-
валя проект за Дворе-
ца. Два пъти се изпус-

те разходи за 2016 г.
Са заделени пари, за да
се направят правим
къщичка на котлите,
но никой не казва, че в
момента в Профилак-
ториума няма грам
топлина. Вътре е по-
студено отколкото на-
вън. Дали догодина ще
се сетим да свържем
котлите с отоплител-
ната инсталация, за да
има парно в сграда-
та?!” попита риторич-
но съветникът, допъл-
вайки, че за първи път
в сферата на образова-
нието драстично се на-
маляват средствата, с
които Общината пома-
га на тази област.

Миланов все пак под-
крепи бюджета, израз-
явайки надежда, че еки-
път на кмета Вяра Це-
ровска все пак ще има
сила и воля да го изпъл-
ни. Според него обаче
това едва ли ще стане,
най-вероятно че дефи-
цитът щял да бъде ми-
нимум 5 милиона лева.

от страница 1

Превозвачи не спазват разписанието
Любомира ПЕЛОВА

Заради постъпили многобройни сигнали в общинската админис-
трация за неспазване на разписанието на автобусна линия Перник-
София, заместник-кметът Денислав

Захариев разпореди незабавна проверка. Достоверността на оп-
лакванията е била доказана от извършено видеонаблюдение в
пеиода от 18 до 26 януари в часовете от 9.30 до 11.30.  Данните са от
камера, намираща се на  спирка „Пашов” в посока София, уточнява-
т от общинската администрация. Седем са курсовете, пропуснати от
фирма „Юнион Ивкони” във въпросния часови пояс в отделни дни на
проверката. Пернишкото дружество „Пътнически превози” също е
неизрядно. То има пропуснати четири курса в различни дни. Без на-
рушения на превозваческите фирми са два от определените за про-
верката дни – това са 19-ти януари /вторник/ и 25-ти януари /понедел-
ник/. На нарушителите ще бъдат наложени санкции, уточняват от об-
щината.

посетители.
Тази година фести-

валът е по-специален,
защото  се отбеля-
зват 50 години от
създаването му. Таз-
годишното издание е
25-то, като след 2008-
ма година той се про-
вежда ежегодно. Ин-
тересът е още по-
голям, тъй като оби-
чая „Сурва” влезе и в
листата на немате-
риалното културно
наследдтво. 
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Æàíäàðìåðèÿ è ïîëèöèÿ êðàé Ïåðíèê
Масираното присъствие заради рехав протест вчера

де блокирано движе-
нието на изхода на
Перник.  Слоганът на
п р о т е с т и р а щ и т е
днес в столицата бе:
“България влиза в Со-
фия”. Най-вероятно
заради служителите
на реда се бяха под-
готвили толкова доб-
ре, особено на възло-
вата пътна артерия
край Драгичево. Жан-
дармерия имаше още
преди кръговото и в
двете посоки - и при
влизане и при излиза-
не от Перник.

Оказа се, че толко-
ва много усилия бяха
хвърлени напразно,
тъй като протести-
ращите бяха едва
няколко автомобила,
които полицаите “из-

БСП: Приет е един кух бюджет,
който е копи – пейст от миналогодишния

Любомира ПЕЛОВА
Бюджетът на община Перник за 2016 го-

дина е нереалистичен както в приходната,
така и в разходната му част. Това е не прос-
то кух бюджет, той  не е нищо повече от ед-
но копи-пейст от миналогодишния.Разлика-
та е само в частта за таксата за битови от-
падъци,  заявиха на специална пресконфе-
ренция съветниците от БСП. И в пленарна
зала те гласуваха „против” и „Въздържал
се” при приемането на основния финансов
закон на общината.

Според тях най-дразнещото е, че в новия
бюджет няма абсолютно никаква визия за
развитието на общината през 2016 година.
На база повишената с 25 процента такса
„Битови отпадъци” за физическите лица об-
щинската управа очаква приход от
8 485 376 лева или разликата между мина-
лата година  и тази е  1 175 061 лева”, аргу-
ментира се председателят на групата съ-
ветници Кирил Леонов. „Въпреки че вдиг-
нахме таксата, услугата не се подобри. Все
още има населени  места, в които не са пос-
тавени съдове за смет, проади което там непрекъснато се образуват нерегламентирани сметища, които об-
щината чисти, харчейки допълнително средства. Липсва визия за общинска стратегия. Няма да се подобри
финансовото състояние на общината като се вдигат таксите. Това не е подходът. Всеки, който има малко поз-
нания по икономика, го разбира.

Абсурдно е и едно друго твърдение - че санирането ще увеличи доходите на общината. Единственият начин
е да се мотивира бизнесът. Без инвестиции и без разкриване на нови работни места няма как да се увеличат
приходите в общината. Другият подход са европейските програми. В бюджет 2016 липсват от тях заложени
средства Най-вероятно ще има актуализация на бюджета. Не подкрепяме бюджета и по още една причина –
през цялото време в комисиите не се водеще дебат как да се стопи дефицитът, а как да се увеличи фонд ра-
ботна заплата на съветниците. И никой не говори за общинските предприятия, които се използват само за из-
точване на средства. Липса и прозрачност и публичност в разходната част на бюджета. В решението, което
ни беше предложено, т.18 дава пълномощия на кмета да прехвърля средства от перо в перо. Г-жа Церовска
непрекъснато твърдеше, че трябва да има прозрачност по харченето на средства. Оказа се, че и това е попу-
лизъм. Същото е и с бюджета на кметствата – има кметства които са тотално дискриминирани и това било по-
литиката на общината. За второстепенните разпоредители това щяло да е нулева година. Това е дискримина-
ция” заяви Леонов.

