Всяка

ВРЕМЕТО

събужда

с

вестник

“Съперник”

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА
КАМПАНИЯ 2015!

0

КАЛЕНДАР
Св.
преподобни
Павел
Латрийски

Y
K

се

1 /8
Променлива
облачност

C
M

Перник

ВАЛУТИ

Понеделник, 15 декември 2014 г., бр. 237 /5599/ год. XXI

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.573 лв.

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

гр. Перник, ул. “Св. Св. Кирил и Методий”, бл. 2 А, ап. 2, тел. 60 13 72

КОМЕНТАР

Френски
бонуси
Неистовият вой, който се
надигна срещу съдебната система, чиито
представители си гласували единодушно
коледни бонуси, съвсем не е оправдан. Имали бол пари, гласували си ги. Що и другите
не си гласуват, щом са толкова ербап? А че
системата не била реформирана, какво
толкова ги засяга? Нека им я реформират
тия, дето даваха предизборни обещания.
Съдиите и прокурорите не са обещавали
нищо. Какво сега? Да не вземат полагаемите им се коледни добавки само защото ще
се разсърди френският посланик? Не! Коледните екстри са си наша вътрешна работа и
никакви посланици не могат да ни се бъркат. Особено що се касае до независимата
съдебна власт. Откъде- накъде ще си мразим съдиите и прокурорите само защото
взимали повече пари от другите? Тоя французин какво си въобразява? Да си гледа неговата държава и неговата реформа. Ние
питаме ли го какви доходи имат френските
прависти? Затова коледните бонуси на нашите дойдоха точно навреме. Нека разберат французите веднъж завинаги, че не могат да натрапват своето мнение на чужди
народи. С нашите бонуси по техните глави.
Затова да наречем съдебните бонуси “френски”, та белким нервираме повече френския посланик. И да се маха от България, че
само пречи на реформата.
Валентин ВАРАДИНОВ

Проверки на КАТ в Перник
Любомира ПЕЛОВА
Проверка
на
моторни
превозни
средства в централната част на град
Перник бе извършена миналата седмица от служители от сектор ‘’Пътна
полиция’’. При поредната
специализирана
полицейска
операция,
чиято цел бе подобряване безопасността на движението са били проверени 22 моторни превозни средства и 22 лица, съобщиха от пресцентъра на Областнвата дирекция
на МВР. За констатираните нарушения по ЗДвП са съставени са 5 акта и са наложени 2 глоби с фиш .
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Просрочените задължения надхвърлят 16 милиона лева

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник е
във фактически фалит, а просрочените
задължения
надхвърлят 16 млн. лева.
Наложените
запори
от фирми, на които
общинската хазна е
длъжник, са на стойност 6 279 900 лева,
обяви кметът на общината Иван Иванов.
Той допълни, че и в
момента ежедневно
продължават да пристигат запорни съобщения или покани за
доброволно изпълнение. В същото време

постъпващите собствени приходи са 20
000 лв. на ден. Така общината изпада в невъзможност да функционира, бе категоричен Иванов.
Според пернишкия
кмет причина за създалата се ситуация е
неправилното по думите му досегашно
управление на общината. Не е упражняван контрол, не е
имало здрава финансова дисциплина. Отклонени са 150 000 лв.
целеви
средства
,
предназначени за уче-

бните заведения, допълни заместник-кметът Румяна Гьорева.
Изпълнението
на
собствените приходи
е 59 процента, а разходите са направени.
Кметът посочи, че
подписва непрекъснато споразумения с
фирмите, на които
общината е длъжник,
но независимо, че задълженията се разсрочват, те се натрупват и става невъзможно
да
се
платят.

На страница 2
ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”

Отново отлагат пуска на депото
за твърди битови отпадъци
Любомира ПЕЛОВА
Изграждането
на
регионалното депо за
твърди битови отпадъци в Перник се
отлага за края на
2015 г. Обектът се
изгражда с европейски средства. В началото на седмицата
кметовете от област Перник, които
са
партньори
по
проекта, са били привикани в Министерството на околната
среда и водите, за да
подпишат анекс към
договора по строителството, където

им обяснили, че закъснението се налага
заради липсата на
средства.
Досегашните твърдения бяха, че пари
има има и че строителството на депото ще приключи до
средата на 2015 година. Самите строително-монтажни дейности пък трябваше да
бъдат финализирани
в края на 2014-та. В
началото на седмицата кметът на община Перник Иван Иванов също увери, че
пари за депото има.

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

За абонамент в пощенските клонове
и редакцията
на вестник “Съперник”

ВЕСТНИК
ИНТЕРНЕТ САЙТ

Арт и Ко
Алдина
Габи М
Еда Елион Жоки Ива -

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ
0700 100 10

На 20 ноември депутатът и зам.-председател на Народното
събрание Росица Янакиева също обяви, че
средствата за изграждането на модерното сметище са размразени. Тогава тя
обясни, че община
Перник няма да търпи санкции заради
неспазения график.
С новото споразумение сроковете са
отложени за пореден
път, а краят на изграждането на обекта остава за октомври догодина.
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ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място
тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
Интелект 076/67 09 00
Кантора Перник 076/60 28 94
Кали Консулт 0898/62 06 96
Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Престиж 076/60 00 01
Орел 0898/94 56 94
Симеон Д 076/60 26 26

Застрахователна и презастрахователна
компания

www.cez.bg

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

застраховка „ГО”
ул. „Кракра” 61

тел. 076/60 11 00

Заложна къща”ПИК”
НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ
”

Убедете се в разликата!

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”
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Община Перник е във ...
от страница 1
Иванов подчерта, че има опасност да не
могат да бъдат изплатени заплатите на около 240 общински служители, защото няма
пари. Харчено е много и на практика всичко
е похарчено. Няма начин, има една огромна опасност да не можем да изплатим заплатите на хората, защото някой друг ги е
похарчил. Не съм аз – няма и месец, откакто съм на този пост. Съжалявам, че казвам
тези неща, но това е истината”, заяви кметът на Перник Иван Иванов.
„Когато встъпих в длъжност ми бяха заложени капани с тока – уличното осветление в населените места поради това, че април токът не е плащан, както и стипендиите
и транспортът на учениците. За краткото
време, което имах и оскъдните средства,
успях да се справя”, каза още градоначалникът и допълни, че целта му е да се смени
моделът на управление, който не е работел.
Новият кмет на Перник ще поиска финансова помощ от държавата. Необходими са
ни спешно поне 1 млн. лв., заяви Иванов и
допълни, че е в непрекъснвати контакти с
финансовия министър Владислав Горанов.
Той не скри, че за изход от изключително
тежката ситуация разчита на помощта на
държавата в лицето на премиера Бойко Борисов и министър Горанов.
Градоначалникът допълни, че вече е започнтала проверка на общината от Държавна финансова инспекция и Сметната палата. Прави впечатление, че някои отговорни
служители, които имат отношение към подписваните фактури, дългосрочно се разболяха, коментира още кметът. Според Иванов,
в Община Перник не е имало финансова
дисциплина, като кметът посочи, че ще влезе в конкретика, след като бъдат събрани
всички данни. Започнала е и проверка по
сектори. „Проверките започнаха много задълбочено за дейностите, които се извършват от общината. За 1 седмица отговорните служители с пряка отговорност по протоколи, фактури и т.н. се разболяха и то дългосрочно. Независимо от това. ние ще се
справим, амбицията ни е голяма”, посочи
още той. И това – въпреки атаките, започнали срещу него веднага след избирането му
за кмет чрез зам.-кметовете от екипа на
предшественичката му Росица Янакиева
под формата на жалби във Върховния административен съд. Градоначалникът допълни, че остава с впечатлението, че Росица Янакиева е искала за кмет да бъде избран някой от заместниците й. Това не се е
получило, а фактите, извадени налице от
него показват, че е имала основание да не
иска да има друг кмет извън нейните заместници.
Въпреки изключително тежката ситуация
аз и екипът ми ще работим така, че да оставим една по-добра ситуация в общината за
следващия кметски екип, допълни градоначалникът на Перник.

Две традиционни
изложби в Перник
Виктория СТАНКОВА
За
месец
декември
Художествена
галерия Перник подготвя две традиционни
изложби – Коледна изложба и Трета
изложба на студенти от НБУ.
Традиционната коледна изложба ще бъде
подредена в галерия „Кракра“ и галерия
„Артсалон“.
Експозицията
е
много
разнообразна и включва икони, рисунки,
маслени картини, пластики от дърво и много
други. Официалното откриване на Коледната
изложба ще бъде на 16 декември от 17.30
часа в галерия „Кракра“.
Втората изложба, която Галерия Перник ще
представи на перничани през последния
месец от годината е Трета изложба на
студенти от НБУ. Очаква се да бъде много
интересна и разнообразна, каквито бяха и
първите две. Студентите са подготвили
живопис, графика, скулптура, керамика,
стъкло.
Тържественото
откриване
на
изложбата
на
студентите
ще
бъде
съпътствано с много изненади от страна на
студентите и техни колеги и започва точно в
16 часа на 17 декември в галерия „Л.
Гайдаров“.

Областта

Съперник
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Решението на съда подлежи на обжалване
Перничанка осъди
местната управа след
като бе нападната и
ухапана от две бездомни кучета. Сега
тя трябва да получи
обезщетение от 3500
лева заради преживените от нея болки и
страдания, заради изживяната уплаха, постоянното неспокойствие и нервна напрегнатост, от които
страда след кошмарното
преживяване,
станало в края на
януари 2013-та година. Кметската администрация
пък
трябва да си вземе
присъдената сума от
фирмата “Стрейдог”,

която е упълномощена да отговаря за бездомните кучета. Решението на пернишкия Районен съд подлежи на обжалване.
Случаят не е прецедент. Най-много са
обезщетенията, които е изплатила в минали години община
Радомир за подобни
инциденти. Само през
2011 и 2011 лева от
местната хазна са изтекли над 9 100 лева
за обзщетения на
граждани, опитали кучешките
зъби.Общият брой на съдебните процеси там е
седем. Подадените в
съда искове са били

базирани на Закона за
ветеринарно
медицинската
дейност.
Преди 8 години пъкпострадала от бездомно куче жена заведе дело и сключи споразумение като й бе
изплатена
сериозна
сума. Жената тогава
претърпя
няколко
операции в резултат
на ухапването, припомнят радомирци.
Битката с помиярите в Пернишко е с предизвестен край - губещите са гражданите.
Тъй като бездомните
животни
продължават да се увеличават и
заради безотговорни
собственици на до-

машни любимци, които
в даден момент решават, че не могат повече да се грижат за тях,
за да се отърват от
четирикраките, просто ги изхвърлят на
улицата. Гладните животни пък в студени-

те месеци се озлобяват и нападат. Затова зачестяват и скандални инциденти на саморазправа с помиярите, в които перничани
се натъкват по улиците на труповете на
отровени животни.

От днес АПИ пуска винетките за 2015 година
Силвия ГРИГОРОВА
От днес започва разпространението и продажбата на винетките
за 2015 г. Това съобщиха от пресцентъра на
Агенция „Пътна инфраструктура”. До началото на коледните
празници в разпространителските пунктове
ще бъдат доставени
около 2,8 млн. винетки
от различните видове
и за отделните категории превозни средства.
От тях над 1 млн. ще са
годишните стикери за
леки автомобили. Цените на винетките остават непроменени. За
шеста поредна година
годишната винетка за
леки автомобили ще
струва 67 лв., месечната - 25 лв., а седмичната - 10 лв. Без промяна
са и цените на стикерите за моторните превозни средства от категория 1 и 2, в която
влизат тежкотоварните камиони и автобусите. В категория 3 са
леките автомобили.

