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Любомира ПЕЛОВА
В петък, на 18 ноем-

ври, националният
омбудсман Мая Мано-
лова и екип от експер-
ти на институцията
за първи път органи-
зират приемна за деца
и граждани. Тя ще се
проведе от 13 часа в
"Центъра за подкрепа
на личностното раз-
витие - Обединен
детски комплекс" в
Перник.

Темата на срещата
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.81 лв.
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За мен е истински подарък, че съм поканен да пея тук, заяви той

Св. Григорий
Неокесарийски,

чудотворец

Интелект - 076/67 09 00 Кантора Перник - 076/60 28 94

Кали Консулт - 0898/62 06 96 Габи М - 076/ 60 13 15

Пернишки имоти- 0888/22 26 56 Орел - 0898/94 56 94

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

Стадо
говеда

 Една картина в президентския кабинет
хвърли в потрес народа дали не е стадо
говеда и кой е пастирът. Плевнелиев
трябва да е имал доста метафорично
мислене, щом като в представителната
зала е изтипосал класическия шедьовър на
Цанко Лавренов "Стадо говеда". Та сега из-
прави електората пред тежък размисъл
къде са говедата.

Вярно, на днешно време говеда има навс-
якъде. А когато двама президенти се щрак-
нат на фото пред добичетата, гледай как-
во става. Дали пък досегашният прези-
дент не е искал да каже, че който води го-
ведата, той ги и дои? Или че му е писнало
от говеда, та затова предпочита да ги
гледа само на картина, а не по жълтите па-
вета. Вероятна е и теорията, че двама
пастири на стадото са много, щом прика-
ра летеца да се приземи при говедата.

Въобще, говежда работа. Ако обаче кар-
тината е намек за съживяване на родно-
то говедовъдство като важен отрасъл
от икономиката, Плевнелиев има вкус.
Най-вероятно сутрин закусва говеждо
мялко, натурално, екологично. Остава се-
га да видим дали Радев ще остави говеда-
та на стената или ще ги върне във фонда
на Националната галерия. И най-вече - но-
ви говеда ли ще сложи или други трево-
пасни животни?

       Валентин ВАРАДИНОВ

-20 - 90

ТОП-ОФЕРТА

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

0896 788 784; 0888 50 32 37
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Засякоха автомобил
с подправени номера

Любомира ПЕЛОВА
Автомобил с подправени номера е устано-

вен завчера в Перник, съобщиха от пресцен-
търа на Областната дирекция на МВР.

Служители на пункта за регистрация на мо-
торни превозни средства в пернишкия квар-
тал "Калкас" алармирали, че при тях е дока-
ран лек автомобил "Фолксваген голф" със
софийски номера. Служителите установили,
че има интервенция върху номерата на рама-
та. Колата е собственост на 41-годишната К.Р.
от столицата и била продадена на пернича-
нин. Иззета е по надлежния ред и са назначе-
ни съответните експертизи, които да докажат
извършените противоправни действия.

Започнато е досъдебно производство и ра-
ботата продължава.

ÊÌÅÒÚÒ ÍÀ ÏÅÐÍÈÊ
ÂÚÂÅÄÅ ÇÈÌÍÈß ÐÅÆÈÌ

Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник

e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Силвия ГРИГОРОВА
Световно извес-

тният български те-
нор Калуди Калудов
ще пее днес от 18.30 ч
на пернишка сцена в
съпровода на музикан-
ти от КО"Орфей" и
Духовия оркестър
при Общински ком-
плекс Дворец на кул-
турата. След репети-
цията известният
тенор даде прескон-
ференция за перниш-
ките медии. На въпро-
са- за пръв път ли пее
на пернишка сцена и
какви са впечатления-
та му от музиканти-
те. Той отговори:" Да,
за пръв път ще пея на

Променлива
облачност

ÇÀÑÅÄÀÂÀ ÎÁËÀÑÒÍÀÒÀ
ÅÏÈÇÎÎÒÈ×ÍÀ ÊÎÌÈÑÈß
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ÄÎÏÓÑÍÀ ÏÚÐÂÀ ÇÀÃÓÁÀ

пернишка сцена. За
мен е безкрайно щас-
тие и радост, че съм
тук с оркестър "Ор-
фей". Не смятайте
това като някакъв
подарък за перничани.
Напротив, за мен е ис-
тински подарък, че
съм поканен тук, в
Перник, да взема уча-
стие в концерт в рам-
ките на Ноемврийски-
те музикални дни. То-
ва са прекрасни музи-
канти, с които много
бързо се сработихме.
Това са хора, които
наистина обичат ра-
ботата си". На въпро-
са- би ли гостувал от-
ново на пернишка сце-

Омбудсманът прави първата
детска приемна в Перник

на, Калуди Калудов
отговори:"С удоволс-
твие, стига да бъда
поканен. Даже ние пра-
вим планове заедно с
прекрасния Камерен
оркестър "Орфей" да
направим съвместно
турне в България. В
момента оглеждам да
видя в какъв интер-
вал от време ще бъде
по-свободен, за да нап-
равим заедно около
десетина концерта из
България. Днес репер-
тоара ми ще включва
песни за любовта. То-
ва са италиански кан-
цонети.

2017
  Абонирай се за вестника

  за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

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

На страница 12

е "Права на
децата и дос-
тъпът им до
социални и
здравни услу-
ги". Приемна-
та се органи-
зира със съ-
действието
на Община
Перник.

Предвари -
телното записване
ще се осъществява до
12 часа в четвъртък,
на 17 ноември на те-

лефон: 076/684 283,
уточняват от прес-
центъра на инситут-
цията.
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Над 101 600 декара с пшеница са
вече засети в областта

Силвия ГРИГОРОВА
Над 101 600 дка с пшеница са засети до

сега в региона, информираха от Областна
дирекция „Земеделие” в Перник. Най-мно-
го площи с жито до сега са засели стопа-
ните от община Радомир- 49 580 дка. След
тях се нареждат общините: Брезник-
29 123 дка, Перник- 13 100 дка, Ковачев-
ци- 4000 дка, Земен- 3 200 дка, Трън- 2 630
дка.

На приключване е сеитбата на есенния
ечемик. До сега в областта са засети 
5 195 дка с тази култура. Най-много ече-
мик са засели стопаните от Радомир- 3 200
дка. Следват земеделците от Брезник-910
дка, Перник-730 дка и Земен- 355 дка. По
всичко личи, че тази година земеделските
производители от Ковачевци и Трън са се
отказали да сеят есенен ечемик.

Сравнително малко са площите засети с
тритикале- едва 630 дка, от които 400 дка в
Радомир и 230 дка в Перник.

Само 100 дка има до момента в региона
засети с ръж и те са в община Радомир.

Приключва и сеитбата на маслодайната
рапица. До сега в областта с тази култура
са засети 15 040 дка. Най-много рапица е
засята в землището на община Радомир-
6 650 дка. Следват общините: Брезник-
3 650 дка, Трън- 3 220 дка, Перник- 1 320
дка, Ковачевци- 200 дка. Само земедел-
ците от община Земен се отказаха тази го-
дина да сеят рапица.

Според агроспециалистите, в момента
есенната кампания в региона за сега вър-
ви нормално. С приключване на прибира-
нето на реколтата от пролетните култури,
стопаните ще насочат всички усилия към
есенната кампания.

1 483 килограма е средният
добив при картофите

Силвия ГРИГОРОВА
Приключи прибирането на картофите в

региона, информираха от Областна дирек-
ция „Земеделие” в Перник.

Първи  успяха да извадят и приберат на
склад картофите стопаните от Брезник. От
засадените в общината 350 дка , са полу-
чени 350т продукция при 1000 кг среден
добив от декар, който е най-ниския в ре-
гиона тази година.

Стопаните от Земен, които засяха 350
дка с картофи, получиха 455 т продукция
при 1 300 кг среден добив от декар.

Земеделците от Ковачевци, които зас-
яха 220 дка с картофи, получиха 310 т про-
дукция при 1 409 кг среден добив от де-
кар.

Перничани тази година засадиха най-
малко картофи- 120 дка. От тях получиха
160 т продукция при 1 333 кг среден добив
от декар.

Земеделците от Радомир засадиха тази
година 1 150 дка с картофи, от които полу-
чиха 1 725 т продукция при 1 500 кг сре-
ден добив от декар.

Най-добра реколта от картофите получи-
ха тази година стопаните от Трън, които за-
садиха и най-много площи с този зелен-
чук- 1 525 дка. От тях са получени 2 508 т
картофи при 1 645 кг среден добив от де-
кар.

По информация на Областната дирекция,
от засадените в областта 3 715 дка с кар-
тофи са получени  5 508 т продукция при
1 483 кг среден добив от декар.