Колежката му Ралица Андреева допълни, че в частта, касаеща социалната сфера, където общината трябва
да е грижовен стопанин на населението, има фрапиращи примери как се прави антисоциален бюджет. „В бю-
джет 2015 година парите за здравеопазване например са били в размер на 565 000 лева. Сега те са едва
300 000. За сметка на това има друга функция в общинския бюджет – транспорт и съобщения, където парите
за тази година са с 300 000 повече, а се знае, че няма никакъв общински транспорт.Тук не става въпрос за
ново предприятие или за закупуване на превозни средства, а за текущ ремонт са планирани над 2 милиона
лева. Пита се какво ще се ремонтира, като няма нищо. На заседание на комисията за деца, спорт и туризъм
всички членове на комисията подкрепиха в поименния списък на капиталовите разходи да бъде заложено
изграждането на стрийт игрище в Тева за 20 000 лв, за което парите се предлагаше да дойдат като се на-
малят с 5 000 лева средствата за другите спортни обекти. Не мога да кажа какъв катарзис са преживели ко-
легите, за да отхвърлят собственото си предложение” заяви Андреева, като не отмина и проблема с размера
на заплатите на съветниците. Тя припомни, че е било внесено от групата на БСП предложение и до кмета, и
до областния управител, които биха могли да оспорят решението на ОбС по казуса, но резултат няма.

Червените са категорични, че до половин година община Перник ще поиска актуализиране на бюджета,
тъй като това не са реални цифри. Петър Янков, който повече от пет години е общински съветник, допълни, че
за първи път бюджетът на общината се приема за по-малко от два часа.

 

Любомира ПЕЛОВА
В ранния следобед

вчера жандармерия и
полиция бяха струпа-
ни на входа и изхода на
Перник, заради очаква-

Пернишкият губернатор провери
още три големи язворира

Любомира ПЕЛОВА
Превантивните проверки на язовирите в

Пернишка обалст продължават по утвърде-
ния план-график. Областният управител д-р
Александър Александров лично инспекти-
ра водоемите в брезнишките сала Бегунов-
ци и Слаковци и в радомирското село Гор-
на Диканя. Заедно с него в инспекцията
участва и зам.областният управител упра-
вител Валентин Димитров.

Проверката е констатирала, направените
при есеснно – зимните инспекции предпи-
сания са изпълнени. Отстранена е храсто-
видната и дървесна растителност на 500 м
след язовирните стени и са почистени от-
воднителните канали.

Арендаторите на два от водоемите – тези
в Бегуновци и Горна Диканя, поддържат
задължителния една трета свободен обем.
При третият язовир – в село Слаковци, се
наблюдава леко завишение във водното
ниво.  За коригирането му са изготвени
писмени предписания, които ще бъдат връ-
чени на арендаторите за изпълнение.

„Безопасността на жителите в областта е
на първо място. Ще продължим проверките
във всички 29 язовира, за да се уверим, че
всички нередности са отстранени, ще сле-
дим дали собствениците и арендаторите
поддържат превантивно ниски нива на во-
дата в тях, с  оглед очакваното снеготопе-
не” – каза д-р Александров.

До седмица – епидемия
от „свински грип”?

Любомира ПЕЛОВА
Перник все още е далече от грипната

вълна, няма и случай на т.н. свински
грип. За страната обаче картината е дру-
га - България е пред грипна епидемия.
Болните се увеличават всекидневно и
повечето от тях са именно с така нарече-
ния “свински грип”. Към момента няма
обявена грипна епидемия в нито една об-
ласт в страната. Броят на болните обаче
расте. Пред епидемия са Стара Загора,
Габрово и Видин.

Специалистите очакват пикът да настъ-
пи до седмица и в много от областите да
бъде обявена епидемия. 60% от болните
са с щама на “свински грип”. Той засяга
основно младите хора. “Много по-малко
засяга възрастните хора, което значи че
някъде в миналото те са се срещали с
подобен и имат имунна памет и защита”,
коментира главният държавен здравен
инспектор д-р Ангел Кунчев.

Миналата година пикът на заболелите
беше по това време. Тази година ще нас-
тъпи седмица по-късно. Най-вероятно го-
лемият студ през миналата седмица е от-
ложил епидемията. Симптомите на за-
боляването, обясняват медици, са вне-
запна отпадналост - човек трудно може
да продължи да работи, тренира, учи, и
да извършва какъвто и да е род дейнос-
ти, температурата е над 38 градуса, загу-
ба на апетит, гадене и повръщане, разви-
ваща се още на втория или третия ден
пневмония, болки в мускулите на очите,
очните ябълки и по цялото тяло. Пациен-
тите се повлияват добре при приемането
на препаратите тамифлу и реленца.

Важно е да се знае, че свинският грип 
се разпространява от човек на човек
чрез предаване на секрет по въздушно-
капков път или непосредствен контакт.
Носителите на вируса могат да го пре-
несат ден след като са го прихванали и
до 7 дни след като са се появили симпто-
мите.

Специалистите съветват, ако проявите
симптомите на грип и те не изчезнат за
един ден, задължително да потърсите ле-
карска помощ. Не разчитайте на късмета
си да изкарате заболяването на крак.
Свинският грип не е за подценяване -
след прегледа при лекар си стойте вкъ-
щи. До този момент случаите на услож-
нения от грип са единични, няма и регис-
триран смъртен случай няма.

нето, че ще бъде бло-
кирано движението
на разклона при село
Драгичево. Причина-
та – обявеният
голям протестен ми-

тинг в столицата и
обещана от пернича-
ни подкрепа. Изтече
информация, че в знак
на солидарност с про-
тестиращите ще бъ-

тикаха” в дясно и взе-
ха контрола по дви-
жението в свои ръце,
не допускайки проб-
леми на шосето. Слу-
чайно минаващи в ра-
йона на т.н. протест
коментираха, че поли-
цаите и жандарме-
рията са били чувс-
твително повече от
протестърите, недо-
волни от работата
на Народното събра-
ние и действията на
политическите сили.
Той бе организиран в
социалната мрежа.
Още преди дни обаче
от МВР заявиха, че
следят внимателно
организацията на
протеста и са гото-
ви за евентуални про-
вокации. 