Цените на винетките през 2015 г. са:
Категория 1: Евро 0,
I, II: дневна – 20 лева;
седмична – 65 лева;
месечна – 130 лева; годишна – 1300 лева;
Евро III, IV, V, EEV и
по-висока: дневна – 20
лева; седмична – 50 лева; месечна – 100 лева;
годишна – 1000 лева.
Категория 2: Евро 0,
I, II: дневна – 20 лева;
седмична – 34 лева;
месечна – 68 лева; годишна – 684 лева;
Евро III, IV, V, EEV и
по-висока: дневна – 20
лева; седмична – 26 лева; месечна – 53 лева;
годишна – 526 лева.
Не се предлагат
дневни винетни стикери.
До края на декември
ще върви паралелна
продажба на винетни
стикери за 2014 г. и
2015 г. Това означава,
че ако потребител си
закупи седмична или месечна винетка за 2014
г., например на 31 декември, тя ще бъде ва-

лидизирана от дата 31
декември и ще бъде валидна един календарен
месец, ако е месечна и
съответно следващите седем дни, ако е седмична. Годишните винетки за 2014 г. за
всички видове превозни средства са валидни
до 31 януари 2015 г.
Както всяка година,
така и през 2015 г. винетните стикери са с
ново графичното оформление. Променени са
както цветовете, така
и техните защити.

Целта е по-високата
защита, с което се намалява възможността
за фалшификация. На
стикерите са вградени
две холограми. Първата е с т. нар. първо ниво на защита за визуално разпознаване. Тя е
обемна и с постоянни
цветове. Вижда се изпъкнала цифра „5“.
Втората холограма е
деметализирана и за
различните видове винетки е различна.
От пътната агенция препоръчват на

шофьорите да си купуват винетки само
от официално определените за това места. Това са големите
бензиностанции
и
търговски
вериги,
офисите на „Български пощи“, областните пътни управления
и ГКПП. Винетки се
продават в над 3300
разпространителски
пункта. На интернет
страницата на АПИ е
публикуван пълният
списък на дистрибуторската мрежа.

Росица Янакиева: Нападките срещу мен не са колегиални
Любомира ПЕЛОВА
По повод отправените срещу нея обвинения от новия пернишки градоначалник Иван Иванов, че в резултат на
нейното недалновидно управление по времет, в което е била кмет на община Перник, настоящият депутат и
зам.председател на Народното събрание Росица Янакиева заяви, че в Перник явно предизборната кампания за
следващите местни избори е започнала още преди началото на 2015 година. Янакиева заяви, че не е запозната с
изнесените данни, но посочи, че изказванията на кмета на общината инж. Иванов, относно нейното управление не
са колегиални. Докато аз съм била кмет, общинските служители никога не са оставали без заплати допълни тя. И
поясни, че парите за заплатите са държавно делегирани средства, които пристигат като целева субсидия в началото на всеки месец до 5-то число. Според нея, ако наследникът й на кметския пост Иван Иванов си е позволил да изхарчи тези пари, той е направил нарушение не на един закон.
Тя допълни, че Община Перник е във финансов дефицит от над 10 млн. лв. повече от 15 години в това число и през
последните 7 години, в които аз съм носила отговорност по управлението. Желанието да управляваш една община
не е достатъчно, защото освен всичко друго трябва човек да може да го прави. Янакиева посочи, че не е в общината и не знае към днешна дата запорите й какви са. Но припомни, че именно настоящият кмет със своите действия
по време на заседанието на Общинския съвет за приемане бюджета на общината за 2014 г. е предложи увеличение с 500 000 лв. на средствата, които да бъдат предоставени като план-сметка, като задължение към фирмата, която извършва почистването, сметосъбиране и извозване, както и поддръжката на уличната мрежа, с което е натоварил общината с този половин милион.
“Когато бях в общината, управлявах финансите така, че никога общинските сметки да не бъдат блокирани и в
невъзможност да се плащат най-необходимите разходи. Що се отнася до запорите за над 6 млн. лв., за които
разбрах - в крайна сметка това е отношение на бизнеса и липса на доверие към настоящото ръководство на община Перник. Ясно е, че задължения за 6 млн. лв. не са направени в последните няколко месеца”, бе категорична Росица Янакиева.
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Това обяви губернаторът Ирена Соколова

„От началото на управлението на Росица
Янакиева й е виновна
държавата
и
тя
трябва да се грижи за
нея. Това е лайтмотив,
който се повтаря години наред. Само че
държавно делегираните дейности са тези,
които те обезпечават, така че да извършиш своите задължения спрямо държавните
служители
и
спрямо дейността, такава, каквато е разписана. Защо тогава се

взима от тези пари,
които са строго определени и са целеви, да
речем за образование,
защо ги пренасочва на
друго място?”, попита
областният
управител Ирена Соколова. Тя
определи посочените
действия като незаконосъобразни и неправилни.
Целият площад в
Перник е разкопан заради желанието той
да се реновира по Оперативна програмата
„Зелена и достъпна

Коледни концерти в
Младежкия дом в Мошино
Виктория СТАНКОВА

За светлите коледни празници Младежки дом – Мошино традиционно ще
зарадва своите възпитаници и техните
родители с поредица от изяви на творческите състави и формации. Първи ще
бъдат малките музиканти от класа по
пиано на Славена Вражалска, заедно с
детската вокална формация „Хвърчило”с музикален ръководител Елена
Христова. На 16 декември от 17.00ч. в
малкия салон на Двореца на културата
под мотото „Коледни звънчета” всички
почитатели на музикалното изкуство ще
могат да чуят техните изпълнения.
На 17 декември от 17.00ч. в младежкия дом ще е партито „Коледен карнавал” на школата по художествена гимнастика „Едая”с ръководител Албена
Паунова.
На 20 декември коледно парти ще
имат и атрактивните хип-хопъри от „DA
Clique”. То ще се вихри в събота от
15.00ч., отново в РМД – Мошино.
На 22 декември родители и гости ще
имат възможност да се насладят на грациозните движения на балерините от
школата по класически балет с ръководител Татяна Андонова. Началото на
техния открит урок е 17.00 часа, а
мястото – балетната зала на Младежки
дом – Мошино.
На 23 декември от 15.00 часа в централната част на кметство „Изток” /до
магазин „Била”/ е празничната проява
„Коледен благослов”. За всички жители
и гости ще пеят и танцуват момичетата и
момчетата на ФА „Граово”. Много музика, хора и настроение очакват всички,
дошли на празника.

градска среда”. Само че
при изписването на
проекта, не е заложена
дейността по изваждане на старите плочки, с които е настлан
площада, за да може да
се постави новата настилка, нито укрепването на всички строително-ремонтни дейности, заяви Ирена Соколова, областен управител на Перник. Тя
уточни, че дейността
по изваждане на старата настилка, по транспортирането и обработването й, възлиза
на около 430 000 лв.
„Още със започването
на ремонта на площада, който тя ни остави в наследство, община Перник вече е на минус с над 400 хил.лв, защото не са се постарали да предвидят и осчетоводят достатъчно добре дейностите.
Не ми се иска да си
мисля, че тук е заложен някакъв друг капан. Това е първоначал-

но, което намираме в
момента. Все още не
можем да разберем
подробности, защото
ги няма служителите,
крият се документи”,
допълни Соколова.
Незаконосъобразно е
според нея използването на пари, които са
заложени като финансиране по оперативните програми, да преминават като текущи
разходи по общината.
Областният управител припомни и още
един
нелицеприятен
факт – изпълнението
от едва 59 процента
на приходната част на
общинскию
бюджет,
което според Соколова
е резултат на занижен
контрол. Според нея
Янакиева е завишавала
неправомерно и много
удобно
приходната
част в бюджета, за да
може да харчи на воля.
Тя уточни, че срещу
този начин на управление са водили битка
общинските съветни-

ци от ГЕРБ. Соколова
заяви, че с идването
на новия кмет на община Перник, инж. Иван Иванов веднага е била извикана Държавната финансова инспекция, за да могат да се
дадат подробности за
неправомерните харчения и разходвания на
средства.
Резултатът щял да стане
ясен до дни, допълни
областният
управител.
Тя обвини бившият
кмет на Перник, че тя
и нейните ключови
служители, директори на дирекции, началници на отдели в общината не са оказали
никакво
съдействие
на новия градоначалник и излезли в болбнични още с встъпването му в длъжност.
Областният управител определи управлението на Росица Янакиева като лошо и недалновидно.
Любомира ПЕЛОВА

Сдружените на областните
болници подкрепя д-р Москов
Зоя ИВАНОВА
Националното сдружение на областните
многопрофилни болници за активно лечение,
на свое общо събрание
с пълно мнозинство
подкрепя усилията на
министър д-р Петър
Москов за осигуряване
живота и здравето на
медицински специалисти, медицински фелдшери и лекари при работа в населени места

с очаквани конфликти.
Това се казва в декларация
на
сдружението. „Считаме, че осигуряването на безопасни условия на труд
и запазване достойнството на работещите е първостепенна
грижа на всеки работодател и настояваме
Наказателния кодекс
да се прилага с пълната му строгост при
нападение над меди-

цински персонал, изпълняващ служебни задължения“,
отбелязват представителите на болниците в документа.„Изразяваме
надежда, че депутатите ще подкрепят усилията за гарантиране
живота и здравето на
медицински екипи в условия на силен недостиг на медицински кадри“, завършва декларацията.

Електронната здравна система
ще се въвежда в три етапа
Зоя ИВАНОВА
Е-здравеопазването у
нас ще се развива на
три етапа. Това предвижда проектът на
здравното министерство, публикуван на сайта на
ведомството.
Първият е с краен срок
2015 г. и включва изграждане на национална
здравно-информационна
система, която ще постави основите на ездравеопазването. В нея
се включва анализ на текущото състояние на
процесите в здравната
система у нас – участници, процеси, отговорности, използвани информационни системи,
информационните пото-

ци. Анализ ще има и на
очакваните взаимодействие с европейски
здравни IT-системи, ще
се идентифицира необходимата нормативна
регулация. Предвижда се
изграждането на четири регистъра, софтуерна среда за обмен на информация и електронен
здравен запис. Тази част
от проекта е на стойност 12 млн. лв. без
ДДС. С приключването
на първия етап се очаква да е осигурена свързаност на максимален
брой ключови регистри
и информационни системи към средата на е-управлението. Срокът за
реализиране на втория

етап е краят на 2017 г.
В този период ще се реализират пилотни проекти за е-услуги, ще се
разшири националната
здравно-информационна
система и ще се създадат механизми за анализи. Той ще струва 13
млн. лв. без ДДС Третият етап се планира
да бъде реализиран до
края на 2020 г. В този
период е-системата ще
се надгражда и разширява, като се очаква ускорено въвеждане на еуслуги от повече администрации, подобрения
на качеството за осигуряване на информация
за вече съществуващи
услуги.
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Днес д-р Вяра Церовка
има приемен ден
Зоя ИВАНОВА
Народният представител от ПП ГЕРБ-Перник д-р Вяра Церовска ще има приемен ден
днес 15 декември, съобщават от пресцентъра на ПП ГЕРБ. Тя ще разговаря с граждани от област Перник в офиса на партията на
ул. ”Търговска” N:30 от 10.00 до 12.00 часа.
Желаещите да се разговарят с д-р Церовска могат да се запишат на тел. 0884 800
530.
Вяра Церовска предвижда всеки понеделник да се среща с жители от всички общини в област Перник, на които да изслушва техните проблеми.

Росица Янакиева
с приемен ден
Зоя ИВАНОВА
Народният представител от АБВ Росица
Янакиева ще има приемен ден за граждани
днес, 15-ти декември,съобщават от пресцентъра на партията.
Жителите на областта, които искат да разговарят с г-жа Янакиева, могат да го направят от 9 до 11 часа в офиса на местната
структура на партия АБВ в Перник - ул. Р.
Даскалов №1, ет. 2, офис 21 .
Всеки, който желае да се срещне с народния представител, може да се запише и
предварително на телефон 0988346675 .