Êìåòúò âúâåäå çèìíèÿ ðåæèì
Започват денонощните дежурства на фирмите, ангажирани с поддръжката на пътищата

Нова кражба на ток
Любомира ПЕЛОВА

За нова кражба на ток, установена в Пер-
ник, съобщават от полицията.

Във вторник служители на Първо районно
управление на МВР и представители на
електроразпределителното дружество про-
верили адрес в пернишкия квартал „Хумни
дол“. Екипът установил неправомерно при-
съединяване към електрическата мрежа, с
което били създадени условия за непълно
отчитане на потребената електрическа ене-
ргия. Установен е и собственикът на обекта.
При доказване на вината му, го грози зат-
вор до 5 години и глоба до 15 000 лева.

Започнато е досъдебно производство
под надзора на Районна прокуратура –
Перник.

Избират най-иновативното училище
Виктория СТАНКОВА

Комисия към министъра на образование-
то и науката ще оценява проектите на кан-
дидатите за иновативни училища. Новият
орган, който проведе първото си заседа-
ние, се състои от експерти на министерс-
твото, университетите, синдикални и непра-
вителствени организации. В правилника за
дейността на комисията е записано, че
всички проектни предложения ще се раз-
глеждат най-малко от двама членове неза-
висимо един от друг. Ако комисията реши,
могат да бъдат наети и външни оценители.
Преди началото на заседанието зам.-ми-
нистърът на образованието и науката Диян
Стаматов обясни, че всяка дейност в учи-
лище може да е иновация, ако е различна
от досегашните и даде добър резултат при
завършването на клас или етап на образо-
вание. Той припомни разпоредбите на На-
редбата за институциите в системата на
предучилищното и училищното образова-
ние. В нея е записано, че всяко училище
може да въведе нови учебните предмети,
да промени учебното съдържание и броят
учебните седмици. „Искахме да направим
съдържателна промяна в системата и
вярваме, че тя ще дойде с иновативните
училища. Всяка иновация ще е в контекста
на конкретното училище. Онова, което е
иновативно за някои, може да е неприло-
жимо за други, допълни Стаматов. Минис-
терство на образованието ще предложи и
формуляр за кандидатстване за иноватив-
но училище. В него директорите ще трябва
да опишат вида на иновацията, която искат
да въведат в методиката на преподаване,
организацията, учебната среда или качес-
твото на образованието. Формулярът ще
бъде качен на сайта на министерството и на
регионалните управления на образование-
то.

Любомира ПЕЛОВА
Община Перник

предприе мерки за
предстоящия зимен
сезон. Със заповед на
кмета

д-р Вяра Церовска
от миналата нощ е
въведен зимен режим,
който включва дено-
нощно дежурство от

ка ледена покривка на
улица „Димитър Бла-
гоев“.

„Сигнализирахме
веднага на фирмата,
която отговаря за
тези участъци, защо-
то те са капан за во-
дачите. Със специал-
на техника и разпръс-
кване на соли бяха об-
работени улиците“,
коментира инж. Пет-
ров и посочи, че са ин-
формирали ВиК за ава-
риите, които са из-
пратили екипи и в мо-
мента работят по
отстраняването им.

“Опесъчаването по
уличната и ²V-то
класната пътна мре-
жа ще се осъществява

Пак пишем конкурсно „Най-красиво писмо до Дядо Коледа”   
Силвия ГРИГОРОВА

В навечерието на Коледните и Новогодишните празници „Българ-
ски пощи” ЕАД отново стартира детския конкурс „Най-красиво пис-
мо до Дядо Коледа”. Тъй като инициативата се превърна в тради-
ционна, вече в пощенските станции има получени писма.

В конкурса могат да участват всички детски послания, стихове,
рисунки и други, ако върху пощенската пратка има правилно изпи-
сан адрес на подател и марка от 0.65 лева. На мястото на получателя
може да се напише – „За Дядо Коледа”, „За конкурса „Най-красиво
писмо до Дядо Коледа”, „Български пощи” – за Дядо Коледа и т.н.

Всички участници в конкурса ще получат личен отговор от добрия
стар Дядо от Лапландия, а най-добрите – и подаръци от „Български
пощи” ЕАД.

Писмата могат да се пускат във всички пощенски станции, в спе-
циално предназначени или в обикновени пощенски кутии.

Крайният срок за изпращане на писма от желаещите да участват в
конкурса „Най-красиво писмо до Дядо Коледа е 9 декември 2016
година”.

 

Виктория СТАНКОВА
Почитателите на

Мелпомена  в Перник
ще могат да гледат
на 29 ноември от
19.00ч. представле-
нието  ”Третото око-
”. Романтично-езоте-
рична комедия е на  О-
лег Ерньов. Постанов-
ката е на Борислав
Чакринов, а ролите са
поверени на Невена
Бозукова, Стефан
Иванов, Милена Мар-
кова и Александър
Александров. 

“Животът невина-
ги върви по план. Един
добър човек е стреси-
ран от новия свят, в
който безразличието,
неправдите и беззако-
нието са станали еже-
дневие. Но той отказ-
ва да се примири без-
ропотно и започва да
търси прагматичен
подход за решаване на
проблемите. Неочак-
вано в живота му се

“Третото око” ще гледа
на пернишката сцена

фирмите, отговар-
ящи за поддържане и
снегопочистване на
четвъртокласните
пътища и градската
мрежа.

„Въпреки положи-
телните температу-
ри през деня - тази
нощ термометърът е
показвал минус 5 гра-

дуса. Имало е залед-
яване по улиците
„Протожерица“ и „Со-
фийско шосе“ в Пер-
ник , причините зато-
ва са били течове на
ВиК“, обясни гл. ек-
сперт инж.Николай
Петров. Заради течо-
ве в квартал Църква
се е образувала и тън-

появява светлина –
едно жизнерадостно
момиче, което не е за-
губило оптимизма си
и вярата в доброто у
хората. От липса на
нежност и внимание
страда и съседката,
която намира отдуш-
ник в музиката и тър-
сенето на духовното.
Тази ведра, хуморис-
тична история пред-

с пясък, а не със скал-
на маса, която за-
мърсява отводнител-
ните съоръжения и
влошава екологична-
та обстановка.В град-
ската мрежа и в квар-
талите борбата сре-
щу зимните заледява-
ния ще се води с раз-
пръскване на сол , лу-
га и химикали, неза-
мърсяващи околната
среда. Ръководители-
те на фирми, отго-
варящи за зимното
поддържане и снего-
почистване ежеднев-
но трябва да органи-
зират подаването на
информация за път-
ната обстановка”, се
посочва в заповедта.

ставя реалните човеш-
ки взаимоотношения и
от наръчник на песи-
миста се превръща в
наръчник на оптимис-
та. Неочакван край?
Може би да, а може би
не, но общото житие
на героите от панел-
ния блок няма да ви ос-
тави равнодушни”, пи-
ше в анотацията на
представлението.
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Томислав Дончев: И номинацията на
Георгиева за ООН повлия за загубата

Любомира ПЕЛОВА

Вчера НарОДното събрание гласува
депозираната от премиера Бойко Бори-
сов оставка на кабинета. Часове преди
това вицепремиерът в оставка Томислав
Дончев призна, че една от причините за
загубата на ГЕРБ на президентските из-
бори е кандидатурата на Кристалина
Георгиева за ООН. Той допълни, че ос-
тавката не е еднолично решение на ми-
нистър-председателя и е обсъдена от ми-
нистрите. Дончев допусна, че водената
досега политика не се възприема от хо-
рата като докрай правилна. Това, според
него, е една от причините за неуспеха на
президентските избори. Като друга при-
чина Дончев посочи късното издигане на
кандидатурата на Цецка Цачева. Включ-
ването на Кристалина Георгиева в над-
преварата за ООН той коментира така:
"От днешна гледна точка безспорно е
нанесло щета. Все пак да припомня, че
никой не е бил толкова глупав и безумен,
за да си причинява подобен негатив. Во-
дили сме се единствено от намерението
България да има шанс за под-добро
представяне в състезанието, но очевид-
но не е довело до резултата, който сме
очаквали. Подведоха ни. "

Във вторник вицепремиерът в оставка
коментира, че макар през 2015 г. управл-
яващите да са отчели 3.6% растеж, хора-
та не го усещат, а имат чувството за со-
циално неравенство и неравномерно раз-
пределение на богатството.

"В политиката освен аритметиката, и
парламентарната политика, имат значе-
ние и други неща, като подкрепата, която
чувстваш, моралното право да управл-
яваш. Винаги сме се съобразявали и с
тях. Когато е очевидно, че нямаш пълна-
та подкрепа, губиш правото да управл-
яваш. Не бива да се крепи само на това,
че удържаш парламентарни позиции.
Имаше обсъждане, не си спомням да е
имало гласуване. Премиерът беше кате-
горичен.