Рекламно  приложение

Петък, 29 януари 2016 г., брой 20/5875/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

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

М
о

ж
е

 д
а
 в

и
д

и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к

л
а
м

н
и

 к
а
р

е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е

к
т

р
о

н
о

т
о

 и
з
д

а
н

и
е

 н
а
 в

е
с
т

н
и

к
а
 -

 w
w

w
.s

a
p

e
rn

ik
.i

n
fo

Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

1. ДВУСТАЕН ЦГЧ-ДО ПЛОЩАДА,

ЕТ.3,РЕНОВИРАН,72М2 - 39 500 ЕВРО

2. ДВУСТАЕН УЛ.СТРУМА,

ПРЕУСТРОЕН, ПВЦ, ЛАМИНАТ - 23 333 ЕВРО

3. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4,

ТЕРАСА, ПВЦ, ТЕЦ - 15 555 ЕВРО

4. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ЕТ. 7,

ПРЕУСТРОЕН, СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДАТА- 21 900 ЕВРО

5. ДВУСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР.,

ЕТ. 2, ОБИТАЕМА СГРАДА - 24 800 ЕВРО

6. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 3, ТЕЦ, ЮГ - 27 300 ЕВРО

7. ЧЕТИРИСТАЕН ЦГЧ, ЕПК,

ГЕНЕРАЛЕН РЕМОНТ, ЦЯЛОСТНО

НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ - 4 4900

8. ТРИСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 2, 125 М2, ТЕЦ,

ИЗТОК-ЮГ - ДОГОВАРЯНЕ

9. ЛИЗИНГ –до 12 год.,ТРИСТАЕН

ИЗТОК, НОВО СТР.,

ОБИТАЕМА СГРАДА, 101 М2 - 43 999 ЕВРО

10. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР, ОБИТАЕМ,

ЛУКСОЗЕН ИНТЕРИОР И ПЪЛНО

ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА - 70 900 ЕВРО
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

5. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 15 700 лв.

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

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

8. Гарсониера, Мошино, ТЕЦ, 46 кв.м, асансьор - 23 000 лв.

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

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

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

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

13. Двустаен, Център, тх., 66 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, таван, юг - 43 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

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

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

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

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

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

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

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

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

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

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

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

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 29 януари 2016 г.

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

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Хумни дол, ет. 3, ТЕЦ - 21 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 200 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2/3/, 56 кв.м, лукс - 45 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 000 лв.; 26 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
16. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 38 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 6, ПВЦ, преустроен - 55 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, при гаров район, 1 ет., дв. 325 кв.м - 31 500 лв.
21. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
23. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
24. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
25. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
26. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
27. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., ПВЦ - 31 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м, лукс, отремонтирана, ет. 1 - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливада, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 34 000 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 18 500 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
2. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
3. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
4. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 190 000 лв.
5. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1 - 320 лв.
3. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
4. Боксониера, Пашов, ет. 4, напълно обз., лукс, нов блок - 120 евро
5. Двустаен, около Болницата, ет. 1, напълно обзаведен - 300 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 лв.

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

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Гарсониера, Мошино, 46 кв.м., ТЕЦ,
асансьор, - 23 000 лв.

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

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

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

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 34
500лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

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

ДВУСТАЙНИ:

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

2. Изток, ет. 1, ул. Лом, тх., подобрения - 36 000 лв.

3. Мошино, 77 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер., тх./гредоред - 20 000 евро

4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

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

5. Албените, ет. 8, панел, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

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

ТРИСТАЙНИ:

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

2. Изток, Кл. Готвалд, ет. 3, непреходен, тер. за ремонт- 42 000 лв.

ПРОДАВАМ ТРИСТАЕН

АПАРТАМЕНТ, МОШИНО,

ЕТ. 3, ТЕЦ, НЕПРЕХОДЕН, 2 ТЕР. -

39 000 ЛВ.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

център-около гарата

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

2. Купува Гарсониера до 35 000 лв. и Двустаен
до 50 000 лв. в Център. 

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.
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воена тер., с алум. дограма, те-
ракот, с обзавеждане, 37 000
лв./без посредник/ - тел. 0887/
884 095; 0888/503 237

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

Давам под наем, помещения за
офиси и кантори, кв. Хр. Смир-
ненски и гараж в района на Пе-
чатницата - 0988 953 050

Давам под наем, едностаен апа-
ртамент, Център, обзаведен, непос-
леден етаж, 50 кв.м - тел. 0898/459
455

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

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

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

Търся спешно болногледачка
за възрастна дама. За информа-
ция на телефон 089 455 4467

Кафе аперитив “Струма търси
барман/ка, за предпочитане пен-
сионер/ка/ - тел. 0896/820 636

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

апартамент частично
обзаведен партер, 68
кв.м с ПВЦ и изолация.
За огледи в неделя -
тел. 089 470 1142
Продавам, двустаен,

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

Радина чешма, панора-
ма, слънчев, ток, вода,
на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/
932 391
Продавам къща в с.

Студена, РЗП: 140 кв.м,
двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне – тел. 0879/
88 20 55
Продавам парцел УПИ,

с. Рударци, 800 кв.м, ра-
вен, ограден с разреше-
ние за строеж, ток, во-
да, канал, 42 000 лв. -
тел. 0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1

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

Тв. ливади, ет. 4, ЕПК,
преустр. в Тристаен, ус-

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

2.2I-Dtec 150kc 150 к.с.
Джип Дизел 2011 год.
90000 км Ръчна - тел 088
289 9922; 089 855 9511

Продавам  гараж в кв.
Дараците - тел. 0898 611
444
Продавам къща - тухла/

плоча строителство 1980
год двор 1040 кв. 1 етаж - 2
гаража и 2 избени помеще-
ния 2етаж- 3 стаи, кухня,
тераса, баня с тоалетна, 3
етаж- с леки скосяваниа- 3
стаи, двора е облагороден
с плодни дръвчета, 2 сто-
пански постройки, целого-
дишен достъп, между къщи
- постоянно живущи,тел-за
контакти- 0899 866 534,
0878 55 65 85, 0899 866
525
Продавам Двустаен апа-

ртамент 54 кв.м Тухла - ста-
ра Готов (завършен) 2 етаж
Последен етаж, ул. Соф.
шосе - тел. 0898/61 06 92
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешител-
но за търговска цел . 35 кв.
м. реални , 22 кв. м. хол , 9
кв. м. спалня , 2 кв. м. тоа-
летна и 2 кв. м. кухненски

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Продавам
Двустаен,

Топ-център, тх.,
ТЕЦ, добър вид,
комуникативно

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

работа

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

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

Собственик
продава:

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение

132 кв.м, кв. Изток, топ-място,
подходящо за офиси, търгов-
ски представителства, кафе.

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен - 19 900

евро /без посредник/

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и

др. - 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

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

тел.0878/32 14 34

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

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

"МИГГ-2011"
ЕООД

Производство на

МЕБЕЛИ  по поръчка от

ПДЧ.   Георги Ангелов

тф: 0898 65 25 11.