Джипита чакат пари от
таксите за пенсионери
Зоя ИВАНОВА
Повече от шест милиона са необходими
за да се покрият средствата на общопрактикуващите лекари, специалистите от
извънболничната помощ и денталните лекари за компенсиране на потребителската такса на пенсионерите . От здравното
министерство поясняват, че това са
средствата за четири месеца – август,
септември, октомври и ноември. Прекъсването се дължи на факта, че първоначално заложените средства в бюджета
на ведомството за компенсациите възлизаха едва на 8 млн. лв. за цялата 2014 г.
Още преди приемането на бюджет 2014
имаше предупреждения, че парите няма
да стигнат. Прогнозите бяха, че след около осем месеца ще трябва да се търсят
допълнителни резерви. След първото плащане от близо 1,5 млн. лв. за месец пък
стана ясно, че прогнозите са грешни и
средства ще има до средата на годината.
Очаква се до дни тези средства да бъдат
изчистени.

Нова схема за заплати на
училищни директори
Виктория СТАНКОВА
Нова система за изплащане на директорските заплати поискаха учителските
синдикати от ръководството на образователното министерство.
Профсъюзите и екипът на министър Тодор Танев ще направят работна група,
която да умува върху сметките. Очаква
се тя да бъде формирана до 22 декември
и да започне работа след празниците.
Целта на експертите е да измислят метод,
по който да бъде намалена разликата
между възнагражденията на ръководещите малки и големи училища.
“На село, например, училищният управник може да взема 700 лева, в големите
градове сумата скача и до 1200 лева, посочи Юлиян Петров от КТ “Подкрепа”.
Причината за “ножицата” е, че както
учителските, така и директорските възнаграждения се определят от броя на записаните ученици.
“Вярно, в големите образователни институции управниците имат повече работа. Но на тях им помагат и по няколко помощник-директори. Докато по-малките са
принудени да вършат всичко сами и
реално не се трудят по-малко”, обоснова
се Петров.
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ЧЕЗ ще подкрепи 3 каузи,
предложени в конкурса
„Моето приключение с ЧЕЗтър”
Силвия ГРИГОРОВА

Д-р Татяна Вангелова- директор на ОДБХ –Перник пред в.”Съперник”

- Д-р Вангелова, на
14 декември ветеринарите в България
отбелязват своя професионален празник.
Как посрещнаха ветеринарните специалисти от областта своя
празник, имат ли повод за самочувствие
в трудните условия,
в които се намираме?
- Всички колеги, които упражняват ветеринарната професия
имат основание да бъдат горди, защото
това е една високохуманна професия. Както знаете, ветеринарният лекар лекува
човечеството, а хуманния лекар-човека.
Ветеринарният лекар
е отговорен както за
здравето на животните, така и за здравето на хората, защото знаем, че хранителните
продукти
от
животински
произход, ако са добити от животни, които са болни, то и
здравето на хората
ще бъде увредено. Затова всички колеги,
които практикуват
тази професия, имат
основание да посрещнат празника със самочувствие.
- Тъй като празникът на ветеринарните специалисти е в
края на годината, обикновено това е времето, в което правим
равносметка на постигнатото през отиващата си година. В
тази връзка каква е за
Областна
дирекция
по
храните-Перник
отиващата си 2014та.
- Отиващата си
2014г беше трудна,
но
въпреки
това
смятам, че беше успешна. Не бяха допуснати сериозни епизотии на територията
на
областта.
Ако
трябва да тръгна от
началото на годината, то ще трябва да
се похваля, че Областната дирекция по

безопасност на храните успя да поднови
автомобилния си парк
с два нови автомобила. Единия от тях е
високопроходим и покъсно ни беше изключително
необходим
при обработката на
животните при избухването на болестта син език. Областната дирекция, макар и на малко по-късен етап, както беше
в цялата страна, започна изпълнението
на мерките по държавната имунопрофилактична програма. В
кратък период с помощта
както
на
някои от частнопрактикуващите ветеринарни лекари, така и
на тези, които са служители на дирекцията, успяхме да изпълним всички заложени
мероприятия. Въпреки намаления състав,
в който работихме,
успяхме да предотвратим разпространението на болестта
син език в областта.
- Споменахте за
предприетите мерки
в борбата за ограничаване на разпространението на болестта
син език. Мисля си, че
както
Областната
дирекция, така и всички ветеринарни специалисти от региона
имат право да са доволни от свършената
работа в тази посока.
В съседство с нашата
област имаше огнища
на болестта, но заболелите животни в региона, на фона на тези в страната, бяха
сравнително
малко.
Така ли е?
- Точно така е. Първо, искам да уточня,
че Областна дирекция
по безопасност на
храните –Перник е
най-малката в страната и като район, и като брой работещи
специалисти в нея.
Въпреки това два екипа от по двама наши
ветеринарни специа-

листи бяха в помощ
през август, в най-пиковия момента от избухването на болестта, на колегите ни
от Кърджали, където
ситуацията
беше
много тежка. През
този период ние успяхме с останалите
колеги така да разпределим нещата, че да
сведем до минимум
опасността от избухване на това заболяване на нашата територия. За да съм
по-убедителна ще се
позова на конкретни
цифри. На територията на област Перник заболелите животни от син език са
не повече от 200. Загубилите
животни
стопани са 20, които
са подали заявления в
дирекцията. Искам да
подчертая, че сме изплатили на всички полагащите им се обещетенията. Те възлизат на стойност между 28 000-30 000 лева.
По-малка част от тях
са получени на касата
в дирекцията, а останалата по сметките
на стопаните. Затова
мисля, че всички колеги, които работихме
заедно в борбата за
ограничаване на разпространението
на
болестта син език
имаме основание да
сме доволни от свършеното.
- Преди време споменахте, че приключвате
един
важен
проект по трансграничното
сътрудничество, докъде стигнахте с него?
- Проектът стартира на 21.1.2013г.
Първоначално срокът
за изпълнението му е
бил 20 месеца. След
това управляващият
орган увеличи срока
за изпълнението му
на 24 месеца. На 21
януари 2015г ще финализираме официално този проект, който се нарича „Едно

здраве”. Той ще ни
позволи да установим
непрекъсната комуникация с колегите ни
от Ветеринарния институт в град НишСърбия, за да намалим
риска през границата
да преминават животни, които са носители
на
болести.
Проектът ще допринесе да се елиминира
опасността от това
вече ликвидирани болести на територията на България да бъдат пренесени от съседна Сърбия. Тази информационна система, която е същината
на този проект, е вече факт. Нейният
сървър е изграден и
позициониран във ветеринарната лечебница в Трън, която също
е ремонтирана. Днес
очакваме да пристигне и новото офис оборудване. Така че, дефакто проектът е
приключен в рамките
на 9 месеца. В началото е имало период от
около една година, в
която той не е стартирал
пълноценно.
Съставът на екипа,
работещ по него, беше променен и аз
мисля, че това също
помогне да форсираме
дейностите, заложени в проекта. Работата по европейските
проекти изисква оперативност и пълно
отдаване,
защото
всеки срок по определена дейност, предполага реално завършена друга дейност.
Просрочването на изпълнението на една
дейност, води след себе си забавяне и на останалите. Радвам се,
че проектът е вече на
финала и ще можем
още в края на тази година да се поздравим
с приключването му.
Водещ партньор в него е Областна дирекция по безопасност
на
храните-Перник.
Останалите партньо-

ри са Областните дирекции по храните в
София-област и Кюстендил от българска
страна. От сръбска
страна партньор е Ветеринарният институт в Ниш. В рамките на проекта имахме
много срещи, които
са много полезни и за
двете страни. Обмяната на опит, на
добри практики с колегите от Сърбия по
време на семинарите,
беше много полезна за
нас. Освен това наши
ценни партньори по
този проект са и ловните дружинки. Логично е да се очаква,
че дивите животни
биха могли да бъдат
потенциалните преносители на определени заболявания повече,
отколкото домашните
животни.
Затова ловците ни се
явяват един сериозен партньор в този
проект.
От 13 проекта, които се реализират на
територията на Сърбия, този е отличен
като
най-успешния.
Както знаете, по повод професионалния
ни празник се правят
номинации за ветеринарен лекар на годината в различните направления. Искам с гордост да заявя, че тази година, в направление
„Международна
дейност”, ръководителят на проект „Едно здраве”- Теодора
Петкова бе отличена
с наградата „Най-добър ветеринарен лекар”. Предложението
за нейното номиниране е от Областна дирекция по безопасност на храните-Перник. Това е не само
признание, но и морална награда затова, че
трудът на екипа, който работи по проекта не е отишъл напразно.
Разговора води
Силвия ГРИГОРОВА

ЧЕЗ определи победителите в първия
конкурс за детска рисунка „Моето
приключение с ЧЕЗтър“. ЧЕЗтър е основен герой на микросайта на компанията
„Инвестираме
в
България“
/
investiramevbulgaria.com/. Общо 138 рисунки бяха получени в конкурса, който
стартира на 15 октомври и приключи на
30 ноември.
В конкурса ЧЕЗ предизвика фантазията на децата с темата „Искам ЧЕЗтър да помогне на…“. В своите рисунки
участниците трябваше да опишат как
виртуалният герой може да помогне на
важна според тях кауза, а компанията
се ангажира да подкрепи трите каузи,
спечелили първа награда. В категория
до 6 години е отличена Тайра Ридваева
от София, която предлага в началните
училища и предучилищните групи да се
проведе образователна кампания за начините за пестене на електроенергия. В
категория до 9 години печели Ния Младенова, която предлага ЧЕЗтър да помогне поддръжката и експлоатацията
на енергийните съоръжения да става с
грижа и отговорност към природата,
птиците и животните. Силвана Боянова
от с. Долни Цибър, Област Монтана е отличена в категорията до 12 години. Тя
би искала ЧЕЗтър да се грижи за природата като подкрепи енергийно ефективните технологии чрез навлизането на
електромобилите в нашия живот. Всички те ще получат от ЧЕЗ по един комплект „Енциклопедия на знанието“, настолен статив и скицник. Заелите второ и
трето място в трите категории ще получат комплекти за рисуване.
„Благодарим на всички участници за
изпратените рисунки и за ценните идеи.
Изненадани сме от интереса, тъй като
това не беше обикновен конкурс за детска рисунка, а за рисунка с кауза.
Всички участници показаха забележително отговорно отношение към проблемите на обществото и към важните неща, които се нуждаят от подкрепа. Осъзнахме, че нашите деца са отговорни
граждани и ние има какво да научим от
тях“, каза Петър Докладал, регионален
мениджър на ЧЕЗ за България.
Инициативата „Моето приключение с
ЧЕЗтър“ е част от програмата на ЧЕЗ за
корпоративна социална отговорност
„Инвестираме в България“. Тази програма подпомага различни сфери на социалния и обществен живот в регионите, в които ЧЕЗ развива дейност, чрез
спонсорство, дарения и доброволчески
инициативи. По програмата компанията
финансира реализацията на проекти в
областта на енергийната ефективност,
градската среда и природата, подкрепя
млади таланти от различни сфери, осъществява доброволчески инициативи.
Подробна информация за социално
отговорните проекти на ЧЕЗ, както и за
спечелилите рисунки и каузи в конкурса „Моето приключение с ЧЕЗтър“ може
да
бъдат
намерени
на
investiramevbulgaria.com, на корпоративния сайт www.cez.bg и във фейсбук
страниците „We care“ и „За децата и
енергията“.

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info
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БРОКЕРСКА КАНТОРА
Агенцията е създадена през
1994 г.