Нито един политик, още по-малко дър-
жавник, има правото да се обижда на
гражданите. Това е нелепо. Не може да
има обида. Очевидно има белези, че то-
ва, което правим, не е докрай правилното
или не се оценява по начина, по който
очакваме. Моралът повелява да се оттег-
лим", коментира вчера Томислав Дончев.
Той очаква предсрочните избори за пар-
ламент да бъдат в края на март или нача-
лото на април.

По повод проектобюджета за догоди-
на, който също трябва да бъде одобрен
от парламента, той смята, че трябва да се
инвестира повече в отбраната. "Аз съм
за увеличаване на пенсиите, дори мини-
малната да не е 300 лева, както настоя-
ват от ПФ, а да е 500 лв. В същото време
в тази сложна ситуация, в която се нами-
раме, трябва да мислим четири-пет годи-
ни напред. Светът се тресе. Имаме реди-
ца геополитически рискове и колкото да
е недолюбван един подобен разход, ка-
тегорично трябва да инвестираме повече
в сектора на отбраната" е позицията на
Томислав Дончев.

Íàáåëÿçàõà ìåðêè ïðîòèâ çàðàçè ïî æèâîòíè è ïòèöè
Това стана на заседание на Областната епизоотична комисия

Любомира ПЕЛОВА
На свое заседание

вчера Областната епи-
зоотична комисия,
председателствана от
областния управител
д-р Александър Алексан-
дров, прие превантив-
ни мерки за предот-
вратяване на опаснос-
тта от проникване на
територията на облас-
тта и в страната на
заболяванията афри-
канска чума по свинете
и високопатогенна ин-
флуенца по птиците.

Специалистите из-
рично подчертаха, че
заболяванията не са
опасни за хората и в

България засега няма
регистрирани случаи
на болни животни. Бо-
лестите могат да за-
сегнат както домашни,
така и диви животни.

Към момента всички
кметове на населени
места и председатели-
те на ловните сдруже-
ния на територията
на областта са инфор-
мирани за симптомите,
проявлението и раз-
пространението на за-
боляванията, както и
за актуалната епизоо-
тична обстановка.

По време на заседа-
нието се акцентира
върху мерките за био-

сигурност в животно-
въдните обекти и за-
дължението на собс-
твениците при всеки
случай на съмнение за
някое от заболявания-
та незабавно да бъде
информиран ветерина-
рен лекар.

Предстои да бъде ус-
тановен начина на взе-
мане, съхранение, опа-
коване и предаване на
ветеринарните лекари
на проби от отстрел-
яни и намерени мъртви
животни.

Във връзка с болес-
тта африканска чума
по свинете се засилват
мерките за проследява-

не и контрол на движе-
нието на домашни сви-
не, като особено внима-
ние се обръща на дви-
жението на свине от и
към типа "заден двор".
Мерките предвиждат
незабавно извършване
на засилен клиничен
надзор за ранно откри-
ване на африканска чу-
ма по свинете с доку-
ментиране на резулта-
тите в свиневъдните
обекти на територия-
та на област Перник.

Областната епизоо-
тична комисия прие и
превантивни мерки за
заболяването високо-
патогенна инфлуенца
по птиците. Предвиж-
дат се съвместни про-
верки с представители
на орнитоложките
дружества, ловните
сдружения и държавни-
те лесничейства за на-
личие на болни или ум-
рели диви, мигриращи
или синантропни пти-
ци. Засилва се ветери-
нарномедицински кон-
трол на пазарите на
птици на територия-
та на областта. Перио-
дични клинични прегле-

ди и сондажни вирусо-
логчни изследвания на
домашни и диви птици
са също част от мерки-
те.

На собствениците
на птицевъдни обекти
в т.ч. такива обекти
тип "заден двор"са въз-
ложени следните про-
тивоепидемични мер-
ки: да не допускат изли-
зането на птиците из-
вън дворовете на обе-
ктите, както и кон-
такт между птици, жи-
веещи в дивата приро-
да и домашни птици.
Фуражът, с който се
изхранват птиците,
трябва да се съхранява
в закрити помещения.
Нужно е да се създадат
необходимете условия
за разделно отглежда-
не на домашни птици и
гъски от другите ви-
дове домашни птици.
При отклонение в здра-
вословното състояние
на отглежданите пти-
ци или завишена смър-
тност стопаните са
длъжни да уведомят
незабавно обслужва-
щия обекта ветерина-
рен лекар.

"Изборите показаха, че българите не
искат да живеят в колониална държава!"
Любомира ПЕЛОВА

Резултатът от проведе-
ните избори за президент
и вицепрезидент на Бълга-
рия показа категорично, че
гражданите на страната
ни не желаят да живеят в
колониална държава. Това
заяви на пресконференция
вчера областният лидер на
ПП "Атака" в Перник
проф.Румен Ваташки. Бъл-
гарите са настроени русо-
филски и искат да се по-
добрят влошените благо-
дарение на досегашния президент Росен Плевнелиев отно-
шения с Русия, тъй като от от васалната политика, про-
веждана досега от ПП ГЕРБ, чиито представител бе той,
бяха провалени големи руски енергийни проекти у нас, от
което загуби нашата икономика, заявиха още активисти-
те на ГЕРБ в Перник. Според тях за загубата на Цачева си е
казала думата и политиката, която кабинетът на партия-
та на Бойко Борисов води по отношение на мигрантите -
българският избирател е показал, че не желае за негова
сметка и на негов гръб да се издържат мигрантите, не же-
лае чужденците да се заселват по нашите обезлюдени се-
ла. "Цялостната политика на ГЕРБ не отговаряше на на-
ционалните интереси на България и резултатът бе черне
картон за ГЕРБ. БСП обаче да не забравят, че изборът на
Румен Радев със смазваща преднина като гласове на изби-
ратели, не означава автоматично зелен картон за социа-
листическата партия и ще бъде груба грешка, ако социа-
листите продължават да се "кичат" с  тази победа като
своя", смятат от "Атака".

Лидерът на партията на Волен Сидеров в Перник благо-
дари на всички, които са подкрепили коалиция "Обединени
патриоти", част от която бе и "Атака". За нея в Перниш-
ка област гласовете си са дали 11 679 имащи право на вот,
което в проценти представлява 16,85 % и е един повече
от добър резултат за региона. "Атака" е имала свои пред-
ставили в 105 секционни избирателни комисии в облас-
тта, от тях 85 са били в най-голямата община - Перник. Ре-

зултатът от президент-
ския вот показа, че че коали-
цията от националистичес-
ки формации има бъдеще и
ще бъде незаобиколим фак-
тор в политиката и в след-
ващи избори, заяви Ваташ-
ки.

Зам.председателят на пар-
тията Павел Павлов също
коментира изборните резул-
тати, но наблегна на това,
че политическите форма-
ции трябва да подбират по-
внимателно хората, които

се назначават в секционните комисии. Така работата ще е
по лека. И даде пример със секретар на 57-ма СИК в перниш-
кия квартал "Тева" от квотата на БСП, който реално не е
свършил абсолютно никаква работа по време на първия
тур и балотажа. Грешка са допуснали и от самата "Атака",
изпращайки в секцията в село Мещица 85-годишна стари-
ца, която създала доста проблеми, докато я сменят.

Павлов заяви, че националистите са против въпросите
от референдума, които в този си вид не са в полза на хора-
та. Спирането на субсидиите за партиите означава реал-
но малките политически формации, разчитащи на тези па-
ри за елементарното си оцеляване, да загинат. Големите
партии пък отново ще намерят под една или друга форма
финансиране от икономическите групировки, чиито инте-
реси след това ще бъдат задължени да отстояват. Мажо-
ритарният вот в два тура също все още не е подходящ за
България, тъй като и тук ще се развихри ужасяващото ку-
пуване на гласове. Колкото до задължителното гласуване,
по-добре е най-добре да се помисли и да се въведе образова-
телния ценз - избирателят да има минимум основно обра-
зование, за да може да прочете какво опише на бюлетина-
та, а не да поглежда числото, което някой евентуално е
написал на ръката му например, отсече Павлов. Според не-
го ако референдумът е бил проведен отделно от прези-
дентския вот, резултатът щял да е много по-различен.
Той също беше категоричен, че вотът е бил червен за
ГЕРБ, но в никакъв случай не е зелен за БСП.
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"Ïðîçðà÷íîñò áåç ãðàíèöè" çà êîðóïöèÿòà â Áúëãàðèÿ
Асоциацията пак си нарочи магистратите в съда за най-лоши

230 млн. лв. повече за образование
в проектобюджета за 2017 г.

Виктория СТАНКОВА
230 млн. лв. повече са средствата за образо-

вание, предвидени в проектобюджета за 2017
г., предложен от кабината на Бойко Борисов.