е-mail:
migg2011g.angelov@abv.bg

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215

наем
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О Б Я В Л Е Н И Е
 Община Трън, отдел „УТ,ОС”  уведомява заинтересуваните , че с Решение №33/

30.12.2015г. на Общински съвет гр.Трън е разрешено изработване на проект за
ПУП-ПЗ/план за застрояване/ на ПИ №056007  по КВС /карта на възстановената
собственост/   землището на с.Ломница, община Трън.

 Заинтересуваните могат да се запознаят с приложеното техническо задание в
отдел „УТ,ОС” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1.

Решението на общинския съвет не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б

,ал.4 от ЗУТ.
От Общината

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

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, отдел „УТ,ОС”  уведомява заинтересуваните , че с Решение №34/

30.12.2015г. на Общински съвет гр.Трън е разрешено изработване на проект за
ПУП-ПЗ/план за застрояване/ на ПИ №532010  по КВС /карта на възстановената
собственост/   землището на гр.Трън.

Заинтересуваните могат да се запознаят с приложеното техническо задание в
отдел „УТ,ОС” към общината с адрес гр.Трън, пл.”Владо Тричков” №1.

Решението на общинския съвет не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б

,ал.4 от ЗУТ.
От Общината

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

Борисов поиска
оставката на Тодор Танев
Премиерът Бойко Борисов разго-

варя с ръководството на Реформа-
торския блок и поиска оставката на
министъра на образованието и нау-
ката Тодор Танев и неговия екип.

„Заради системно проявяващите
се проблеми в министерството и
сектора, смятам, че ресорът трябва
да бъде поет от друг.

Призовах колегите от Реформа-
торския блок до края на деня да ми
предложат нов екип за министерс-
твото, който да продължи реформа-
та. За мен, като министър-предсе-
дател, е недопустимо да се правят
промени в сферата на образование-
то, които преди това не са подложе-
ни на широко обществено обсъжда-
не.

Благодаря на професор Танев и неговия екип за свършената до момента рабо-
та“, отбеляза министър-председателят, цитиран от правителствената информа-
ционна служба.

МОН предложи преди дни нови учебни планове и програми, което предизвика
широк обществен дебат и недоволство. Часовете по история, география, биоло-
гия, физика и химия ще са задължителни само до десети клас. Увеличават се
учебните седмици за първи, четвърти и седми клас. Около 30 произведения ще
отпаднат от задължителната програма по литература в средното образование. В
7-и и в 10-и клас обучението по литература, по история и география ще е свърза-
но изцяло с България.

Тодор Танев: Научих от медиите
За цялата изминала година Министерството на образованието в този състав, в

който е в момента, е отличник – ние сме свършили и преизпълнили работата,
която се очакваше от нас. Така проф. Танев коментира искането за оставка.
Научих от медиите за това, каза още той.

Относно възможните имена за следващ просветен министър, проф. Танев ко-
ментира:

"Доколкото знам Реформаторският блок доста отдавна заседава и разсъжда-
ва за това кой да бъде мой наследник. Знам две три имена, които винаги са се
въртели. Те особено в началото, та и до ден днешен, не са ме възприемали добре
на този пост".

По-рано днес от Патриотичния фронт поискаха три оставки на хора от образо-
вателното министерство заради скандала с учебниците и новите учебни плано-
ве. ПФ поиска оставките на директора на дирекция "Образователни програми и
образователно съдържание" Евгения Костадинова, Мюйессер Солак - началник
на политическия кабинет, и на ресорния заместник-министър на образованието
Ваня Кастрева.Реформаторите: Оставката се очакваше

Оставката се очакваше много от преди това и ние бяхме поставили въпроса и
пред колегите от Реформаторския блок, макар и безуспешно, коментира Радан
Кънев от Демократи за силна България по БНР.

Поисканата оставка на министър Тодор Танев е бягство от отговорност за съ-
сипията в образованието, заяви зам.-председателят на парламентарната група
на БСП Атанас Мерджанов. "Не някой друг, а ГЕРБ наложи закона за предучи-
лищното и училищно образование - грубо и безпардонно, без да се интересува
от аргументите на опозицията и професионалистите. Ние от "БСП лява Бълга-
рия" настояваме този закон да спре действието си и да бъде отменен", каза
Мерджанов, цитиран от БТА.
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Хороскоп за месец
февруари 2016 г.

ДЕВАДЕВАДЕВАДЕВАДЕВА

 През февруари ще трупате нови знания, свързани не толкова
с вашите професионални цели и мечти, а с желанието да
опознавате чуждите народи и тяхната култура, която ви е
привлякла неочаквано. Този факт не бива да пречи на
професионалните ви цели, след като Меркурий вече е в
директното си движение и не блокира по никакъв начин вашия
делови път. Сега е моментът да постигнете хармония в
отношенията с хората от деловото и личното обкръжение, да
поднесете извиненията си, ако сте обидили някого, да
постигнете компромис или споразумения с вашите партньори
или роднини, ако имате спор и водите съдебни дела с тях.
Съветът ми е да бъдете умерени във всичките си стремежи. За
разлика от миналия месец през този няма опасност да взимате
прибързани решения, защото ще обмисляте всичко до най-
малките подробности. Ако не сте прибързани, не се колебаете
и се съобразявате със Съдбовните изисквания и препятствия
по пътя си, ще се справите добре с всички житейски
предизвикателства. Бъдете отговорни към семейните си
задължения и към тези, свързани с вашите възрастни роднини,
за да си спестите неприятности и скандали.

ВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИВЕЗНИ

През февруари общувате с удоволствие. Изявявате се като
хора, съумяващи да се чувстват отлично дори и в непозната
среда, въпреки че когато се върнете в своята стара, позната и
уютна среда ще осъзнаете, че май не ви е било приятно. Ще
бъдете прозорливи и находчиви по отношение на собствената
си изгода. Никак няма да премълчавате, особено когато ви
обхване желание да си кажете и това, което не трябва, заради
вътрешния подтик да мъстите и на невинните, но избрани за
ваши „виновни“ жертви хора от близкото ви и далечно
обкръжение. Вредите от необмислените ви приказки могат да
са много сериозни и да доведат до провал на вашите планове.
Не е изключено да преувеличавате и да прекалявате с всичко.
Не се впускайте в приятелства само защото някой ви е
очаровал или са ви подшушнали, че може да ви бъде полезен. Не
бива да се осланяте на нечия протекция и да се обвързвате с
хора, които познавате малко, най-вече в деловите отношения и
при желание за съдружие. Ако не започнете да разчитате на
своите задълбочени впечатления от всеки появил се в живота
ви човек, няма да ви липсват проблеми. Месецът е подходящ за
сключването на брак. Семейните да не изневеряват с
убеждението, че няма да ги хванат.
СКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОНСКОРПИОН

През февруари няма да ви липсват неприятности, защото
устремно ще решите да се втурнете към целите си и да
наваксате изоставането, но Съдбата ще ви постави бариери,
за да не сте прибързани и ще ви поднесе неочаквани трудности,
за да не допускате грешки в забързания си ритъм. Ако имате
незавършени задачи от януари, може да ги приключите до
средата на месеца. След това поставете ново начало, но не
импулсивно, а след като добре сте обмислили това, което
имате намерение да постигнете и сте открили правилния
начин, по който да го сторите. Прозорливи сте и виждате
лицемерието у околните, което работи във ваша полза,
защото няма да допуснете да ви измамят. Бъдете толерантни
и хората ще ви отвръщат със същото. Ако надмогнете
проблемите, които сами си създавате, няма да имате
непреодолими пречки по пътя си и със сигурност ще
достигнете до набелязаната цел. Не е необходимо да се
правите на вещи във всички сфери на обществения живот, но е
добре да умеете да налагате себе си по незасягащ чувствата
и уменията на другите начин. Изпълнени с любопитство и
жадни за знания, често ще се потапяте в дебрите на
човешката душевност. Способни сте да преодолеете всички
трудности в живота си. Далновидни и предприемчиви сте. Не
обичате да бъдете подчинявани и няма да го допускате. В личен
план сте изпълнени с жажда за нови и вълнуващи приключения.
Имате навика да обсебвате половинката си. Ако не се
промените, рискувате да останете самотни дори и ако сте
семейни.

СТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦСТРЕЛЕЦ

Февруари е вашият месец мечта, изпълнен с промени и
пътувания, отговарящ на вашата огнена и в същото време
променлива същност. Ще бъдете постоянно в добро разположение
на духа, каквото и да става около вас. Успехът ви е сигурен, без
значение какви планове имате и какви цели сте си поставили.
Бъдете внимателни при провеждане на разговори дори и в
семейството или сред приятелите си, за да не възникнат
недоразумения заради невъзможност да кажете точно и ясно
какво искате или имате намерение да предприемете заради
заложената ви доза привързаност. Не създавайте впечатление в
околните, че сте затворени и необщителни или че нямате
достатъчно знания и професионални умения. Бързо ще се
сприятелявате и ще успявате да станете душата на
компанията, защото знаете как да се разтоварвате. Ще
повличате във вихъра на купона всички около себе си. Не сте
застраховани от моменти, в които ще прехвърлите мярката и
ще прекалите с приказките си, досаждайки на околните. Не
пропускайте да пътувате зад граница, да подпишете договори с
ваши партньори, да инвестирате, да промените правилата на
вашето работно място, а също така и личния си живот.

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
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Áåç Èâî Àíãåëîâ íà „Íèêîëà Ïåòðîâ”
Даниел Александров, Елис Гури и Александър Костадинов са на линия

Страницата подготви Яне Анестиев

220 борци от 23
държави са заявени
за 54-то издание на
турнира “Дан Колов -
Никола Петров”.
Схватките са от пе-
тък до неделя в сто-
личната зала “Уни-
версиада” (29-31 януа-
ри).У нас пристигат
състезатели от Тур-
ция, Иран, Канада, Ар-
мения, Беларус, Египе-
т, Венецуела, Украйна,
Молдова, Монголия,
Полша, Словакия, Ита-
лия, Китай и др.Бълга-
рия ще бъде с пълни
отбори и в трите
стила.В класическия
световният и евро-
пейски шампион за
2013-а Иво Ангелов ще
пропусне състезание-
то, тъй като още се
възстановява от жъл-
теница. ”Надяваме се
за последната оли-
мпийска квалификация
в Истанбул в начало-
то на май Иво да бъде
готов да участва”,
заяви Николай Гергов,
вицепрезидент на Бъл-
гарската федерация
по борба и отговарящ
за класическия стил. 
Така при класиците,
при най-леките до 59
кг ще стартира Але-
ксандър Костадинов,
европейски шампион
за 2014-а.На турнира
сили ще премерят и
тримата ни състеза-
тели, които до момен-
та имат спечелени
квоти за олимпийски-
те игри “Рио 2016” -
Елис Гури (98 кг) при
класиците, Тайбе Юс-

сваля в олимпийска
категория - до 57 кг
за схватките в сво-
бодния стил на “Дан
Колов”.Огнян Мака-
веев, вицепрезидент
и отговарящ за сво-
бодния стил при мъ-
жете, изрази надеж-
да, че Дубов ще успее
да се справи добре и в
новата за него кате-
гория.

Сред чуждестранни-
те състезатели рес-
пектира участието
на двама олимпийски
медалисти в класичес-
кия стил от Армения -
Роман Амонян (59 кг)х
и Артур Алексанян (98
кг). Монголците ид-
ват с двама медалис-
ти от последното
световно Лас Вегас
2015, при жените Ук-
райна пристига с пър-
вия си състав начело
с Юлия Ткач, обявена
за № 1 в света за
2014-а от Междуна-
родната федерация.

Откриването на
турнира е в петък,
29 януари, от 17,30
часа, когато ще бъде
почетена и петкрат-
ната световна шам-
пионка Станка Злате-
ва, наскоро обявила
край на състезател-
ната си кариера.Сре-
щите ще бъдат пре-
давани пряко по БНТ
Свят - в петък и съ-
бота от 18 до 20 часа,
а в неделя от 16 до 18
часа. Повторенията
са по БНТ HD (часове-
те все още не са уто-
чнени).