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

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч
ГАРСОНИЕРИ:
1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена
- 32 000 лв.
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая
- 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена
- 20 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ
- 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер.
- 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер.
- 24 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана
- 22 000 лв.
ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., пл., ТЕЦ, таван, мазе, 60 кв.м
- 38 000 лв.
2. Център, ет. 1, ТЕЦ, тер., таван
- 49 000 лв.
3. Център, ет. 3, 2 тер., 72 кв.м
- 45 000 лв.
4. Център, ет. 3, нова кооп., 74 кв.м, с гараж
- 33 000 евро
5. Център, ет. 4, ТЕЦ, тер., таван
- 45 000 лв.
6. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., среден
- 35 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., среден
- 25 000 лв.
8. Изток, ет. 2, тх. ТЕЦ, ПВЦ
- 38 000 лв.
9. Изток, ет. 6, 2 тер., лукс ремонт
- 33 000 лв.
10. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер
- 31 000 лв.
ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер.,
- 32 000 лв.
2. Проучване, ТЕЦ, 2 тер, ремонтиран ПВЦ
- 52 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт
- 44 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран
- 43 000 лв.
5. Тева, непреходен, 2 тер., ет. 1
- 25 000 лв.
6. Център, ет. 7/н/, ТЕЦ 2 тер., таван, добър вид
- 38 000 евро
7. Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър вид
- 30 000 лв.
8. Ид.ц., ет. 2 ТЕЦ, 2 тер., 98 кв.м
с части от 3 магазина
- 53 000 евро
9. Къща, в ниската част над автогарата,
три стаи 70 кв.м, гараж, дв. 212 кв.м
- 23 000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино ет. 7, ТЕЦ, обзаведена
- 140 лв.

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300
х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

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

1. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт
- 35 000лв.
2. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт
- 52 000 лв.
3. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж
- 75 000 евро
4. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен
- 43 500 лв.
5. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
6. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж
- 30 000 лв.
7. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата
- 21 000лв.
8. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
9. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
10. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода
- 4 200лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м
- 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м
- 29 000 лв.
13. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м
- 10 000 лв.
14. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м
- 31 000 евро
15. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
16. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м
- 12 000 лв.
17. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща
- 16 000 лв.
18. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м
- х 15 евро/кв.м
19. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден
- 12 500 лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ТЕЦ
- 150 лв.
3. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер.
- 160 лв.
4. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма
- 180 лв.
5. Двустаен, Изток, напълно обзаведен
- 230 лв.
6. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.
- 200 лв.
ЗАМЕНЯ:
1. Гарсониера на Бучински път, юг, без тер.,
за Двустаен, блок 39 на Бучинки път
КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

АГЕНЦИЯ

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ПЕРНИШКИ
ИМОТИ-ЕЛИТ
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/
Член на
www.intelekt2000.portalimoti.com
НСНИ
и
Тел. 076/670
РСНИ 900; 076/607 707
0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

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/
1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ

- 15 800 евро

2. Едностаен-ЦГЧ,ет.8/от 9/,ТЕЦ,две тераси,югоизток - 16900 евро

АПАРТАМЕНТИ:

3. Двустаен ЦГЧ,нова сграда с акт 16,ет.2,72м2

- 36 900 евро

1. ЕДНОСТАЕН, РАДОМИР, ЦЕНТЪР, ЕТ.4, ТЕРАСА

- 17000 ЛВ.

4. Двустаен ЦГЧ,ет.3,нова сгр.,луксозно обзаведен,78м2 - 44 000 евро

2. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА

- 19000 ЛВ.

5. Двустаен Център,ет.3,ЕПК, 74м2,3стаи +кухня,без ТЕЦ-25 000 евро

3. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ.6, ТЕРАСА

-24000 ЛВ.

4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ

- 26000 ЛВ.

5. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ТЕЦ, ДВЕ ТЕРАСИ

- 31500 ЛВ.

6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН

- 37000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ

- 60000 ЛВ

8. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.3, ЕПК, ТЕРАСИ
9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13

6. Двустаен Център,ет.3,нова тухла,тераса,без ТЕЦ

-21 500 евро

7. Двустаен Хумни дол,ет.2,ТЕЦ,две тераси,реновиран – 16 900 евро
8. Двустаен Тева,ет.1,бивш търг.обект,може и за живеене-13 300 евро
9. Двустаен Тева-72м2,ет.6,изцяло източен,по БДС

-10 300 евро

- 50000 ЛВ.

10. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ

- 21 500 евро

- 22000 ЛВ.

11. Двустаен Мошино,ет.2,преустроен,модерно обзаведен. - 23 000 евро
12. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран,преустроен - 21 300 евро

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ

-55000 ЕВРО

13. Двустаен Юр.Гагарин,ет.3,72м2,ЕПК,ТЕЦ,тераси,БДС-19 900 евро

11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4

- 69000 ЕВРО

14. Тристаен Център, ет. 1, тухла,ТЕЦ,тер,ИЗГОДНО

12. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4

- 74000 ЕВРО

15. Тристаен, нова обитаема сграда

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

- 25 600 евро

до ул. Търговска, ет. 3, обзаведен

- 55 999 евро

16. Тристаен Юр.Гагарин,102м2,ЕПК,ет.7,югозапад

- 39 999 евро

1. КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М, ДВОР:420КВ.М,
ЗА РЕМОНТ

- 13000ЛВ.

2. С.ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М, АСФАЛТ

- 77000 ЛВ.

3. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М

-33000 ЛВ.

4. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М

-32000 ЛВ.

18. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток,ет.3,нова сграда,

5. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М

-20000 ЛВ.

луксозен,обитаем

- 54 999 евро

19. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, 100 кв.м, до площада

- 47 900 евро

6. УПИ 2150КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ

- 43000 ЕВРО

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,
модернизиран,ч.обзаведен

- 27 999 евро

7. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65000 ЛВ.

20. Четиристаен ЦГЧ,ет.9/от 11/,лукс.ремонт

8. УПИ 285КВ.М СЪС СТАРА КЪЩА

и гаранционно пълно обзавеждане

-10000 ЛВ.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕН

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

- 350 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.2 И ЕТ.3 , ПЛАЩАНЕ
В БРОЙ
2. ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
3. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ,
ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

-47 900 евро

непреходен,подобрения

-26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ДО БИЛЛА- ИЗТОК –
К У П У В А:
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН
За цена не по-малко от 500 лв.
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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/

ПРОДАВА:
1. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг
- 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 5, юг, ПВЦ
- 26 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер.
- 30 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра
- 38 000 лв.
5. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван
- 43 000 лв.
6. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ
- 32 000 евро
7. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ
- 55 000 лв.
8. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер.
- 42 000 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер.
- 30 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 3, ТЕЦ, , тер., изток/запад
- 24 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., ет. 6, тх. пл., ТЕЦ, тер., след ремонт
- 30 000 евро
13. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр.
- 35 000 евро
14. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
15. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м
- 60 000 евро
16. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
17. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м
- 35 000 лв.
18. Къща, Център, вертикален близнак, РЗП: 140 кв.м, дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
19. Парцел, Кладница, 680 кв.м, регулация, ток, вода, целог. достъп- 26 000 евро
20. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м
- 16 000 лв.; 11 000 лв.
21. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел
- 80 000 евро
22. Продава/заменя магазин, София жк. Младост-2,
ЗП: 63 кв.м, за подобен в Перник
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Проучване, ет. 2, ТЕЦ, преустроена, обзаведена - 180 лв.
2. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен
- 300 лв.

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ
Тел.: 0895/718 709
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215
130, 076/60 13 38

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг
- 18 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер.
- 19 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт
- 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ
- 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг
- 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения
- 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации
- 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път
- 15 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен
- 20 000 евро
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид
- 200 лв.
2. Двустаен, Център преустроен в тристаен, луксозен
- 350 лв.
Купува:
1. Апартаменти,във всички райони на Перник
2. Къщи, в Перник и региона.
3. Парцели за жилищно строителство.
4. Промишлени сгради и парцели в промишлената зона на града.
КАНТОРА

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

елефони:
ефони:60
15;;
Тел
ефони:
60 13 15
0898/680 417;
Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.
2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.
- 21 000 лв.
3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.
- 22 000 евро
4. Център, ул. Струма, ет. 2
- 25 000 лв.
5. Димова махала, ет. 3, ТЕЦ, тер.
- 23 500 лв.
6 . Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
7 . Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1
- 19 900 лв.
8 . Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2222 000 лв.
9 . Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3 - 18 000 лв.
10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ
- 26 000 лв.
11. Изток, ет. 3 - 2211 000 лв, ет. 8 - 20 000 лв., ет. 44-- 24 700 лв.
1 2 . Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6
- 23 000 лв.
ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.
- 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ
- 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.
- 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.
- 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2
- 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.
- 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8.Мошино, ет. 2, 6677 кв.м, нов, тх.
- 3322 000 евро
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт
- 35 000 лв.
10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр. - 33 000 лв.
11 . Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот
теракот-- 26 000 лв.
1 2 . Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт
ремонт-- 20 500 лв.
13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС
БДС-- 17 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 6
- 19 500 лв.
ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ
- 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5
- 33 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС
- 31 000 лв.
4 . Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.
- 40 000 лв.
5. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС
- 35 000 лв.

6 . Радомир, ет. 8, по БДС
- 15 000 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 325кв.м.
- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир
- 1177 0000
00 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м
- 59 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м
кв.м-- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м
- 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11 . Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м
- 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста - 16 000 лв.
13 . Парцел, Варош, 520 кв.м
- 15 000 евро
14 . Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м
- 15 000 евро
15 . Парцел, Драгановец, 330 кв.м
- 10 000 евро
16 . Парцел, над Автогарата, 435 кв.м
- 11 000 евро
17 . Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м
кв.м-- х 20 евро/кв.м
18 . УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода
- 11 000 евро
19.. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща
19
- 25 000 лв.
22 . УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен
- х 50 евро/кв.м
21 . УПИ, Даскалово, 330 кв.м
- 26 000 лв.
22 . УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м
- 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м
- 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена
- 250 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен
- 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2
- 200 лв.
4. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане - 150 лв.

Имоти
ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,
ЕПК, ет. 4 19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток,
топ-място
тел. 0887 884 095
и 0888 50 32 37
Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул. Найчо Цанов № 34, ет.4, офис:13
www.joki.imot.bg тел. 088/8548 867; 088/8227 490

Ново строителство:
1. Двустаен, Център, 78 кв.м, лукс, обзаведен
- 44 000 евро
2. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран
- 29 900 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16
- 65 000 евро
4. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16
- 42 000 евро
5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м
7. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс
- 1 000 лв./кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ
- 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер.
- 26 300 лв.
4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер.
- 34 500 лв.
5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС
- 22 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер.
- 26 200 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена
- 21 600 лв.
8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр.
- 30 000 лв.; 21 000 лв.
9. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер.
- 20 000 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер., асансьор
- 19 200 лв.
12. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер.
- 40 000 лв.
13. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг
- 38 000лв.
14. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер.
- 36 000 лв.; 31 500 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, ремонт, два входа
- 26 300 лв.
16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер.
- 25 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ
- 32 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3
- 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг
- 26 500 лв.
20. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
21. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.
- 35 000 евро
22. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт
- 37 000 евро
23. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2
- 50 500 лв.; 45 000 лв.
24. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м
- 33 000 евро
25. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок
- 29 900 евро
26. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс
- 38 900 лв.
27. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
28. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ
- 32 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс
- 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер.
- 35 000 лв.
32. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер.
- 36 600 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ
- 47 000 лв.
34. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС
- 26 000 лв.
35. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 41 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Съперник
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. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м
- 25 000 евро
2. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м
- 18 500 евро
3. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ
- 30 000 лв.
4. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС
- 13 000 лв.
5. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, по БДС
- 32 000 лв.
6. Тристаен, Център, 91 кв.м, ет. 2/4/
- 72 000 лв.
7. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,
- 52 000 евро
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран
- 31 000 евро
9. Трисатен, Изток, 87кв.м, ТЕЦ, ет. 1, отремонтиран, обезопасен - 55 000 лв.
10. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран
- 47 000 лв.
11. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
12. Къщи и апартаменти в Делта Хил
13. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
14. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м
- 49 000 лв.
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м
- 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м
- 38 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор
- 28 000 евро
19. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър
- 40 000 лв.
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м
- 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Кладница, 680 кв.м
- 25 000 евро
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м
- х 26 евро/кв.м
24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м
- 60 000 лв.
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности
- 35 евро/кв.м
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма
- 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка
- 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт
- 145 000 евро
30. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
31. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
32. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро
ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 4/5/, необзаведен
- 180 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен
- 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен
- 250 лв.
4. Двустаен, Изток, обзаведен, ТЕЦ
- 200 лв.
5. Тристаен, кв. Тева, мн. добър
- 300 лв.
6. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел
- 350 лв.
7. Помещение, Изток, 70 кв.м, сан. възел, СОТ
- 600 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНООХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40;
0888/29 29 62