Предвидените в бюджета за образование и
наука средства са общо 3,350 млрд. лв. или
3,6% от БВП. През 2016 г. те са били 3,5% от
БВП, което означава, че има увеличение с 230
млн. лева. 36 млн. лв. от тях са по линия на ев-
ропейското финансиране, а останалите пари са
в рамките на националния бюджет. Това стана
ясно по време на приемането на бюджета от
ресорната комисия по образование.

Данните представи главният секретар на
просветното министерство Красимир Вълчев.
Той посочи като основен приоритет предучи-
лищно и училищно образование и осигурява-
не на системата с добри преподаватели. 178
млн. лв. повече са предвидените средства за
предучилищно и училищно образование, като
общата сума за тези направления възлиза на
2,437 млрд. лева. Със 138 млн. лв. се увелича-
ват парите за заплати за педагогически персо-
нал, което е средно 8 % увеличение.

Предвидени са пари за разликата между
старата и новата минимална работна заплата
за непедагогическия персонал или общо 12
млн. лв. за изпълнение на заложеното в Колек-
тивния трудов договор. Така средната учител-
ска заплата ще бъде по-висока от средната за
страната. 10,3 млн. лв. са предвидени за уче-
бници. За пръв път тази година в бюджета са
предвидени пари за поддръжка и ремонт на
училищните автобуси. 29 млн. лв. са отделени-
те средства за транспорт в това число и ек-
сплоатация на училищните автобуси.

Красимир Вълчев подчерта, че предизвика-
телството при планирането на бюджета е било
осигуряването на системата с добри препода-
ватели и мотивиране на младите хора за
включването им в педагогическата професия.
Като ключово важно той подчерта увеличе-
нието на възнагражденията и достигането на
учителските заплати на ниво "на" и "над"
средното за страната.

Вълчев коментира, че са планирани капита-
лови разходи в бюджетите на първостепенни-
те разпоредители с бюджетни средства и тран-
сфери от централния бюджет в размер на над
40 млн. лв. за училищата в страната. Други 166
млн.лв. са предвидени за подобряване на ма-
териално техническата база на висшите учи-
лища.

По отношение на отпусканите средства за
учениците в частните училища и правото им на
субсидия, Вълчев посочи, че очакванията са
със субсидията за единен разходен стандарт
за издръжката на един ученик средствата за
тях да бъдат не повече от 5 милиона лева.

Председателят на Синдиката на български-
те учители Янка Такева също адмирира прие-
мането на бюджета за следващата година. Тя
подчерта, че за пръв път реформата в средното
образование от десетилетие насам е финансо-
во обезпечена.

Колко биха стрували по-високите
пенсии и махнат плосък данък?

Любомира ПЕЛОВА
Финансовият министър в оставка Владислав

Горанов изчисли колко биха стпували на дър-
жавната хазна обещанията на БСП и Патрио-
тичния фронт, касаещи пенсиите и плоския да-
нък. Ако минималните пенсии се вдигнат на
300 лева, каквато е идеята на патриотите, това
би коствало на бюджета около 1,5 млрд. лева
допълнително, заяви пред журналисти в Ми-
нистерски съвет Горанов.Горанов обясни и
колко би струвало, ако се приеме идеята на
БСП за премахване на плоския данък. По ду-
мите му това ще доведе до загуби в размер на
1,236 млрд. лева.

Така общият размер на щетите за бюджета
ще достигне около 3 милиарда лева, заяви ми-
нистърът в оставка. И допълни, че в тези 1,5
,млрд. лв. за минималните пенсии не влиза
пропорционално увеличение на останалите
пенсии. В момента средната пенсия за страна-
та е около тази сума, а за 2017 г. е предвидено
да е 341 лв. Предложението за финансова
рамка за догодина мина на първо четене

Любомира ПЕЛОВА
Съдебната система

в България е най-ко-
румпирана, заяви Ка-
лин Славов от Асоциа-
ция "Прозрачност без
граници" при пред-
ставянето на данните
от Световния коруп-
ционен барометър за
2016 година.

В България най-силно
засегнати от коруп-
ция са съдебната сис-
тема - 42%, парламен-
тът - 41%, данъчните
служби - 32%, полиция-
та - 31%, публичната
администрация - 31%,

местната власт - 29%,
бизнесът - 20%, прези-
дентът и правителс-
твото - 20%, религиоз-
ните структури - 18%.

В същото време сек-
торите най-засегнати
от корупцията в све-
товен мащаб, според
Световния корупцио-
нен барометър за 2016
година, са парламент -
31%, публична адми-
нистрация - 30%, биз-
нес - 26%, местна
власт - 26%, прези-
дент и правителство -
25%, данъчни служби -
25%, съдебна система -

24%, полиция - 22%, ре-
лигиозни институции
- 17%.

Корупцията е съиз-
мерима с безработица
и престъпността ка-
то ключов проблем.

Плащането на подку-
пи за дължими публич-
ни услуги в България
са най-много в сектор
здравеопазване - 16%,
университетско обра-
зование - 15%, пътна
полиция - 13%, училищ-
но образование - 7%,
социални грижи - 4%,
регистрационни служ-
би - 2%.

Кражба на меден проводник
остави отново на тъмно

стотици семейства
Силвия ГРИГОРОВА

Служители на ЧЕЗ работят за възста-
новяване на електрозахранването на 196
домакинства в Златица, които останаха
без ток заради скъсан кабел.

Кражба на меден проводник, собстве-
ност на ЧЕЗ Разпределение България, ос-
тави без ток 196 домакинства и стопански
потребители в гр. Златица тази сутрин.
Екипи на ЧЕЗ работят за отстраняване на
щетите и ще възстановят електрозахран-
ването по най-бързия възможен начин.

Два дни по-рано, на 14 ноември, при
извършване на изкопни работи, строи-
телна фирма остави без ток 1500 клиенти
на компанията в Костенец, Горна Васи-
лица, Долна баня. Служители на ЧЕЗ
възстановиха електрозахранването за
23 минути.

През 2015 г. 919 000 домакинства са
били без електричество в продължение
на общо 1 274 часа заради изкопни рабо-
ти на други компании. В резултат на
кражби без ток в продължение на общо
560 часа са стояли 250 000 клиенти.

Бългapcкaтa икoнoмикa в
челната тройка по ръст в ЕС
Силвия ГРИГОРОВА

Б ъ л г a p c к a т a
икoнoмикa е в чeлнaтa
тpoйкa пo pacтeж в
EC пpeз тpeтoтo
тpимeceчиe нa тази
гoдинa. Това показват
последните данни на
Евростат.

Спрямо предходни-
те три месеца - април
до юни, брутният
вътрешен продукт

Славов заяви, че през
последната година у
нас 17% от анкетира-
ните са платили, кога-
то са имали работа с
публични услуги.

Същевременно в Ру-
мъния например пром-
яната е най-видна във
висшите етажи на
властта, докато в ад-
министративната
част все още на всеки
трети румънец му се е
налага да плаща под-
куп.

В България само 19%
от лицата, които са
участвали във форма
на корупция, са подали
сигнал за това. Въпро-
сът е по-нататък в
неефективната систе-
ма за превенция срещу
корупцията. Оказва се,
че повечето сигнали
не са ефективно обра-
ботени по една или
друга причина.

"Защитата е проб-
лем и в целия ЕС. Въз-
можността да бъдат
преследвани на работ-
ното си място, ако из-
несат информация за
подкуп, е много гол-
яма. Това е свързано и
с манталитета на ра-

бота на хората", до-
пълва Славов.

Страх от негативни
последици за граждани-
те има и в ЕС, и в Бъл-
гария около 30%. Гол-
яма разлика между ос-
таналите страни от
общността и Бълга-
рия има при твърде-
нието, че корупцията
е трудно да се докаже,
както и при твърде-
нието, че нищо не мо-
же да се направи. В Бъл-
гария е налице много
по-песимистична пред-
става спрямо общото
изследване. Това води
до извода, че българ-
ските граждани имат
песимистична нагласа
към противодействие-
то на корупция и при-
чината за това е в лип-
сата на адекватно раз-
следване на корупция-
та у нас. Остава впе-
чатлението у хората,
че корупцията остава
ненаказана и не е дос-
татъчно разследвана.

В България 37% от
хората считат, че ни-
що не могат да нап-
равят, за да спрат и
ограничат корупция-
та.

нараства с 0,8%, кол-
кото и този на Пор-
тугалия. А спрямо
третото тримесечие
на 2015 г. увеличение-
то е с 3,5%. Само Ру-
мъния, където ръс-
тът е 4,6% на годиш-
на база, ни изпреварва
по този показател.

Темпът на растеж
нa бългapcкaтa
икoнoмикa надхвърля

пoчти двойно
cpeдния зa 28-тe cт-
paни в EC, кoйтo e
1,8% и тoзи нa cт-
paнитe oт
евpoзoнaтa - 1,6%.