Без ТВ-излъчване  на
футболист на годината
Традицията церемонията “Футболист

на годината” да се излъчва пряко по
телевизията е нарушена. Връчването
на наградите от 55-ата анкета ще бъде
предавано дирекно на официалния ка-
нал на Българския футболен съюз
в  Youtube - BFU TV . Обявяването на
резултатите започва в 11:30 часа на 30
януари. Футболист №1 на България за
2015 г. ще бъде награден в “Царско се-
ло”.Агенция  БЛИЦ отдавна разкри, че
Ивелин Попов печели приза, а в трой-
ката са още Ивайло Чочев и Георги Ми-
ланов. Попето, както и Станимир Стои-
лов, се очаква да присъстват на наг-
раждаването в събота. Мъри съвсем ло-
гично става най-добър треньор заради
успехите с Астана. Директният линк, на
който може да се гледа церемонията
пряко, е:https://www.youtube.com/
watch?v=TmVx5028iTo От 55-ото изда-
ние на анкетата Българска асоциация
на спортните журналисти (БАСЖ) става
партньор на притежателя на правата
„Дакс Медия” и БФС

Чужденец ще е шеф
на съдиите

Временно напусналият поста шеф на
Съдииската комисия към БФС Никола
Джугански няма да се завърне на поста
през пролетния полусезон. Джугански
се оттегли заради здравословни проб-
леми, а на мястото му застана Петър
Петров, който ще следи родните рефе-
ри до края на настоящото първенство.  

Очаква се Джугански на бъде пони-
жен или преназначен на друга длъж-
ност в БФС. Наблюдаващият родните
рефери член на Съдийската комисия на
УЕФА - Марк Бата пък се очаква освен
да следи за работата на Петров, след
време да го смени на поста и да идва
все по-често в България. Подобна
практика чужденец да следи за работа-
та на съдиите вече работи в Румъния,
където гъркът Кирос Васарас заема
поста от юли 2014 година. 

еин (63 кг) при жените
и Михаил Ганев (86 кг)
в свободния стил.Рах-
мат Сукра, генерален
секретар на БФ Бор-
ба, изрази надежда, че
националите ни ще
могат да спечелят по-
не още по две квоти
във всеки стила на
предстоящите оли-
мпийски квалифика-
ции.

Първата е в Жрен-
янин (Сърбия) от 15
до 17 април, следва
Улан Батор (Монго-
лия) от 22 до 24 ап-
рил и Истанбул (Тур-
ция) от 6 до 8 май. И
в трите стила на ев-
ропейското в Рига (8-
13 март) България
ще бъде представена
с по-млади състеза-
тели, тъй като на
опитните ще се зала-
га на олимпийските
квалификации. В нова
категория на турни-
ра ще излезе Даниел
Александров, носител
на златния пояс “Ни-
кола Петров” за
2015-а, но при 80-ки-
лограмовите. Сега
той ще стартира в
кат. до 75 кг, с което
треньорският щаб
ще се опита да ком-
пенсира отсъствие-
то на световния
шампион и бронзов
олимпийски медалист
от Пекин 2008 Явор
Янакиев, който нас-
коро прекрати със-
тезателна кариера.

Световният вице-
шампион за 2013-а
Владимир Дубов също

Волейболистите на
„Миньор” срещат
единствения отбор,
когото успяха да по-
бедят през есенния
дял на първенството
на „Сами М Суперли-
гата” – „Левски
боол”. Столичани
обаче изглеждат съв-
сем различно от есе-
нта, както като със-
тав, така и откъм
амбиции. В отбора
треньор е Андрей Же-
ков, а тимът се под-
сили с Методи Ана-
ниев и Боян Йорда-
нов, които се завър-
наха от чужбина. Раз-

пределител на тима
на Стилиян Асенов,
израснал в школата
на „Миньор”, който
да края на есенния  дял
от първенството иг-
раеше при перничани.

Волейболистите на „Миньор”
посрещат „Левски боол”

Щатските „чукове” с първа
победа в зала  през сезона

Мачът е в разгара на
сурвакарския фести-
вал, но се очаква  да
събере доста публика.
Срещата е в събота
от 16 часа в зала „Бо-
рис Гюдеров”.

“Миньор” (Чикаго) счупи каръка и
направи първа победа в зала за сезон
2016. “Чуковете” победиха с 5:2 силна-
та футболна школа “Сокърс”, където
като треньор се подвизава родният
специалист Олег Вачев. Два гола за
“жълто-черните” отбеляза Павел Сла-
вов, а по веднъж се разписаха Теди
Коларов, Диян Кръстев и Кристиан
Цветков. Първото полувреме завърши
с 1:0 в полза на “Миньор”.“В сравне-
ние с последните два мача, този път
момчетата играха без напрежение и
бяха спокойни. Играта ни се получава-
ше и победихме заслужено един добре
подготвен отбор. Надявам се, следва-
щите срещи да покажем същата игра и
да се поздравим с успех”, коментира
помощник-треньорът на “Миньор” –
Емил Миланов. Припомняме ви, че
“Миньор” загуби първите два мач сре-
щу юношите на “Чикаго Файър” със
7:1 и срещу украйнския тим “Кънек-
шън” с 9:1. През седмицата излезе гра-
фикът за мачовете на открито и стана
ясно, че “Миньор” ще играе първия си
официален мач срещу “Кънекшън” на
17-април

Григор Димитров с рекордно
държавно финансиране

Над половин милион лева е получил
Григор Димитров от държавата през
последните 7 години, става ясно от
справка, получена по Закона за достъп
до обществена информация от Минис-
терството на младежта и спорта.

Особено силно е било финансиране-
то преди олимпийските игри в Лондон
- около 130 хиляди лева, с което тени-
систът става най-добре финансираният
за подготовката си роден спортист. В
същото време бащата на Гришо - Дими-
тър Господинов разкри нова версия за
неучастието на звездата на АТП турни-
ра в София. След като представители
на Димитров обявиха, че той ще лип-
сва заради вече планирана програма,
баща му обяви, че Гришо въобще не е
знаел, че ще има турнир у нас, а никой
от организаторите не се бил свързал с
него, за да му обясни за какво става
въпрос. Министър Красен Кралев вече
изрази надежда, че поне за следващи-
те две издания на турнира Григор ще
намери време да дойде до София. До-
говорът с АТП е за три издания. 
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В основата на кървавата трагедия стояла болезнена ревност

ОТНОВО СЕ ВРЪЩАМЕ КЪМ
ВЪПРОСА ЗА СЪРЕВНОВАНИЕ-
ТО МЕЖДУ  ПЕРНИК И ВРАЦА,
щото кървавата битка продъл-
жава като надпревара по  са-

моунищожение на човека. Вче-
рашният смразяващ дъха трилър в столи-
цата  окончателно закопа наченките на
доброта, които се мъчим да изтръгнем от 
мижавия си живот. Разни масови атрак-
ции и весели зимни празници отиват  на
майната си при нечовешките гледки, които
сервират масови убийци и самоубийци.
Фактът, че перничанин окървави по умо-
помрачителен начин новините, не ни  пра-
ви нито по - известни, нито по - страшни.
Прави ни никакви. И като почнем сега с 
бомбастичните заглавия и ужасяващи ре-
портажи, сякаш се самолинчуваме. Ситуа-
цията  е такава, че сме в космическа дуп-
ка на морала, от която няма излизане. 