Имоти, реклами

Може да видите вашите рекламни карета и на електроното издание на вестника www.sapernik.info

Съперник

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

Телефони:

076/67 34 03;

0888/689 535

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра,
след ремонт, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5,
с мет. врата, сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
2. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м

- 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина
4. Магазин, Бл. Гебрев, 52 кв.м
5. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място

- 16 000 евро
- 40 000 евро
- 1 400 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов
3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, нов,
ремонт, ново пълно обз.
- 500 лв.
2. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м
- 400 лв.
БРОКЕРСКА
КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд
тел. 076/60 28 94;
076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895
0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място
- 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над Автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м
- 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м
- 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра
- 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м
- 55 000 лв.
6. Къща, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел
- 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна- 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра
- 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация
- 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас
- 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза- 22 000 лв.
12. Парцел, Мещица, 960 кв.м
- 18 000 лв.
КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток
- до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център
- до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

“ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

15 декември 2014 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.; 30 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер.
- 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ
- 19 900 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5
- 17 000 лв.; 23 800 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер.
- 41 000 евро
6. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4, ПВЦ, среден
- 39 000 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ
- 28 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл.
- 22 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7
- 22 500 лв.; 27 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 7/8/, ПВЦ
- 24 500 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер.
- 35 000 лв.; 38 800 лв.
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, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер.
- по договаряне
15. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м
- 45 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС
- 42 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер.
- 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех.
- 40 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван
- 41 800 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ
- 47 000 лв.
21. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м
- 32 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
23. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
24. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
25. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м
- 43 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп
- 21 000 евро
27. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път
- 30 евро/кв.м
28. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м
- 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
29. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м
- 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ
ИМОТИ-ЕЛИТ
20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
www.pernishkiimoti.imot.bg

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

Член на
НСНИ
и
РСНИ

0888/222 656
0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., около х-л Струма, ет. 11, 48 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ
3. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м
ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер.
2. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер., около х-л Струма
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс
5. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, ПВЦ, ламинат, вътр. изол., с двор и два входа
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс
8. Двустаен, ул. Рашо Димитров, обзаведен, ТЕЦ
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер.
10. Двустаен, Мошино, ет. 8, ТЕЦ
11. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.
ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер.
5. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ
6. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер.
7. Тристаен, Радомир, кв. Тракия, ет. 7, 2 тер., подобрения
8. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер.
10. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
Клепало, Изток, Църква
ДАВА ПОД НАЕМ :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ

SOS Детски селища
България
Нашата банкова сметка:

- 35 000 лв.
- 20 000 лв.
- 32 000 лв.
- 38 000 лв.
- 50 000 лв.
- 42 000 лв.
- 40 000 евро
- 42 000 лв.
- 35 000 лв.
- 22 000 евро
- 40 000 лв.
- 25 000 лв.
- 34 000 лв.
- 26 000 лв.
- 48 500лв.
- 57 500 лв.
- 84 000 лв.
- 36 000 лв.
- 33 000 лв.
- 37 000 лв.
- 23 000 лв.
- 70 000 евро
- 70 000 евро
- 78 000 евро

- 250 лв.
- 350 лв
- 300 лв.
- 250 лв.
- 350 лв.

Новооткрит
автокозметичен
комплекс и денонощно
охраняем паркинг
до стария
Икономически

Райфайзенбанк (България) ЕАД:
BG76RZBB91551060353913
Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,
ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.
- тел. 0888/543 633

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

тел.0878/32 14 34

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

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
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА
СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

076/67 30 55;
0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров
- 20 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС
- 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг
- 19 100 лв.
4. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС
- 23 000 лв.
5. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт
- 29 000 лв.
ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.
- 26 000 лв.
2. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ
- 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер. ПВЦ
- 35 000 лв.
4. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер.
- 27 000 лв.
5. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер.
- 32 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер.
- 30 000 лв.
7. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер.
- 32 000 лв.
ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ
- 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен
- 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров
- 39 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер.
- 41 800 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт
- 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов
- 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер.
- 32 000 лв.
10. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.
- 37 900 лв.
11. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс
- 36 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро
КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м
- 60 000 лв.
2. Етаж от Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 92 кв.м, УПИ, 707 кв.м - 35 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес
- 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м
- 25 евро/кв.м
5. Петно, кв. Изток, 70 кв.м
- 18 000 лв.
ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., ремонт
- 200 лв.
2. Действащ, търговски обект, Изток, 80 кв.м, сан. възел - 400 лв.

Кантора
за недвижими
имоти

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/
Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,
ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,
ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,
С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ 46 000 ЛВ. /с коментар/
ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Ид.ц., ет. 6, ет. 4, тх. пл.
- 32 000 лв.; 28 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда
- 36 000 лв.
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7
- 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 18 000 лв.
5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС
- 22 000 лв.
6. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични
- 40 000 лв.; 38 000 лв.
7. Двустаен, ул. Отец Паисий, преустр. в Тристаен, осн. ремонт
- 40 000 лв.
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер.
- 41 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран - 28 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър
- 25 000 лв.
11. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 2, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 23 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4
- 29 000 лв.; 27 000 лв.; 25 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
14. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС
- 45 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл.
- 40 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3
- 40 000 лв.
17. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК, юг, спешно
- 34 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3
- 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
19. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м
- 30 000 лв.
20. УПИ над Болницата, 500 кв.м; 300 кв.м
- 20 000 лв.; 15 000 лв.
21. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина
- 22 000 лв.
22. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м
- 9 000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, след осн. ремонт, част. обзаведена
- 150 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена
- 170 лв.
3. Гарсониера, Тева, обзаведена, ет. 5, работещ асансьор
- 150 лв.
4. Дв., Пашов, тх, пл, напълно обзаведен
- 190 лв.
5. Двустаен, Мошино, напълно обзаведен, отличен
- 200 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен
- 220 лв.
7. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен
- 200 лв.
8. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен
- 230 лв.
9. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2
- 100 лв.; 250 лв.
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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

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

МАЛКИ

Д-р Джунков

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

акушер-гинеколог

И ВЪТРЕШНИ

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч
прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

- ТЕЛ. 0876/ 307 258
0895/996 979

GSM: 088/8700 258, тел. 67 49 05

ОБЯВИ

автомобили

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6,
инжекцион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в движение. За информация тел. 0888
311 312.
имоти

Продавам или давам под наем офис,
Идеален център на Перник, 16 кв.м - тел.
076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,
панорама, 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
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-

шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200
кв., продажба или обезщетение – тел.
0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,
ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер., с
алум. дограма, теракот, с обзавеждане, 19
900 евро /без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237

264
Давам под наем, охраняемо складово
помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение,
90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил
наем
и Методий 61, 120 кв.м - тел.
Давам, обзаведен апартамент, в кв. 60 35 74
работа
Изток, изгодно, дългосрочно - тел. 0897/
668 608
Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за
Давам под наем, луксозни помещения предпочитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/
за офиси, кв. Христо Смирненски - тел. 820 644
0988/953 050; 0899/588 545
Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
Давам под наем, обзаведени стаи всяка АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/
със собствен санитарен възел - 0888/952 50 32 37

èìîòè
0887/884 095;
0888/503 237

Съперник

-

òîï-ÎÔÅÐÒÈ

0887 884 095 и 0888 503 237

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

Собственик
продава:

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен 19 900 евро /без посредник/

Дава под наем, помещение
132 кв.м, кв. Изток, топмясто, подходящо за офиси, търговски представителства, кафе.

ÀËÄÈÍÀ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

1. Двустаен, Изток, тх.,
ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,
таван, мазе - 30 300 лв.

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.

1. Апартамент, Твърди
ливади, 56 кв.м., с таван над
апартамента - 30 000лв.

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА
ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

ïåðíèøêè èìîòè

ÀÐÒ-ÊÎ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ïÐÅÑÒÈÆ

ПРОДАВА:

в Центъра и кварталите.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м 30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро
Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство, с акт 16

ÆÎÊÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

тел. 076/ 60 03 01

тел. 0888/222 656

Купува и наема, за
реални клиенти,
всякакви апартаменти

тел. 0888/ 22 74 90

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

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 67 кв.м.,
ет. 5, ПВЦ - 32 500 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК, без
ТЕЦ, таван, нов - 28 000 евро
2. Къща, кв. Ралица, 2 ет. пл. 45 000 лв.

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

v Вулканизация
v Изправяне на джанти
тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

Къща, кв. Ралица, вертикален
близнак, РЗП:110 кв.м., гараж,
двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

Къща, Студена, 2 ет., масивна, двор: 570 кв.м., всички комуникации - 40 000лв.

ÎÐÅË

тел. 0898/ 945 694

1.Парцел, Даскалово, 1 600 кв.м., за
бизнес, срещу “Мал Мук”, граничи с две
улици, на главен път - по договаряне
2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 00 01

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,
ТЕЦ, тер. - 16 100 лв.
2. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
ПВЦ - 28 900лв.

ÅÄÀ

ÅËÈÎÍ

Ателиета 33 кв.м, ново
строителство Рударци, затворен
комплекс с басейн - 40 000 лв.

1. Двустаен, Изток, ет. 6,
ТЕЦ, 2 тер, юг - 28 000 лв.
2. Двустаен, Топ-Център,
ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 13 38

Гарсониера, Дараците, ТЕЦ,
тер, юг - 18 000 лв.

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина
чешма”, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 17 000 лв. тел. 0888/700 258; 0888/932 391

1.

- 0888/874 595
Дава под наем магазин
със складова част, ул.
Благой Гебрев, 16 кв.м,
оживено място