Изпреварваме и
САЩ, където през
третото тримесечие
на 2016 г. БВП се уве-
личава с 0,7% на три-
месечна и 1,5% на го-
дишна база.

Дъжд от метеори ни
очаква днес сутринта
Любомира ПЕЛОВА

Дъжд от метеори
ни очаква днес сут-
ринта. Той привидно
идва от точка в съз-
вездието Лъв. Тази
група звезди се поява-
ва късно вечерта и се
изкачва високо на юг-
оизток призори.

Видимостта на ме-
теоритния дъжд та-
зи година обаче ще бъ-
де по-слаба от обичай-
ното заради ярката
суперлуна. Поради то-
ва ще може да съзрем
едва около пет пада-
щи звезди на час. Оби-
чайно при идването

на Леонидите вижда-
ме падането на 15 ме-
теора в час. Това явле-
ние е най-бързият ме-
теорен дъжд.  Небес-
ните тела от Леони-
дите падат в земната
атмосфера със ско-
рост 71 километра в
секунда - доста по-ви-
сока, отколкото при
другите метеорни по-
тоци.

Метеоритите от
Леонидите произхож-
дат от опашката на
кометата 55Р, извес-
тна още като Темпъл-
Тътъл. Тя идва в наша-
та част от Слънчева-

та система на всеки
33 години. Когато ко-
метата се доближава
до Слънцето, нашето
светило затопля
ядрото й и освобож-
дава много прахови
частици. Този прах се
разпръсква по цялата
орбита на кометата
и всеки ноември Зем-
ята се натъква на то-
зи поток. Когато пра-
ховите частици па-
дат през горната
част на атмосфера-
та, те изгарят от
триенето и създават
незабравино светлин-
но шоу.



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

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

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

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

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

Рекламно  приложение

Четвъртък, 17 ноември 2016 г., брой 218 /6073/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

0898/620 696; 0878/620 925

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООДАгенцията е създадена през 1994 г.

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

www.intelekt_2000.imot.bg

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

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

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

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

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

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

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

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

дв. 500 кв.м, два гаража - 60 000 лв.

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

8. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  

1. Двустаен, Пашов - до 35 000 лв.

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

3. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.

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

5. Апартаменти,във всички райони на Перник 

6. Къщи, в Перник и региона.  

7. Парцели за жилищно строителство. 

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

088/8215 130, 076/60 13 38

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

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

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

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

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Димова махала, кафе
аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
3. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 29 300 лв.
5. Радомир, кв. Гърляница,
ет. 2, луксозен, ремонт
и преустройство - 15 000 лв.
6. Радомир, Гърляница,
ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
7. кв. Тракия, лукс, ремонт- по договаряне
8. Радомир, Арката, ет. 8, 47 кв.м - 8 000 лв.

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

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

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

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

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ПРОДАВАМ:

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

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Давам под
наем:

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

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия

икономически техникум)

v автомивка външно и

вътрешно

v пране на килими

v денонощно охраняем

паркинг

тел.0893/37 20 40

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -

28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

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

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 67 09 00

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

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

лок.от. - 60 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

ГАРСОНИЕРИ:

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

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

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

ДВУСТАЙНИ:

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

2. Изток, ул. Ю. Гагарин,

ет. 7, панел, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

3. Изток, ет. 8, панел, ТЕЦ,

ПВЦ, тер. подобрения - 36 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, непреходен,

подобрения, тер. - 44 800 лв.

2. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

тер, след ремонт - 42 500 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., РЗП: 140 ПВЦ,

гараж, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., РЗП: 200 кв.м,

ПВЦ, гараж, дв. 850 кв.м - 60 000 лв.

3. Църква, тх. пл, на 2 ет.,

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

ПАРЦЕЛИ:

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

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

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

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

на 2 ет., ново стройтелство, в
съседство с парково пространство

- тел. 0887/884 095;
0888/503 237

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

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

Тел.:  0894 855 050

1. Гарсониера, Център - до 40 000 лв.

2. Двустаен Център - до 50 000 лв.

3. Двустаен, Изток - до 35 000 лв.

Фолклорна формация
“Байрактаре”

- Уроци по народни танци
  за всички възрасти
- Уроци по народни песни
- Словесен фолклор

Във физкултурния салон на
Строителния техникум, кв. Мошино
Тел.: 076 670634, 0887 402 561Тел.: 076 670634, 0887 402 561Тел.: 076 670634, 0887 402 561Тел.: 076 670634, 0887 402 561Тел.: 076 670634, 0887 402 561

Собственик
продава:

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

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

ДАВАМ ПОД
НАЕМ КАФЕ,
ТОП-МЯСТО

ТЕЛ. 0887 884 095;

0888 503 237

ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ -

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ

НАБИРА
ДОБРОВОЛЦИ
 ЗА ПЕРНИК И ОБЛАСТТА.

тел: 0896839356;
028435356; 024200057

ФИРМА ТЪРСИ

ДА НАЗНАЧИ
ШОФЬОР, КАТ. “С” +”Е “,

ДОБРО ЗАПЛАЩАНЕ

-  ТЕЛ. 0878/260 083

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-

охранителни, пожароизвестителни

и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633



Продавам Автомобил рено с из-
рядни документи, платен пътен данък
(без гражданска отговорност), много
икономичен - 4/100 (956 куб. см.), на-
пълно обслужен.  Тел. 0898615588,
0886970812

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

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

спални, разположена в луксозния и
реномиран комплекс от затворен тип
Делта Хил . Местоположението е уни-
кално, представлява чудесно съчета-
ние от панорамни гледки, свеж въз-
дух, спокойствие и същевременно
удобен достъп до столицата посредс-
твом автомагистрала Люлин тел.0882
817 442

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

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

Продавам Тристаен апартамент,
Перник, Център Светло и просторно
жилище с панорама две спални,
дневна с трапезария на две нива,
кът за мека мебел и място за тра-
пезната част, кухненски бокс - тел
0888 11 22 00

Продавам  УПИ, Рударци 840 кв.м,
над плажа, панорамна гледка, ток,
вода, на улица, до гора, с постройка
на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро -
тел. 0896 788 784; 0887 884 095

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

Продавам  гараж в кв. Дараците -
тел. 0898 611 444

Давам под наем магазин на
Софийско шосе 90, 24 кв.м - тел. 0888
839 423

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

Отдавам апартамент под наем. Пер-
ник, ул. "Струма" № 6, тухла, среден,
южен, две южни облицовани тераси.
баня с тоалетна, втора баня .230 лв/
месец Тел. 0888 692 426

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

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

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

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

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

Търся момиче за работа с компю-
търна грамотност владеща Corel Draw
9 тел. 0898 61Ф

работа

наем

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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автомобили

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

разни

Фирма набира охранители, за обект
в кв. Изток - тел. 0887 507 247

Продавам дъмбел с черни дискове,
регулируеми тежести 15 кг., изпол-
зван, запазен - 25 лв. Тел. 0899838800

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

Продавам детска кола SMART DOLU
(използвана) с педали червена 80 х 45
х 30 см. - 40 лв. Тел. 0899838800

ЗАБАВНО И ИНТЕРЕСНО

Ужасяващи истории от пазаруването за Black Friday

Хиляди щурмуваха моловете в търсене на намаленията на
“черния петък” Черният петък (Black Friday) е вече близо. Тази
година той ще се проведе на 25 ноември. И макар Black Friday
все още да е новост, която едва навлиза на българския пазар,
последният петък от ноември отдавна се е превърнал в символ
на ужасяващ потребителски хаос, предизвикан от тълпи купу-
вачи, борейки се помежду си за добри оферти. През годините
по време на Черния петък често е имало сбивания и арести, а
няколко от ужасяващите истории за Black Friday преживява-
ния доказват, че това събитие далеч не е за всеки, пише Телег-
раф. 1. Когато работех в голям магазин като студент, имахме
бой по време на Black Friday за едно колело. Раздаваха се юм-
руци до кръв. В крайна сметка един мъж успя да се добере до
колелото и да се извъкне от мелето, а след това се качи на него
и си тръгна от магазина без да го плати. 2. Веднъж някой удари
охранител в лицето, защото помисли, че е клиент, който се
предрежда на опашката. А той просто отиваше към вратата, за
да си започне смяната. 3. Работех в магазин за електроника. По
време на Черния петък имахме намален калкулатор от 10 на 5
долара. Две симпатични възрастни жени дойдоха, за да търсят
специално калкулатора. Когато им казах, че ни е останал само
един, адът се отвори. Започнаха да се блъскат, да се дърпат, да
се “състезават” коя първа ще докопа калкулатора. Бабата, коя-