КОЛКОТО И ДА ОБЕЩАВАТ ОРГАНИТЕ
НА РЕДА, ЧЕ ПАРКИНГ МЕСТАТА НА 
СУРВАКАРСКИЯ ФЕСТИВАЛ ще стигнат,
излъгали са се. Като знаем практиката от 
други години, бая градинка ще се сгази,
много храстова растителност ще се уни-
щожи, доста бордюр ще се разкърти. Ако
някой си въобразява, че паркингите на хи-
пермаркетите ще поемат автонавалицата,
значи не знае бройката на сурвакарските
фенове на колела. Че то само пред Коледа
и Нова година колите се нагъчкат като
сардели и полицията бая зор види да тури
ред, та какво остава за предстоящата сю-
рия. С две думи казано - градът ще стане
един огромен паркинг, па каквото дойде.
Важното е да се отървем 

с минимални щети, както на инфраструк-
турата, така и на возилата. Само да не тане
така,  че катаджиите да извадят кочаните,
че щетите ще са от друго естество. Като на
фестивал запазена международна марка
с българско участие.

ХУБАВО ОТКРИХА СУРВАКАРСКОТО
СЕЛО, САМО ДА НЕ СЕ ПОЛУЧИ, ЧЕ
СА ОТКРИЛИ селяндурщината в центъра
на Перник. И това сме си го имали през го-
динитe. Похвална инициатива, но не за
похвални хора. Както биха казали илосо-
фите:”Всички сме селяни, дори когато жи-
веем на град”. Перничани със сигурност
са от тая порода. Сгряващите напитки вър-
шат чудна работа по доказване селския
произход на бая гражданеещ се народ. Та
и с нашето сурвакарско село е така. На-
помня ни откъде сме произлезли, дори ко-
гато не сме сурвакари. А животът ни го на-
помня ежедневно, не само от фестивал на
фестивал.

Поредната пенсионерка
изгоря с четири бона

Любомира ПЕЛОВА
Поредната възрастна жена стана жертва

на телефонна измама. 70-годишна перничан-
ка е изгоряла със сумата от 4200 лева, поя-
сниха от полицията.

Инцидентът е станал около 14,20 часа в
сряда. Неизвестен мъж се обадил на до-
машния телефон на възрастната жена и се
представил за неин племенник. Най-вероя-
тно лековерната пенсионерка идентифици-
рала по гласа свой роднина и се хванала на
„въдицата”. Мнимият родственик поискал
пари за закупуване на климатици. Жената
събрала 4200 лева и ги предала на непознат,
дошъл пред жилището й да ги вземе. По-
късно разбрала, че е измамена и подала
сигнал в полицията.

Започнато е досъдебно производство.
Органите на реда за пореден път напомнят

на гражданите, да не дават пари на непозна-
ти. Преди да направят каквото и да било, да
се обадят на свои близки и роднини. При
липса на такива, да сигнализират на тел. 112.

мация е, че в основата на
тежкото престъпление
стои болезнена ревност.
Мъжът живеел с 45-годиш-
ната жена на семейни на-
чала в апартамента от
около година. Двамата
нямали общи деца. Убие-
цът е работил като шо-
фьор и досега нямал кри-
минални регистрации. Пре-
ди да се хвърли от шестия
етаж на жилищната коо-
перация, в която се е ра-
зиграла трагедията, той
написал предсмъртно пис-
мо. В него обяснил, че е
убил двете жени заради ле-
кото им поведение.  В апа-
ртамента, обитаван от
двете жени, униформени-
те пък намерили телата
на майката и дъщерята.
Те са убити с нож.

Вчера агенция ПИК съоб-
щи, че 53-годишният убиец
от „Надежда 1” е
Kpacимиp Пeтpoв Toй e
бaщa нa двaмa cинa, кoитo
живeят зaeднo c мaйкa cи
в Пepник.

Жертвата му се казва
Mapгapитa Aceнoвa, c
кoятo той живeeл нa

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин отне два чо-

вешки живота,  после и
своя. Тежкият криминален
инцидент е станал в чет-
въртък през нощта. Тра-
гедията се е разиграла в
столичния квартал „На-
дежда 1”, където 53-годи-
шен перничанин извърши
двойно убийство, после се
самоуби. Мъжът сам е
признал за извършеното
престъпление. Минути
преди 2 часа той се обадил
на телефон 112, заявил, че
е извършил двойно убий-
ство и ще скочи от 6-ия
етаж на блок в кв. „Надеж-
да“. Незабавно към адреса
са били насочени екипи на
полицията и Бърза помощ.
Пред жилищната сграда е
намерено безжизненото
тяло на мъжа, който успял
да извърши заканата си
сам да отнеме живота си.
В блока в апартамент,
който целият бил опръс-
кан с кръв, униформените
открили телата на 45-го-
дишна жена и 20-годишна-
та й дъщеря, убити с нож.

Неофициалната инфор-

Масирано полицейско присъствие
и затворени улици за „Сурва”

Любомира ПЕЛОВА
Областната дирекция на МВР в Перник и об-

щинската администрация са взели всички
възможни мерки, за да протече юбилейното
издание на Международния фестивал на мас-
карадните игри „Сурва 2016” спокойно, стана
ясно на вчерашната съвместна пресконфе-
ренция, която дадоха полицията и общината.

Както всяка година по време на феста, и се-
га идеялният център на областния град ще бъ-
де затворен за автомобили по всички улици
около ларгото, централния площад „Кракра”,
Младежкия дом и Двореца на културата, по
които ще текат фестивалните изяви. Няма да
има пълно затваряне на движението около
комплекс „Струма”, където временната орга-
низация на движението ще бъде регулирана
от полиция. За автобусите, с които пристигат
гостуващите групи, са отредени паркингите
около Младежкия дом, зад общината, при
Минната дирекция и музея.