тел. 076/ 60 19 23

Съперник

Дайджест

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
Уважаеми клиенти,
ЧЕЗ осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите
клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на
eлектрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение,
присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация
на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването, както следва:
Пернишка област
За периода 15-19.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - с. Расник
На 15.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 25, 26
На 15.12.2014 г. /09:30 - 10:00 и 13.00-13.30 ч/ - с. Егълница, с. Дебели лаг, с. Извор, с. Углярци, с.
Драгомирово, с. Буново, с. Байкал, с. Клапаровци, с. Калища; Базови станции Вивател и Глобул; с.
Извор; Ваканционно селище ЕКОЕЛ; с. Дебели лаг.
На 15.12.2014 г. /09:00 - 12:00 ч/ - гр. Радомир - кв. Върба; Априлско Въстание 25, 42, 46, 47, 52, бл.
Къща; Върба 18, бл. Самарско знаме, Барака, Къща, Училище, Фурна; Ген. Столетов 10, 15, бл. Къща;
Еделвайс 10, 17, 2, 7, бл. Къща; Иван Соколов 16, 28, 33, 38, 46, 5, 59, 8; Иглика 13; Кокиче 14; Коста
Миланов 11, бл. Къща; Опълченска 9; Самарско Знаме 18; Трети Март бл. Кино, Читалище
На 15.12.2014 г. /10:00 - 11:00 ч/ - с. Кладница - Берлин 10, 12, 14, 15, 17, 19, 2, 20, 24, 8, 9; Брюксел
1, 10, 2, 3, 4; Лондон 17, 19, 21, 24, 31, 33, 37, 38, 39, 44, 49, 51, 52, 54, 60; София 52, 54, 56, 58, 59, 61,
63, 64, 66, 68, 69, 71, 72, 73, 74; Стадиона 35, 38, 41
На 15.12.2014 г. /10:00 - 13:00 ч/ - Оранжерия; с. Извор, ВиК - ПС Извор
На 15.12.2014 г. /11:00 - 12:00 ч/ - с. Кладница - Делта Хил - кв. 17; Лондон - кв. 17; Упи-ix 29 - кв. 18;
Упи-v 35 - кв. 17
На 15.12.2014 г. /13:00 - 16:00 ч/ - кв. Върба - Божур 5; Върба 12, 17, 37, бл. Къща, сграда; Детелина
4; Драва 6; Здравец 9; Иван Георгиев 14; Ильо Войвода 13, 36; Кокиче 1, 3, бл. Фургон; Райко
Даскалов 107, 111, 3, бл. кв. Върба; Роза 26
На 16.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 49, 50
На 16.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - фабрика Пектин
На 17.12.2014 г. /09:00 - 12:00 ч/ - гр. Перник - Проучване - бл. Рудник Св. Анна; Цалева Круша 10, 16,
18, 20, 22, 23, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, бл. 1, 11, 12, 4, 6, 7, Дърводелска работилница
На 17.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева – бл. 10, 11, 12, 13
На 17.12.2014 г. /13:00 - 13:30 ч/ - гр. Перник - Асен Търновски 10, 11, 12, 14, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 8; Бор
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; Валентина Терешкова 11, 13, 15; Вела Пеева 64, 66, 68, 70, 72, 72А; Димитър Благоев
17, 27, 29, 31, 33, 43, 43А, 45, 45А, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 86А, 88, 90, 92, 94, 96, 96А;
Калофер 1, 10, 12, 14, 16, 3, 4, 5, 6, 8А; Кръстина Михайлова 10, 11, 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мадарски
Конник 10, 12, 14, 16, 3, 4, 6, 8; Малчика 1, 3, 5; Никифор Панкев 6; Огоста 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41; Опълченска 1, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 22, 3, 5, 6,
7, 8, 9; Родина 1, 2, 4, 6, 8; Сините Вълни 1, 3, 3А, 4, 4А, 5, 6, 7; Тодор Йорданов 2, 4; Училищна 1; Цветна
Градина 2, 4, 8
На 17.12.2014 г. /12:00 - 15:00 ч/ - гр. Радомир - Бузлуджа 2; Подпор. Константин Цанков 2; Преспа
1; Райко Даскалов 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22., 23, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 36, 38, 4, 40, 42, 44, 6, 8, бл. 21,
23, 25; Училище Св. Св. Кирил и Методий; Свобода 1, 10, 11, 12, 15, 16., 17, 19, 20, 3, 8, бл. Магазин,
Парцел 34-989
На 17.12.2014 г. /14:30 - 15:00 ч/ - с. Батановци - Махала Тричкова 73; махала Кабранови 1, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
На 18.12.2014 г. /09:00 - 13:00 ч/ - гр. Перник - Ален Мак 1, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 14В, 15, 17, 19, 2,
21, 23, 25, 27, 29, 3, 31, 33, 35, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Бунтовник 8; Васил Априлов 10; Захари Стоянов 1, 10, 11,
12, 13, 15, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Ивайло 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 5, 7, 8, 9; Капитан Векилски
10, 11, 12, 13, 14, 18, 5, 7, 8, 9; Лилия 10, 11, 12, 13, 14, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Мургаш 6; Оборище 10, 11,
12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4,
40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 51А, 53, 53А, 7, 8, 9; Палма 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 2А,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Волов 1, 11, 12, 13, 14, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Панайот Хитов 1, 10, 12, 14, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; Света Петка 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 26., 27, 28, 29, 3, 30,
30А, 31, 32, 33, 34, 35, 35., 36, 37, 37., 38, 39, 4, 4., 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49., 5, 50, 51, 52,
53, 54, 54А, 55, 57, 59, 59А, 7, 8, 9, бл. 47; Синчец 1, 10, 11, 12, 13, 15, 15., 16, 17, 18, 2, 20, 22, 24, 26,
28, 3, 30, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; Софийско Шосе 114, 118, 120, 122, 51, 53, 55, 57; Стефан Караджа 24А; Стоян
Заимов 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16., 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28Б, 29, 30, 30А, 31, 33,
35, 37, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9; Тодор Каблешков 13, 14, 15, 16, 17, 17 А, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24,
24., 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49; Хаджи Димитър
1А, 1Б, 3, 4
На 18.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 10, 11, 12, 13, 40, 47, до бл. 1, до бл. 22, до
училището, зад бл. 23, магазин, магазин и фото, павилион, пазара, пункт, срещу блок 10, срещу
Фламинго, училище
На 19.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 10, 11, 12, 13, 40, 47, до бл. 1, до бл. 22, до
училището, зад бл. 23, магазин, магазин и фото, павилион, пазара, пункт, срещу блок 10, срещу
Фламинго, училище
Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства
от планираните прекъсвания на електрозахранването.
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един
градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете
сайта www.cez-r p.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн
приложение “Планови ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в реално
време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района,
който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ
Уважаеми клиенти,
Уведомяваме ви, че в изпълнение на Общите условия на ЧЕЗ Разпределение България и в съответствие
с изискванията на действащото законодателство в страната, компанията извършва планова подмяна на
електромерите на своите клиенти в Западна България. Молим клиентите на ЧЕЗ, които живеят на посочените
долу адреси, да осигурят представител на домакинството, който да присъства на подмяната.
Подмяната на електромерите ще се извърши както следва:
Пернишка област
На 15.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 25, 26
На 16.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 49, 50
На 17.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева – бл. 10, 11, 12, 13
На 18.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 10, 11, 12, 13, 40, 47, до бл. 1, до бл. 22, до
училището, зад бл. 23, магазин, магазин и фото, павилион, пазара, пункт, срещу блок 10, срещу Фламинго,
училище
На 19.12.2014 г. /09:00 - 16:00 ч/ - гр. Перник – Тева - бл. 10, 11, 12, 13, 40, 47, до бл. 1, до бл. 22, до
училището, зад бл. 23, магазин, магазин и фото, павилион, пазара, пункт, срещу блок 10, срещу Фламинго,
училище
За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010, на цената на един
градски разговор според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком или посетете сайта
www.cez-rp.bg. Вече можете да се възползвате и от уникалното ново онлайн приложение “Планови
ремонти и аварии” на m.cez.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и
непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който ви интересува, както и за
очакваното време за възстановяване на захранването.
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И Вучков потвърди, че Сертов е
напуснал страната към Гърция

Вътрешният министър Веселин Вучков каза "с висока
степен на сигурност" пред bTV, че Петко Сертов е напуснал
страната ни в посока Гърция.
Тази информация е обсъдена последно снощи от
специален щаб, поясни министърът.
Изявлението на вътрешния министър съвпада с
предположението на главния секретар на МВР Светлозар
Лазаров по-рано тази седмица. Тогава Лазаров обясни,
че това е логично заради контактите на Сертов и
семейството му в Гърция.
Освен това автомобилът му е бил забелязан в деня на
изчезването му (миналия петък) в района на Петрич.
След като бившият шеф на ДАНС изчезна в края на
миналата седмица (5 декември 2014 г.), той бе обявен за
издирване, а МВР търси сив "Опел Астра", с който Сертов
е тръгнал от дома си в петък. Интерпол също издирва
Сертов.
Тaзи неделя Вучков направи и уточнението, че
информацията е потвърдена най-малко от три технически
средства и други, проверени от разследващите органи
факти.
Министър Вучков не можа да посочи изяснени
конкретни причини за действията на Сертов. Той заяви,
че към момента няма сериозен мотив, който да послужи
като основа за цялостно разследване.
"По тази причина вероятно и прокуратурата все още
не е образувала досъдебно производство. Вярвам, че
МВР може да установи истината за това къде се намира
Петко Сертов", завърши вътрешният министър.

“Диагностично консултативен център 1 Перник”
- гр. Перник, ул. Брезник № 2
извършва специализирани медицински дейности по:

Вътрешни болести; Нервни болести; Хирургия;
Ендокринология; Кардиология; Ортопедия и травматология;
Пневмология и фтизиатрия; Психиатрия; Акушерство и
гинекология; Офталмология; УНГ болести; Кожно-венерически болести; Физикална и рехабилитационна медицина;
Клинична лаборатория; Микробиологична лаборатория;
Лаборатория за образна диагностика. От 01.12.2014 г. се
открива кабинет по нефрология с лекар д-р Диян
Генов - гл. асистент в клиника по нефрология и
трасплантация към Александровска болница с
работно време всяка сряда от 15.00 ч. до 19.00 ч.
Всички кабинети работят с НЗОК и здрави фондове.

Телефон за контакти 076/ 608 804
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

професионален
масажист
ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

ВИДОВЕ МАСАЖИ
Слави
abo.bgpost.bg до 20 число тел. 0893/79 12 19

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО
ÎÍËÀÉÍ

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info
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Мозайка

Съперник

ХОРОСКОП
ОВЕН
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, във
връзка с чл. 19 от ЗСПЗЗ и чл. 82 от Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински съвет
– Радомир и Заповед № 756/12.12.2014г. ОБЩИНА РАДОМИР
ОБЯВЯВА
I. ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по–нататък само
„търг”/ за отдаване под наем на:
1. ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, стопанисвани от Общината по реда
на чл. 19 от ЗСПЗЗ както следва:
1.1 Имот № 037074 в землището на с. Радибош, м. „Равнище“, нива – 77, 303 дка, V – категория, АОС № 2694/14.08.13 г. при първоначална годишна наемна цена –1082, 24 лв.
1.2 Имот № 048059 в землището на с. Радибош, м. „Джоновица“,
нива – 2, 777 дка, V – категория, АОС № 2695/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена –38, 87 лв.
1.3 Имот № 048063 в землището на с. Радибош, м. „Джоновица“,
нива – 4, 371 дка, V – категория, АОС № 2696/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена –61, 19 лв.
1.4 Имот № 050003 в землището на с. Радибош, м. „Лаженски рид“, нива – 17, 227 дка, VI – категория, АОС № 2253/24.07.09г. при
първоначална годишна наемна цена –206, 72 лв.
1.5 Имот № 050010 в землището на с. Радибош, м. „Лаженски рид“, нива – 3, 409 дка, VI – категория, АОС № 2697/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена –40, 90 лв.
1.6 Имот № 050012 в землището на с. Радибош, м. „Лаженски рид“, нива – 7, 703 дка, VI – категория, АОС № 2254/24.07.09г. при първоначална годишна наемна цена – 92, 43 лв.
1.7 Имот № 053001 в землището на с. Радибош, м. „Лаженски рид“, нива – 15, 738 дка, V – категория, АОС № 2703/14.08.13г. при
първоначална годишна наемна цена –220, 33 лв.
1.8 Имот № 047014 в землището на с. Радибош, м. „Лозище“, нива – 1, 969 дка, V – категория, АОС № 2702/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена –27, 56 лв.
1.9 Имот № 047023 в землището на с. Радибош, м. „Лозище“, нива – 4, 586 дка, V – категория, АОС № 2701/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена –64, 20 лв.
1.10 № 047029 в землището на с. Радибош, м. „Лозище“, нива – 3,
999 дка, V – категория, АОС № 2700/14.08.13г. при първоначална годишна наемна цена –55, 98 лв.
1.11 Имот № 059061 в землището на с. Кондофрей, Община Радомир, м. „Стопански двор”, с площ 0, 902 дка, ²V – категория, АОС №
2630/22.01.13г. при първоначална годишна наемна цена – 14,43 лв.
1.12 Имот № 059075 в землището на с. Кондофрей, Община Радомир, м. „Стопански двор”, с площ 0, 539 дка, ²V – категория, АОС №
2631/22.01.13г. при първоначална годишна наемна цена – 8,62 лв.
1.13 Имот № 059077 в землището на с. Кондофрей, Община Радомир, м. „Стопански двор”, с площ 0, 402 дка, ²V – категория, АОС №
2632/22.01.13г. при първоначална годишна наемна цена – 6,43 лв.
2. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ от общинския поземлен фонд /ОПФ/:
2.1 Имот № 027009 в землището на с. Кондофрей, Община Радомир, м. „Спаиско”, с площ 60, 259 дка, IV – категория, АОС №
717/13.04.04г. при първоначална годишна наемна цена – 964,14 лв.
II. Търгът за отдаване под наем на описаните земеделски имоти ще се проведе на 08.01.2015г. от 10.30 часа в сградата на община
Радомир. При непровеждане на търга, поради неявяване на нито
един кандидат, отговарящ на условията от тръжната документация, повторен търг ще се провежда всеки втори четвъртък от
месеца от 10.00 часа в сградата на община Радомир до отдаване
под наем на имотите.
III. Срок за сключване на договора и начин на плащане – Кметът на
Общината сключва договор за наем със спечелилия участник в двуседмичен срок, след влизане в сила на заповедта по чл. 114, ал.1 от
Наредбата за общинска собственост. Наемът за земеделската
земя, стопанисвана от Общината по реда на чл. 19 от ЗСПЗЗ се заплаща до един месец от влизане в сила на Заповедта за спечелен
търг на касата на Общината.
IV. Търгът ще се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията за провеждане на търга и изискванията към кандидатите се закупува срещу сумата от 20 лв. (двадесет лева) за всеки обект
поотделно, и се внесе по сметката на Община Радомир №
BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при БАНКА
ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК до 16.00 часа на 07.01.2015г. В случай
на провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува до 16.00 часа на деня, предхождащ този, в който ще се проведе
търга, от касата на Община Радомир.
2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната документация) да бъде регистрирано до 16.00 часа на последния
работен ден преди деня на провеждане на търга.
За всеки един от обектите се подава отделно заявление за участие.
3.Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер
на 10 % от началната наемна цена по сметката на Община Радомир№ BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF,при БАНКА
Удобновноска
мястосе внася за всеки
ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕРНИК. Депозитната
се скрия!
един от обектите по сметката нада
Община
Радомир до 16.00 часа
на 07.01.2015г. В случай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска се внася до 16.00 часа на деня предхождащ
този, в който ще се проведе търга.
Информация за провеждане на търга и оглед на земеделските земи може да бъде получена в отдел „Екология и ЕП” или на тел. 0777/
82435 към Община Радомир, всеки работен ден в рамките на установеното работно време.