то загуби битката, нарече другата “скапана ку**а”. Винаги след то-
ва си представях как някакво дете отваря коледния си подарък -
калкулатор от 5 долара, който дори не иска, и за който не знае
каква ужасяваща история с баба му се крие. 4. Бях свидетел как
двама души се биеха ожесточено с юмруци... за един скапан тос-
тер. 5. Преди години, когато започнаха разпродажбите, имаше
прилив на хора, които искаха да купят нещата, които си бяха из-
брали. Една жена беше нокаутирана и повалена на земята, а хими-
калът й й мина право пред врата. Слава богу, не засегна артерия.
Никой не се опита да й помогне, хората просто минаваха покрай
нея, устремени към щандовете. Служител на магазина трябваше
да застане над жената, за да я предпази да не бъде стъпкана. Ко-
гато пристигна линейката, парамедиците буквално разблъскаха
тълпата, за да стигнат до пострадалата, защото никой не искаше
да се помести. 6. Най-лошият ми Черен петък беше, когато видях
как двойка родители използваха дъщеря си, за да крадат видео
игри. Жената отиваше в тоалетната с бебето си, а мъжът скриваше
игри в чантата за памперси и я даваше на 3-4-годишната си дъ-
щеря да я отнесе на майката, която махаше опаковките и приби-
раше игрите. 7. Като продавач-консултант бях ударен в лицето,
защото не знаех какво е “зу-зу домашен любимец” (роботизиран
хамстер). 8. Работех в универсален магазин като студент. Той бе-
ше отворен и съответно ние редяхме стоката пред клиентите. Бе-
ше все едно подреждаме бюфет пред орда гладни мечки. Когато
стана време да пускаме видео игрите, един мъж буквално скочи
през тълпата от хора и се приземи в подредените кутии, събаряй-
ки всички видео игри. Те се разпиляха навсякъде, а тълпата се
втурна към тях. За щастие никой не пострада, освен мъжа и
няколко игри. Друг случай беше, когато пуснахме настолните иг-
ри. Една баба, може би към 80-годишна, буташе две празни колич-
ки. Когато пуснахме хората, тя започна да граби колкото можеше
игри и да ги хвърля в количките. Не че имаше нещо лошо в това,
но когато започна да дърпа игри от ръцете на деца, ми дойде в
повече. Black Friday изкарва най-лошото от хората. 9. На моя
приятелка й счупиха китката по време на Black Friday. В магазин
за дрехи в мол някой я изблъска така, че тя се прекатури над
някаква количка за пазаруване. 10. Работех в секцията за еле-
ктроника. Една баба удари в лицето някакъв тийнейджър, за да
вземе последното радио. Грабна го и избяга. 11. Работех в склада
на магазин за играчки по време на Черния петък и слагах етике-
тите на новополучената стока. Товарехме артикулите в количка
вместо да се опитваме един по един да стигнем до предната стра-
на на магазина. Но явно някой реши, че няма проблем да се вмък-
не в склада и да започне да отваря кашоните, за да намери това,
което му трябва. Други клиенти го видяха и явно и те решиха, че
няма проблем да го направят. Аз и другите от персонала трябва-
ше да се борим с тълпа, която масово разопаковаше артикули и
ги хвърляше на земята, ако не бяха това, което им трябва. Хората
твърдяха, че не знаели, че не могат да влизат в склада, въпреки
че на входа имаше голям надпис “Само за персонал”. 12. Отидох
само един-единствен път. Бях ударен веднъж, изблъскан над 10
пъти, напсуван от безброй хора, а също и ме наплюха веднъж. А
отидох просто, за да придружа гаджето си. Дори не си купих ни-
що.
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РЕШЕНИЕ № 302
от 20.09.2016 г.

Община Перник, Област Перник  на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план-план за
регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулирани
поземлени имоти /УПИ/ ХVI-694 и УПИ ХVII-695 в квартал 47 и
поземлени имоти /ПИ/ 693, ПИ 696 и ПИ 1405 в квартал 46 по плана
на с. Студена, община Перник, като:

1. С план за регулация урегулирани поземлени имоти /УПИ/
ХVI-694 и УПИ ХVII-695 в квартал 47 и поземлени имоти /ПИ/ 693, ПИ
696 и ПИ 1405 в квартал 46 се обединяват в УПИ VII-693, 694, 695,
696, 1405 в квартал 46, който се отрежда “За складови и
производствени дейности”. Заличават се урегулирани поземлени
имоти /УПИ/ ХVI-694 и УПИ ХVII-695 в квартал 47.

Намалява се дължината на улица с осови точки /ОТ/ 135-ОТ
151-ОТ 155 и се обособява уширение с осови точки /ОТ/ 755-ОТ
15501-ОТ 15502- ОТ 15503. Съгласно чл.81, ал.4 от ЗУТ, отчуждението
за прокарване на новата задънена улица е за сметка на
собствениците на поземлените имоти, тъй като е по тяхно искане
изменението на ПУП.

2. С план за застрояване се определя зона за свободно
застрояване в новообразуваният УПИ VII-693, 694, 695, 696, 1405
“За складови и производствени дейности” в кв. 46, при условията
на  нискоетажно застрояване и устройствена зона-чисто
производствена /Пч/.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на
обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник” /бр. 88 от 08.11.2016г./, чрез Общински съвет-Перник  пред
Административния съд-Перник.

Председател:
Иво Савов

 РЕШЕНИЕ № 304
от 20.09.2016 г.

Община Перник, Област Перник  на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план-план за
регулация /ПУП-ПР/ на улица с осови точки /ОТ/ 250-ОТ 251-ОТ 252
между квартали 33 и 34 по плана на гр. Перник, кв. “Стара Тева”,
като:

С план за регулация уличните регулационни линиина на
улица с осови точки /ОТ/ 250-ОТ 251-ОТ 252 между квартали 33
и 34 се измествот по осови точки /ОТ/ 9250-ОТ 9251-ОТ 252, при
което се изменя регулацията на урегулирани поземлени имоти,
както следва: УПИ III-7097, УПИ IV-7097, УПИ V-7097, УПИ VI-1588 в
квартал 33 и на общински УПИ I,  УПИ II, УПИ III и УПИ IV в квартал
34.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на
обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник” /брой 88/08.11.2016 г./ , чрез Общински съвет-Перник  пред
Административния съд-Перник.

Председател:
Иво Савов

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

РЕШЕНИЕ № 305
от 20.09.2016 г.

Община Перник, Област Перник  на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план-план за
регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на урегулиран
поземлен имот /УПИ/ I-254 в квартал 18 по плана на с. Дивотино,
община Перник, като:

1. С план за регулация югоизточната и североизточна
регулационна линия  урегулиран поземлен имот /УПИ/ I-254 се
изместват по съществуващи имотни граници на поземлен имот /
ПИ/ 254, при което се изменя регулацията на улица с осови точки
/ОТ/  406-ОТ 40701-ОТ 40702 в квартал 18.

2. С план за застрояване се потвърждават съществуващите
сгради в УПИ I-254 и се определя зона за свободно застрояване
при условията на  нискоетажно жилищно застрояване и
устройствена зона /Жм/.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ, решението подлежи на
обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник” /брой 90/15.11.2016 г./, чрез Общински съвет-Перник  пред
Административния съд-Перник.

Председател:
Иво Савов

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

РЕШЕНИЕ № 307
от 20.09.2016 г.

Община Перник, Област Перник  на основание чл.21, ал.1, т.11 от
ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ Общински съвет-гр.Перник, реши:

Одобрява проекта за подробен устройствен план-план за
регулация и план за застрояване /ПУП-ПР и ПЗ/ на част от квартали
107 б /807/ и 107 а /9107/ по плана на с. Рударци, община Перник,
като:

1. С план за регулация трасето на улица с осови точки /ОТ/
742-ОТ 3165 се измества по ОТ 742-ОТ 74201-ОТ 74202-ОТ 3165, при
което се изменя регулацията на урегулирани поземлени имоти /
УПИ/ III, УПИ IV, УПИ V и УПИ VI в квартал 107 б /807/.

Урегулиран поземлен имот /УПИ/ III се отрежда за поземлен
имот 1810.

Изменя се регулацията и отреждането на урегулирани
поземлени имоти /УПИ/ ХIV, УПИ ХV, УПИ ХVI, УПИ ХVII и УПИ ХVIII по
съществуващите имотни граници на поземлени имоти /ПИ/ 2261,
2283, 2284, 2285 и 2286, при което се изменя регулацията на УПИ
VIII, IХ, Х и ХI в квартал 107 а /9107/.

2. С план за застрояване се потвърждава
съществуващото застрояване с корекция по зелен цвят на
основание Решение №382/2015 г. на ПАС, влязло в сила на
16.06.2016г. и се определя зона на застрояване в УПИ III-1810,
УПИ IV, УПИ V и УПИ VI в кв. 107 б /807/ и УПИ ХIV-2261, УПИ ХV-
2283, УПИ ХVI-2284, УПИ ХVII-2285 и УПИ ХVIII-2286 в квартал 107 а
/9107/ с начин на застрояване-свободно, характер на
застрояване за нискоетажно жилищно строителство и
устройствена зона /Жм/.