За гражданите като паркинг ще бъде отво-
рен дворът на Природоматематическата гим-
назия. От полицията съветват перничани да
използват и паркингите на големите хипер-
маркети – „БИЛЛА”, „Кауфланд”, „Лидл”, кои-
то са големи и ще могат да поемат повече ко-
ли, съветва шефът на „Пътна полиция” Слави
Лазов.

Служителите на реда съветват водачите на
автомобили в дните на феста да не разчитат на
светофарните уредби, тъй като на най-натова-
рените кръстовища като тези при „Пашов” и
„Хумни дол” е възможно те да бъдат изключе-
ни и движението да се регулира ръчно, за да
се избегнат задръстванията. Вече е започна-
ло и поставянето на временни указателни та-
бели, които да ориентират участниците и гос-
тите на феста от други райони на страната.

Жителите на квартал Драгановец трябва да
знаят, че подходите към жилищния район ще
са по улиците „Струма” и „Знеполе”, тъй като
тези от улиците „Инженерна” и „Физкултур-
на” ще бъдат затворени за автомобили.

Метални ограждения ще има на самия пло-
щад, където ще са изявите на сурвакарските
групи, така че те спокойно да могат да нап-
равят своето представяне.

На улица „Брегалница” ще бъдат позицио-
нирани линейка и кола на пожарната, които
ще имат готовност да реагират незабавно в
случай на нужда.

Полицейското присъствие в Перник в трите
дни на фестивала ще бъде изключително ма-
сирано. За осигуряването на реда и спокой-
ствието на гражданите и участниците във фес-
та, е ангажиран абсолютно целият състав на
Областната дирекция на МВР, на който ще по-
магат и служители от Главна дирекция „На-
ционална полиция” и дирекция „Жандарме-
рия”. Специален екип ще работи срещу пре-
дотвратяването на джебчиийските кражби.

360 000 лева са щетите от
тежката зима на територията на ЧЕЗ

Силвия ГРИГОРОВА
Тежките метеорологични условия от началото на годината предизвикаха извънредни

разходи за ЧЕЗ в обем над 360 000 лв., показват разчетите на дружеството след обобща-
ване на повредите. Над 700 служители на ЧЕЗ се бориха със счупени и замръзнали съо-
ръжения при екстремни условия. В резултат на силния вятър, обледяванията и обилния
снеговалеж бяха скъсани 2 тона проводници. Наложи се подмяната на над 500 изолатора.
Повредени са 82  стълба по мрежата средно и ниско напрежение, в чиято подмяна ЧЕЗ
ще инвестира извънредни средства в обем на около 100 000 лв. За възстановяване на
електрозахранването служителите на ЧЕЗ положиха над 16 000 човекочаса извънреден
труд. При отстраняване на авариите екипите изминаха 55 хиляди километра.

„Ние използваме всички възможни технически и човешки ресурси, но работата по
възстановяване на захранването изисква и технологично време. В някои ситуации слу-
жителите на ЧЕЗ трябваше да носят материали на ръце в продължение на километри,
през терени без пътища и през половин метър сняг. Екипите на ЧЕЗ реагираха максимал-
но бързо и адекватно“, обобщи Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане на
мрежата“ в ЧЕЗ Разпределение България.Мрежата, която ЧЕЗ поддържа, е дълга 60 000
км. Тя е три пъти по-голяма от републиканската пътна мрежа. Значителна част от нея е
въздушна, което я прави уязвима на лоши метеорологични условия. Същевременно през
последните две зими сме свидетели на екстремни явления като дъжд при минусови тем-
ператури, съчетан с леден вятър, които причиняват обледявания, късат кабелите и са се-
риозно предизвикателство за електроразпределителната мрежа.От стъпването си на бъл-
гарския пазар през 2005 г. ЧЕЗ инвестира в електроразпределителната мрежа над 800
млн. лева. Компанията подмени над една трета от мрежата и присъедини повече от 70 000
клиенти.

 

ceмeйни нaчaлa oт близo
гoдинa, без да има официа-
лен развод със съпругата
си. След като намушкал
Маргарита многократно с
нож, той заклал и дъщеря
й. И още един ужасяващ
факт излезе наяве вчера –
двойното убийство е из-
вършено в кухнята на апа-
ртамента, а в съседната
стая спяла другата, 12 –
годишна дъщеря на Марга-
рита. Детето се събудило
от писъците на майка си и
сестра си и успяло  да из-
бяга от жилището. Скрило
се на междустълбищна пло-
щадка и също звъняла на
тел.112. С момиченцето
вчера са започнали да ра-
ботят психолози.

В предсмъртното си пис-
мо Красимир поискал попе-
чителството върху вто-
рото дете на закланата
майка – 12-годишно моми-
ченце, да бъде дадено на
баба му и дядо му. Крими-
налисти работят по из-
ясняване на всички факти
и обстоятелства около
тежкия криминален инци-
дент.

нър”.
Инцидентът стана

на 25 януари тази го-
дина, когато на пътя
между брезнишките
села Извор и Брезниш-
ки извор местни поли-
цаи задържаха два ав-
томобила. В тях бяха
открити наблъскани
37 иракчани – 12 въз-
растни и 25 деца от 1
до 12-годишна въз-
раст. Тогава единият
шофьор – 40-годиш-
ният М.И. бе задър-
жан на място, а вто-

Любомира ПЕЛОВА
Брезнишките крими-

налисти успяха да от-
крият и задържат и
вторият трафикант
на иракски граждани,
избягал преди два дни
от местопрестъпле-
нието.

За 24 часа с полицей-
ска заповед е задър-
жан 34-годишният
жител на Перник К.А.
Той избяга след про-
верка на управлява-
ния от него лек авто-
мобил „Тойота Фор-

рият успя да избяга и
се наложи да бъдат
предприети всички
мерки, за да бъде ус-
тановена самоличнос-
тта му и да бъде зако-
чан.

На чужденците е из-
вършена проверка и са
върнати в бежански
центрове.

Работата по започ-
натото досъдебно
производство продъл-
жава под надзора на
Районна прокуратура
– Брезник.

Задържаха и втория
трафикант на иракчани