ВЕЗНИ

Ден, скрил много предизвикателства в себе си. Днес ще имате
сили и желание да свършите много от нещата,
които сте отлагали.

ТЕЛЕЦ
Денят ще ви донесе много, но
някои от нещата ще са на доста
висока цена. Вашата вътрешна природа е да
виждате истинската стойност на нещата.

БЛИЗНАЦИ
Днес преценете съществуващите възможности, за да знаете какъв избор да направите в професионалната сфера.

Ако искате да продължите смело
и свободно напред, трябва да сте
готови да пожертвате страховете си.

СКОРПИОН
Ден на полярностите. Може да се
изненадате колко от нещата, които казвате на другите, всъщност имате нужда да ги кажете на себе си.

СТРЕЛЕЦ
Колкото повече ви се иска да
всършите нещо, толкова по-рядко
ще го наричате работа. Намерете
онези неща, които ви правят истински щастливи.

РАК

КОЗИРОГ

Днес заложете на обичайните,
сигурни неща. По възможност не се впускайте в
нови проекти. Ще имате нужда от стабилност,
от добра храна, от добро отношение.

Помагайте смело, но само тогава,
когато ви поискат помощ. Днес ще
имате нужда да се съревновавате, да се конкурирате, да играете.

ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ

Точно днес, в началото на месеца,
имате нужда да видите какви ще са
резултатите от вложениете усилия.

Ще имате нужда от сигурност и
стабилност и това ще ви води при
взимането на решения.

ДЕВА

РИБИ

Мили и състрадателни сте, но
вършейки работата на другите,
им отнемате възможността да
се развиват и учат сами уроците си. Помагайте, вдъхновявайте.

Ще предизвиквате околните с
някои ваши коментари. Днес не е денят
на ше- гата, но все пак лесно ще се измъкнете от
ситуация. По-важното е да получите ценна
информация.

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ПEРНИК
Перник 2300, ул „Кракра” № 15, тел. 076/600 777, e-mail: oic.pernik@eufunds.bg

ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ С ПЪРВА
ПРОЦЕДУРА ПРЕЗ МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2015 Г.
Пред широката общественост
на гр. Перник Областният информационен център представи възможностите, които предоставят
новите оперативни програми за
Програмен период 2014-2020 г. за
подкрепа и финансиране на проектни идеи в различни сфери на обществения и стопански живот в
региона.
Акцент на срещата бяха индикативните годишни работни програми за 2015 г. по седемте Оперативни програми.
В тях е систематизирана основна информация за темите на конкретните процедури, които ще бъдат стартирани през 2015 г., бюджетите на процедурите, сроковете за стартирането им и друга полезна за потенциалните бенефициенти информация.
От този индикативен график за изпълнение на Оперативните програми става ясно, че
първата процедура в полза на бизнеса, която е предвидена за стартиране е процедурата
„Подобряване на производствения капацитет на МСП“ в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Нейният индикативен старт е месец януари 2015 г. и е предвидено тя
да бъде с три крайни срока за кандидатстване през 2015 г. За тази процедура е отделен значителен финансов ресурс в размер на 293 374 500 лв. и е насочена към подкрепа за технологично обновяване на микро, малки и средни предприятия.
Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор
BG161РО002-3.3.02-00026-С0003 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
За допълнителна информация:
Областен информационен център - Перник
телефон: 076/ 600 777 и 0875/ 13 22 77; e-mail: oic.pernik@eufunds.bg
www.eufunds.bg
Проект „Изграждане и функциониране на
Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001.,
финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

Спорт

Съперник
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Перничани отстъпиха с 2:3 в зала „Орловец”

Мъжкият отбор на
КВК Габрово (Габрово)
победи като домакин
Миньор (Перник) с 3:2
(25:22, 21:25, 32:30,
24:26, 15:12), в мач
от деветия кръг на
Суперлигата Бачково
– изворна вода, игран
в местната зала Орловец.Така
габровци
постигнаха първа победа в шампионата,
като със седем загуби
и пет точки се намират на осмо място в
класирането. КВК Габрово обаче има и мач
по-малко, поради отложена среща с ЦСКА,
като крайният резултат може да доведе
до нови промени в
таблицата.
Съставът на Миньор пък записа осма загуба, като
с една победа и актив
от 4 точки завърши

на девето място след
есенния дял от първенството.Мачът започна
равностойно,
но домакините успяха
да се мобилизират и
натрупаха преднина в
края на първия гейма.
Така, това им помогна
да спечелят първата
част с 25:22.Във втората част момчетата от Габрово стартираха по-убедително, с блок на Биширов
и няколко точкови, негови атаки. Гостите
от Перник обаче се
концентрираха и изравниха при 5 -5 и взеха първото техническо прекъсване (7-8).
Второто техническо
прекъсване
отново
дойде при точка преднина за домакините
(15-16). Перничани успяха
да
увеличат

УС на “Миньор” ще се събира днес

За днес е насрочено заседанието на Управителния съвет на футболния “Миньор”.
Проблемите пред клуба са повече от сериозни, въпреки многото обещания и до
този момент футболистите си стоят с празни джобове и чакат да получат поне някакво възнаграждение за Коледа. Последната
информация е,че официално треньорът Валерий Дамянов официално не е напуснал
клуба.След утрешното заседание ще се изясни с какъв състав миньорци ще продължат да се борят за челно място във “В”
групата ,защото почти сигурно е,че ако не
се намерят пари , основните футболисти
на клуба ще си потърсят други отбори.

преднината си в крайната фаза на гейма и
го взеха с 21-25.Много
добро представяне в
третия гейм направи
Стефан Иванов от
отбора на Габрово, като записа няколко
точкови атаки и това им помогна да
водят в резултата до
13-10. След това състезателите на Ми-

ньор успяха да изравнят, като габровци допуснаха доста
грешки. По същия начин, както във предната част, гостите
поведоха до 24-21, но
този път габровци
успяха да изравнят с
отлична игра в атака
и в защита, до 24-24.
Така надиграването в
гейма започна, като и
двете страни си разменяха точка след
точка. При 31-30 атака в аут, на играч
от Миньор, донесе
заветната точка в
гейма за габровци и
те го спечелиха (3230).В
четвъртата
част гостите водеха
в резултата, почти
през цялото време,
но Габрово успяха да
стопят изоставането си ( 21-21). Те се
задържаха в резултата до 24-24, но Миньор успяха да взе-

мат гейма (24-26) и
да вкарат мача в
тайбрек.Решаващата, пета част започна добре за КВК Габрово, като водеха до
6-4, но гостите успяха да изравнят ( 66 )и дори поведоха.
Смяната на полетата дойде при 7-8 за
Миньор и те продължиха серията си от
точки (7-10). Домакините показаха изключителна концентрация и успяха да изравнят и дори да поведат, с четири последователни блокади.
Те успяха да задържат
преднината си и взеха
гейма и мача (1512).Най- резултатни
за Габрово станаха
Стоян Вулджев и Красимир Стефанов с по
23 точки. За Перник с
най-голям актив завърши Владислав Божиков с 25 точки.

Нова рампа радва
колоездачи и скейтъри
От около една седмица в градинката до ОУ
„Иван Рилски” е монтирана нова рампа, на която могат да се упражняват любителите на екстремното колоездене ,
стейтбордисти и майстори на ролковите кънки. В късния съботен
предиобед няколко любители с велосипеди са
на линия. Двама-трима
малчугани със съвсем
обикновени
колелета
просто се возят по съоръжениета, докато дванайсетокласника
от
строителната гимназия
„Арх.Йордан Миланов”
Николай привлича вниманието с уменията си

да прави пируети по
рампата. Според него на
нея могат да се упражняват и други, но не е засичал до този момент
скейтъри и хора с ролкови кънки. Иначе той има
специален велосипед, не
този, с който беше в събота, струващ около
1400 лева, малко повече
от
половината
от
стойността на колата

на баща му, който обаче се е бръкнал за колелото. На рампата се упражнявали и студенти,
но те пък сега или възстановяват след студентския празник, или са
заети с изготвяне и предаване на курсови проекти и други техни задължения, та в последните
дни не са се мяркали
около рампата.

Владо Стоянов почива
на райско местенце
Вратарят на Лудогорец
Владислав
Стоянов заслужено
ще се поглези след
тежкия сезон. Националът избра да почива на Малдивите.
Владо Стоянов е помолил
треньорския
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щаб на разградчани
да бъде освободен порано и заради екскурзията до райското
кътче отпадна от
сметките на Георги
Дерменджиев за срещата
с
“Ботев”
(Пловдив).
Роман-

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

тичната почивка е
подарък на вратаря
към любимата му Венера. Двамата вече
отмарят на екзотичното местенце и се
очаква да се завърнат в България преди
Нова година.

Германия се отказа
от Световната лига
Германската волейболна федерация извади
мъжкия национален отбор от участие в Световната лига. Немците оправдаха решението
си с желанието да се концентрират върху
представянето си на първото издание на Европейските игри в Баку през 2015 г. (12-28
юни).Решението на Германската волейболна
федерация има своето логично обяснение. Заради усложнения квалификационен цикъл за
олимпийските игри в Рио де Жанейро през
2016 г. отборите могат да спечелят повече
важни точки чрез Европейските игри, отколкото през Световната лига.„Основният ни фокус е класиране на олимпийските игри и заради това залагаме на участието си в Баку. Още
повече, че имаме проблем с намирането на телевизионен партньор за мачове от Световната
лига, тъй като досегашният ни партньор
„Sport1” ще излъчва Европейските игри“, заяви пресаташето на германската федерация Тило фон Хаген.Той допълни, че женският национален отбор на Германия ще участва на
Баку 2015 и турнирите от Гран При и едва след
това ще се вземе решение дали ще се състезава в Световната лига.От Международната
волейболна федерация (FIVB) обявиха, че уважават решението на всяко отделна национална централа дали ще участва в определен
международен турнир. От FIVB уточниха, че
мястото на Германия в Световната лига при
мъжете ще бъде заето от Япония.Заради промените в квалификациите за Рио де Жанейро
2016 става по-трудно се улеснява класирането
на неевропейски отбори на олимпийските игри. Така в бразилския метрополис след две
години едва ли ще се повтори ситуацията от
Лондон 2012, когато седем от 12-те участника
бяха от Европа.По-малкият брой точки, който
европейските отбори могат да спечелят от глобалните квалификационни турнири, Европейските игри в Баку се явяват добра сцена за набавяне на необходимите точки, особено при
наличието на силен национален отбор.В мъжкия турнир на състезанията в азербайджанската столица през 2015 г. сили ще премерят
Азербайджан, Русия, Италия, Сърбия, Полша,
България, Германия, Франция, Финландия,
Беларус, Словакия и Турция. При жените участие ще вземат Азербайджан, Русия, Сърбия,
Италия, Турция, Германия, Холандия, Полша,
Белгия, Хърватия, България и Румъния.