На основание чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ решението подлежи на
обжалване в 30 дневен срок от обнародването му в “Държавен
вестник”-брой 87/04.11.2016г. чрез Общински съвет-Перник  пред
Административния съд-Перник.

                                                          Председател:
                                                                                       Иво Савов

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ

Отлагат е-декларациите
на бизнеса за 2018 година

Депутатите решиха да отложат с 1 г. задължението на
бизнеса да декларира приходите си само по интернет. За
физическите лица това няма да е задължително.

Това стана ясно на заседание на бюджетната комисия
в парламента, съобщи БНР.

Народните представители решиха задълженията за фи-
зическите лица за изцяло подаване на декларации по
електронен път да отпадне.

Данъчните ще организират места, в които да помагат
за електронно подаване на данъчни декларации.

В Закона за корпоративното подоходно облагане бе пред-
ложено декларациите по образец да се подават задължително по електронен път с
електронен подпис. За бизнеса задължението е от 2017 г., а за гражданите от 2018 г.

Срещу предложението реагираха работодателите, които заявиха, че нямат въз-
можност да се справят в този срок.

Гражданите ще могат да ползват до пет процента от данъка за довнасяне, ако го
декларират онлайн, но сумата не може да надвишава хиляда лева.

Хората ще могат да декларират доходите на своите починали близки, но това
няма да е задължително.

Данъчни експерти обясниха, че досегашната практика показва, че в много слу-
чаи държавата се налага да възстановява пари на близките на починалия.

Председателката на румънската
ЦИК е арестувана за корупция

Председателката на румънската избирателна комисия Ана Мария Петру бе
арестувана само три седмици преди парламентарните избори в страната, пре-
дадоха ДПА и БТА.

Тя е уличена в корупция, съобщават днес румънските медии.
Петру е заподозряна, че през 2008-2009 г. е платила 210 000 евро на компа-

ния, свързана със съпруга й за услуга, която Централната избирателна коми-
сия е поискала.

Агенцията за борба с корупцията обвиниява Петру и че е взела 50 000 евро
от бизнесмен, за да му уреди среща с министъра на икономиката.

Адвокатът на Петру каза, че тя е подала оставка от поста си в комисията.
Председателят на камарата на депутатите в румънския парламент Флорин

Йордаке съобщи, че един от заместниците на Петру временно ще ръководи
избирателната комисия.

Румъния, която е членка на ЕС от 2007 г., е една от най-корумпираните стра-
ни в съюза.

Индексът на възприемане на корупцията в Румъния, според "Прозрачност
без граници" е 4 - най-лошият сред 28-те членки на ЕС.

Все пак, Румъния подобри рейтинга си с над 1100 ареста, извършени от
агенцията за борба с корупцията, припомня ДПА.

Произнесени са присъди и започнаха процеси против висши служители
включително експремиер, министри и депутати.
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 Днес е важно да отделите време за здравослов-
ното си състояние. Възползвайте се от даденос-
тите и насочете вниманието си към полезни и
градивни занимания. Препоръчително е по-добре
да контролирате енергията си и да не се поддава-
те на изкушения. Диетите са много ефективни

за изчистване от токсини и постигане на желаната фигура.

Днес си дайте необходимото време, за да пре-
дотвратите в общуването с интимната ви поло-
винка да възникнат някои затруднения. Бъдете
готови на компромиси! Ще бъдете в мир със себе
си, ако контролирате мислите си. Ако се чувс-
твате уморени и напрегнати е по-добре да отло-

жите активната си работа и да разнообразите деня си.

Днес структурирайте програмата си така, че
да посрещнете всичките си задължения. На част
от вас ще им възложат задачи или ще заемат
пост, който ще даде тласък на кариерата. Бъде-
те обективни и анализирайте събитията. Пъту-
ванията ви ще са успешни, както и всичко, напра-

вено за подобряване на здравето и разкрасяване на визията ви.

Днес са възможни трудности от финансов, тех-
нически, организационен и друг характер. В случай
че има възможност да направите промяна, не от-
лагайте, въпреки че до момента търсехте най-
подходящите условия за това. Препоръките за
днес са да не решавате важни въпроси, да запази-

те спокойствие и търпеливо да следвате програмата си.

Днес внимателно обмисляйте ходовете, които
възнамерявате да предприемете в професионал-
ната сфера. В случай че сте подложени на сериоз-
на проверка от страна на началник, клиент или
влиятелна особа, от изключителна важност е да
запазите присъствие на духа, за да вземете най-

разумното и благоприятно за вас решение.

Днес с внимание трябва да се отнасяте към на-
личните си средства, за да не нарушите баланса
в материалната сфера. Колкото повече внима-
ние обръщате на детайлите, толкова е по-малка
вероятността да се сблъскате с каквито и да
било затруднения. Денят е важен и за всяко дру-

го ваше начинание, за това смело се натоварвайте.

Днес, ако проявявате колебание, ще се отдале-
чавате от резултатите, към които се стреми-
те. Действайте целенасочено и без каквото и да
било забавяне. Активните и търсещи представи-
тели на знака Везни ще имат с какво да се поз-
дравят. Любовта, романтиката и духовните

търсения ви зареждат с вдъхновение и енергия.

Днес до каквито и изводи да стигнете, планове-
те, които градихте, по никакъв начин няма да бъ-
дат нарушени. Бъдете готови на компромиси, ако
не постигате лесно целите, които сте си набел-
язали. В любовта обсъждайте открито въпроси-
те, които ви вълнуват. Ако сънувате, че израс-

твате от стихията – ще намерите своето място в живота.

Днес не поемайте ангажименти. Имайте пред-
вид, че стресът, негативните емоции и нецеле-
съобразният начин на живот може да окажат
неблагоприятно въздействие върху здравето ви.
Делата ви ще вървят според предвижданията.
Колкото и натоварени да сте днес с работа и

чужди ангажименти не създавайте конфликти.

Днес съхранете материалната си стабилност.
Не подхранвайте съмненията, които са обхванали
интимната ви половинка! Малко разнообразие би
ви помогнало да се освободите от напрежението.
Оптимисти сте за предстояща делова среща. За-
ниманията със спорт са полезни не само за здра-

вето, но и за духа. Семейните ви отношения се стабилизират.

Днес се заемете с изпълнението на неотложни-
те си ангажименти. Моментът е благоприятен
за осъществяване на всичко, което оставяхте за
по-късен етап. Добре е да си дадете точна смет-
ка какво ви липсва в живота. По отношение на
близките си проявете повече разбиране към проб-

лемите и нуждите им, и не пречете на избора им.

Днес ще се наложи да отделите достатъчно
време на работното място. Действайте пред-
пазливо, когато предприемате финансови опера-
ции или правите вложения. Денят е подходящ за
начало на смели и добре обмислени действия, кои-
то ще ви направят повече оптимисти за бъдеще-

то. В семейството ще имате хубав повод за тържество.
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„Ñòðóìñêà ñëàâà” äîïóñíà ïúðâà çàãóáà
„Сливнишки герой” спечели оспорваната среща на стадиона в Радомир

Срещата между първия
и втория в класирането на
Югозападната група на
трета лига в лицето на
Струмска слава и Сливниш-
ки герой събра не повече
от 200 зрители на стадио-
на в Радомир. Работният
ден и ранният начален час
на мача, от 14 часа допри-
несоха за малкото публика.
Гостите започнаха по-напо-
ристи и в 14-та минута
Красимир Георгиев изскочи
сам срещу вратаря на до-
макините Радослав Коста-
динов, но стреля в тялото
на стража на „Струмска
слава”. Контузиите в от-
бора от Радомир , които го
преследват в последно вре-
ме, продължиха и по време
на мача. Още в 21-та мину-
та от игра принудително
излезе Николай Величков.
Последваха минути на от-
кровено скучна игра, преди
да дойдат два пропуска на
Стоян Георгиев от домаки-
ните. Първо Виктор Геор-
гиев сбърка при изнасяне-
то на топката и я прати в
краката на радомирския
нападател. Той обаче не ус-
пя да улучи опразнената
от вратаря на „Героя”
Мартин Минев врата. В
следващата атака се стиг-
на до корнер пред вратата
на гостите.Калоян Евге-
ниев центрира чудесно, но
отново Стоян Георгиев от
три метра не успя да улу-
чи мрежата зад Минев. В
36-та минута футболис-
тите на „Сливнишки ге-
рой” се реваншираха с про-
пуск,след като  Красимир