Отдават на концесия 22,5 дка
за спортни площади в Перник
Любомира ПЕЛОВА
Терени с обща площ 22 583 квадратни метра предвижда да отдаде на концесия община
Перник за изграждане на три многофункционални спортни площадки за футбол, волейбол и хандбал. Най-голямата – с площ 8629
квадратни метра, ще бъде разположена във
вилното селище “Делта хил” край село Кладница. На източния вход на Перник откъм София ще бъде изградена подобна площадка
върху 8 354 кв. м. Третата е в кв. “Драгановец” и ще заема 5600 кв. м. Имотите ще бъдат
предоставени чрез открита процедура и публично-частно партньорство. По същия начин
ще бъдат дадени терени от дворовете на пет
училища в областния център за оформяне на
спортни площадки. За пореден път ще бъдат
предложени на концесия спортния комплекс
за зимни игри “Металург”, ски-пистата “Цоцевица” в Голо бърдо и кортовото игрище в
най-големия пернишки квартал “Изток”. Мероприятията са планирани в проекта на програмата за управление и разпореждане с общинско имущество през 2015 г., която ще бъде обсъдена публично на 23 декември.
Страницата подготви Яне Анестиев

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29
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Пернишкият Окръжен съд го наказа и с 20 бона глоба

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият наркодилър Радостин Седефчов, по-известен в града
като Радо Шемета отново бе изправен пред
Темида за разпространението на наркотици.
Което за него си е станало като «добър ден»,
шегуват се местни магистрати.
Преди по-малко от година той получи ефективна присъда от Районния съд в Перник за
разпространението на
хероин след като бе хванат на 2-ри октомври
2012 година с 0,14 грама
на стойност около 7 лв.
Наказанието, което магистратите тогава му
отредиха, бе десет месеца лишаване от свобода
при първоначален строг
режим. Вместо да се
стресне от присъдата,
още не приключили процедурите по обжалването на решението на Ра-

йонния съд, Шемета отново се сблъска с българското правосъдие. Все
за същото - непозволено разпространение на
високо рисково наркотично вещество, както
е формулирано в обвинителния акт престъплението.
На 15 август т.г. Шемета бе закопчан в центъра на Перник заради
продажбата на три дози хероин на стойност
около 45 лева, на наркозависим. При това деянието е извършено в условията на опасен рецидив, тъй като 29-годишният наркодилър е бил
осъждан ефективно за
тежко умишлено престъпление на лишаване
от свобода не по-малко
от една година и повече
от два пъти на лишаване от свобода за умишлени престъпления от
общ характер.
Освен осемгодишна-

та
присъда,
която
трябва да бъде изтърпяна в затвор, при първоначален строг режим,
магистратите сега му
отредиха и да заплати в
полза на държавата глоба от 20 000 лева.
Към последната присъда пернишкият Окръжен съд присъединява и
предишното десемесечно наказание, наложено
от Районния съд, определяйки едно общо найтежко наказание по двете присъди “лишаване
от свобода” за срок от
8 години, което да бъде
изтърпяно при първоначален строг режим в
затвор.
Шемета ще трябва да
преведе в републиканския бюджет и направените разноски във фазата на досъдебното
производство в размер
на 523 лева, а по сметката на ВСС – още 85 лева,
пак за разноски от фазата на съдебното следствие.
Присъдата подлежи
на обжалване и протест
пред Софийски апелативен съд в 15-дневен срок
и Радостин Седефчов
вероятно ще я обжалва,
както се е случвало във
всички предишни случаи, когато Темида се е
произнасяла на пернишка територия срещу него.

Пазим традицията! Пак избираме
заедно личност и събитие на 2014 година
„Съперник” вече има своя традиция, която надгражда. За
четвърти път се обръщаме към теб, читателю, за да изберем
заедно личността и събитието, които оставиха най-ярки следи
в живота на общината през изминалите дванадесет месеца.
Защото събития не ни липсваха. Нито ярки личности, които
белязаха отиващата си 2014-та година. Търсим заедно онези
красиви положителни емоции, които благодарение на тях правеха денят ни малко по-светъл, малко по-ведър, донесоха ни
малко повече оптимизъм в трудните ни делници.
Читателю, съгражданино, приятелю, на първа страница на
твоя вестник, с който посрещаш всяко ново утро, се намира
талонът, който чакаме да попълниш и изпратиш в редакцията.
Така ще можем заедно да намерим онези имена, които ще оформят нашата „великолепна петорка” онези имена, които ще получат знака на „Съперник” като хора, които са оставили своя
положителен знак през отиващата си година в нейния ден. Ще
намерим и онези три събития, които според читателите са оказали най-съществено отражение върху промяната на Перник
към по-добро.
И едно не маловажно уточнение. Талонът, който от днес перничани могат да намерят на първа страница на „Съперник”
трябва да бъдат попълнени и изпратени в редакцията на вестника най-късно до 19-ти декември, когато гласуването ще
приключи.
Чакаме вашите номинации на адрес на вестника: гр.Перник
2300, ул.Св.св.Кирил и Методий” бл.2А, ап.2. Разбира се, можете и да донесете вашите талони и на ръка в самата редакция.
Резултатите от вота на Перник ще бъдат обявени на 29-ти декември, в навечерието на Нова година.
Бъдете активни, чакаме вашите предложения! Нека заедно
намерим положителните хора, положителните събития,оставили своя диря в нашия град!

Радостин Седефчов е
получил прякора си Шемета заради странното
си поведение, особено
когато се сблъска с правосъдието. На едно от
делата обаче се стигна
до експертиза на специалисти вещи лица
от НИКК в София, както и пернишки психиатър заключиха категорично, че наркодилърът може да се прави
на ексцентричен, но е
напълно нормален, разбира свойството на
деянията си и може да
носи отговорност за
тях. Освен за разпространение на наркотици и кражби, Шемета
бе обвинен и за смър-

тта на местен наркозависим. През януари
2009 година Радостин
му продал хероин, който перничанинът веднага си инжектирал и
изпаднал в безсъзнание, а по-късно се простил и с живота си,
умирайки от измръзване, след като бил зарязан на местопроизшествието. Младежът е
можел да бъде спасен,
ако му е оказана веднага
медицинска
помощ.
Вместо това Шемета
просто го изоставил.
Освен за разпространението на дрога, бивншият член на разбитата банда на Райко Кръвта е съден и за кражби.

Три катастрофи в съботното утро
Три катастрофи са станали на пътя между
София и Перник в събота сутринта, съобщиха
от ОДМВР - София. За първия пътен инцидент
е получен сигнал в 8.00 часа. Самокастартрофирал е автомобил на изхода на Перник. Пострадала е жена, която е настанена в болнично
заведение в Перник.
В 8.30 часа е получен сигнал за друга лека
катастрофа между два автомобила, движещи
се в посока Перник. Сигналът за третото ПТП
е получен в е 9.45. Катастрофата е лека и е
станала между два автомобила, движещи се
в посока Перник-София. Катастрофа е станал
на изхода Перник в посока към столицата.

Пиян шари с колата си
по улиците на Перник
Бързо производство за шофиране след
употреба на алкохол е започнато от пернишки полицаи миналата седмица.
Сигналът за пияния шофьор е бил подаден
около 16 часа в четвъртък от съвестни граждани. Те алармирали в дежурната част на
Първо районно управление на МВР в Перник
за лек автомобил, който криволичел в центъра на града. Органите на реда реагирали незабавно и спряли за проверка въпросния автомобил ‘’Опел Вектра’’, управляван от 46-годишния перничанин Р. К. При изпробването
му с техническо средство за алкохол са отчетени 2,17 промила. Мъжът отказал проба за
химичен анализ. Образувано е бързо полицейско производство.

Хванаха двама да
крадат кабели в Арзан
Брезнишки полицаи пипнаха двама мъже в
момента, в който извършвали кражба на телефонни кабели в брезнишкото село Арзан.
За посегателството миналата седмица алармирал съвестен гражданин, който сигнализирал в РУП Брезник, че две неизвестни лица извършват с багер изкопни дейности в района на Арзан. Криминалистите реагирали
мигновено и хванали на местопроизшествието двама мъже – 29-годишния перничанин
П.К. , познат на органите на реда като извършител на кражба и 36-годишният жител на
Батановци Е. А., който до момента не е имал
криминтални прояви. Двамата с помощта на
багера и ножици за рязане на метал извършвали в момента кражба на многожилни кабели, собственост на БТК АД.
Срещу тях е образувано досъдебно производство. Багерът и режещите инструменти са
иззети.
Любомира ПЕЛОВА
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Обраха още един
апартамент
Любомира ПЕЛОВА
Извършена
е кражба на
лаптоп и марков часовник
от апартамент
в пернишкия
квартал
‘’Изток’’ . В следобедните часове миналата седмица неизвестни лица са
разбили патронник на апартамент,
намиращ се на улица ‘’Лом’’ в Перник и са извършили кражба на
лаптоп ‘’Тошиба’’, и часовник ‘’Сейко’’ собственост на 54- годишен
перничанин.
Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължават криминалистите от Второ
РУП в Перник.

АПРОПО
ЗДРАВНИТЕ РАБОТНИЦИ
НАПРАВИХА НЕЩО КАТО
ПАРТИЯ С ПРЕДСЕДАТЕЛ
министър Петър Москов. Така здраво се сплотиха около
големия си началник, че още малко и
паметник ще му направят приживе. Това се оказва ефективен пиар, за който
може да мечтае и ранният Бойко Борисов. Линейкаджиите вчера сложиха табели на автомобилите, че „нема лабаво” и озвучиха медийното пространство с категоричната си подкрепа за
дискусионната идея относно обслужването в ромските квартали. За пръв път в
новата ни история подопечните на един
министър го боготворят по такъв начин.
Както се казва – власт и народ единни.
Още отсега може да се предположи, че
на следващите избори реформаторите
няма да имат проблем с електората в
бели престилки. Докато други партии се
чудят как да се реформират, европеизират и модернизират, че да станат
симпатични на електората, д-р Москов
удари десетката с едно хашлашко изречение, което легна като мехлем на
рана върху сърцата на медиците. И не
само на медиците. За нула време събра
фенове от цяла България като „Лудогорец” след мача със „Стяуа”. Вчера беше първата промоция на всенародната
любов, в която вече се къпе здравният
министър. Линейките разнасят славата
му като партийните бусове агитационни
материали преди изборите. Само ромите засега не се поддават много на агитацията, ама ще кандисат. Вече започнаха да ги привличат като симпатизанти, които да оказват логистична подкрепа на виещите линейки.
РАДО ШЕМЕТА ЗА НИЩО СИ ГИ
НЯМА ПРИСЪДИТЕ. ТЕ ГО СЪДЯТ,
ТОЙ СЕ ПРАВИ НА УДАРЕН. Даже
сигурно и не слуша пледоариите в съдебната зала, зает да изгражда имиджа
си на на невнятна личност. Оня ден му
лепнаха осем години за разпространене
на дрога, а той ни дума, ни вопъл, ни
стон. И това е само частица от поредицата съдебни дела по същия член на Наказателния кодекс. На съда му стана
навик да издава присъди, на Радо му е
навик да не им обръща внимание.