Георгиев центрира от кор-
нер, а от точката на дуз-
пата с глава Любомир Дес-
потов не улучи вратата.
В 42-та минута на мача
гостите поведоха след бе-
зобразна грешна на Радос-
лав Костадинов. Той прос-
па едно центриране и бе
оставен да бъде прехвър-
лен. Зад него дебнеше ни-
сичкият ,играл през мина-
лата година в „Миньор”
Костадин Кафтанов, кой-
то  бутна топката успо-
редно на голлинията, къде-
то необезпокояван  бутна
топката в мрежата за 1:0
за гостите.Второто по-
лувреме започна с натиск
на домакините, а гостите
не се притесняваха да
правят сериозни наруше-
ния, довели до жълти кар-
тони на Цветков и Ма-
джиров в рамките на десе-
тина минути. В 64-та ми-
нута на мача се стигна и
до спорна, според гостите
ситуация. След центрира-
не от фаул Николай Нико-
лов засече топката и я
вкара я насочи към врата-
та. Вратарят Минев се
намеси, коженото кълбо
тупна около голлинията и
съдията Николай Йорда-
нов посочи центъра. Гос-
тите скочиха на асистен-
т-съдията Иво Боев, но и
той, и Николай Йорданов
бяха категорични ,че гол
има. В 72-та минута Нико-
лай Николов от домакини-
те беше изгонен за груб
фаул срещу  Весислав Ива-
нов, а Ангел Маджиров
реализира прекия свободен

удар за 1:2.кой знае защо
вратарят на гостите
Мартин Минев реши да из-
рази радостта си, като
напсува публиката на до-
макините.Въпреки че ос-
танаха с десет човека до-
макините не спряха да на-
падат. Десетина минути
преди края на мача Влади
Димитров пусна в  игра и
доскоро лекувалия конту-
зия Екундайо Джаейоба. В
86-та минута Стоян Геор-
гиев направи поредния си
непростим пропуск като
от два метра успя да пре-
ти топката  встрани от
вратата след хубаво цен-
триране и отклоняване на
топката от Джаейоба в
глава.

Голмайстори:0:1 42-ра
Хаджиев, 1:1 64-та Нико-
лов, 1:2 72-ра Маджиров

Състави: Струмска сла-
ва: Костадинов, Величков (
21 Икиде), Николов, Кос-
тов, Кал.Евгениев, Тасев,
Стоянов, Г.Иванов, Геор-
гиев, Зюмбулев ( 59 Май-
мунков) , Вал.Иванов(81
Джаейоба)

Сливнишки герой: Ми-
нев, Гайдаров, Маджиров,
В.Георгиев, Деспо-
тов,Вес.Иванов, Маринов,
(73- Александров),  Кафта-
нов (90 Атанасов), Цвета-
нов,  Цветков, ,Георгиев(
89 Аличков), Хаджиев.

Жълти картони: Цвет-
ков,Маджиров, Минев ,
Гайдаров ( Сливнишки ге-
рой),червен картон Нико-
лов (Струмска слава)

Главен съдия Николай
Йорданов, асистенти Иво
Боев, Олег Панайотов.

Вдигнаха заплата на
треньора на „Левски”

С огромно уважение към Елин Топузаков
се е отнесъл собственикът на Левски Спас
Русев. „Меридиан Мач” твърди, че той е
вдигнал заплатата нановия треньор около
два пъти и половина. Докато беше в ролята
на помощник на „Герена”, Топчо прибира-
ше 5000 лева, а сега възнаграждението му
надхвърля 11 бона.Това със сигурност го
поставя сред челниците във футболния елит
у нас.Както е известно, Топузаков бе ано-
нсират като временен наставник на Левски
само до зимата. Впоследствие обаче стар-
тираха спекулации за негова смяна и босът
Спас Русев побърза да му гласува доверие
и да го утвърди като постоянен треньор с
договор на този етап до лятото. Едва тогава
ще се преценява дали да се търси алтерна-
тива на Топузаков, като единственият със
сигурност желан от боса вариант си остава
Станимир Стоилов.

Горещи мачове в студеното време
предлага ученическото първенство

Според Желязков имаме
шанс за класиране

на световното

Оценките и мненията, които даваме
за националния отбор, не винаги
трябва да са през призмата на резул-
татите. В конкретния случай с Петър
Хубчев и мача с Беларус (1:0) обаче
си мисля, че най-важното, от което
трябва да изхождаме, е именно ре-
зултатът. А щом той е добър, значи и
оценката трябва да бъде положител-
на. Особено в моменти като този, в
който хората гледат с недоверие към
всичко, което става в националния
отбор и към всеки селекционер. Пре-
ди този мач, главният въпрос беше
„да бъдеш или да не бъдеш". Сега,
след като победихме, запазихме
шансове дори за класиране. Да, мо-
же да ви звучи пресилено, но защо
да не се надяваме? Ако играем със
същото желание, както с Беларус,
можем да компенсираме слабостите.
Сигурно сега доста хора ще кажат,
че нямаме място на Световното, но и
други отбори нямаха място в послед-
ните години, но се класираха.И в дру-
гите групи като ги гледам със сигур-
ност ще има такива, които ще отидат
в Русия без да го заслужават много.
Да, групата ни е тежка, но сме длъж-
ни да се борим. Само ще ви при-
помня, че в квалификациите за све-
товното през 1994-а Франция трябва-
ше да вземе една точка от последни-
те си две домакинства срещу Израел
и България, но загубиха и двата ма-
ча. Така че шансове има. Хубчев мно-
го добре си нареди защитата срещу
Беларус и като изключим няколко
пропуквания, се справи добре. Няма-
ше как да преборим мощни в едино-
борствата хора, като беларусите. Те
са сериозен отбор, който ще обърка
доста сметки в групата. Хубчев по-
падна в необрано лозе. Мисля, че той
е подходящият човек за националния
отбор. Особено с оглед на стила, кой-
то играем и изпълнителите, които
имаме. Трябва да свикваме, че такъв
футбол и такива изпълнители, които
имахме по време на големия отбор
между 1993-а и 1998-а, няма да виж-
даме скоро.Що се отнася до това, че
Ивелин Попов ме е настигнал по голо-
ве в националния отбор, от вас го
научавам. Настигнал ме е и ще ме из-
превари, защото мисля, че ще играе
още доста време, но за мен това не е
мерило. Сега всичко се комерсиали-
зира, играят се много повече мачове.
Има  чувството, че ние едно време иг-
раехме два пъти в годината. Повече
ме радва това, че преди години пре-
цених, че от Ивелин ще стане играч и
познах. Но място за сравнения няма.

Седем медала за
пернишките каратеки
През изминалата неделя/13.11.2016г/ се

проведе Интернационална купа (IPPON 016
CUP) в гр. Лесковац-Сърбия. В състезание-
то участвата 710 състезатели от 38 клуба от
4 държави.  Каратистите от карате клуб
Файтър-НСА Перник, се представиха пове-
че от достойно, като спечелиха 2 златни, 2
сребърни и 3 бронзови медала в индиви-
дуалните битки на кумите и ката и едно 3то
място в дисциплината отборно ката! Класи-
ране: Златен медал за Вержиния Мирчева -
кумите. Златен медал за Венислав Петров -
ката. Сребърен медал за Евелина Кирило-
ва- кумите. Сребърен медал за Людмил
Дунков - кумите. Бронзов медал за Никола
Дунков - кумите. Бронзов медал за Калоян
Велинов - кумите. Бронзов медал за Дарио
Попов - кумите. И престижното трето място
на отборно ката при децата завоюваха :
Калоян Велинов, Венислав Петров и Ники-
та Дойчинов.  Всички медалисти от Перник
са на възраст от 7 до 16 годишна възраст.
Треньорът Юлиан Николов благодари на
всички деца, на тези спечелили медали и
на тези, които не успяха да го направят в
това състезание. Благодари и на техните
родители, които винаги са ги подкрепяли.

Изключително изпи-
тание, предвид ниските
температури, се оказа
днешния първи ден от
турнира по футбол за
юноши VIII -X клас от
общинския етап на
Ученическите игри
2016/2017. Надпрева-
рата в тази възрастова
група започна с дву-
бой между отборите на
ПГ по икономика и
ПГТС "Арх. Йордан Миланов". "Икономистите" имаха превес почти
през целия мач, заслужено се поздравиха с победа с 4:0 и се оттег-
лиха в почивка. Вторият двубой, между отборите на ГПЧЕ "Симеон
Радев" и ПМГ "Христо Смирненски", поднесе на зрителите на стадион
"Звезда" истинска лавина от емоции и обрати. Резултатът се движе-
ше гол за гол и редовното време приключи при 4:4. В крайна сметка
победител в срещата с 9:7 стана съставът от ГПЧЕ след изпълнение
на дузпи/4:4 в редовното време и 5:3 след изп.на дузпите/, като по то-
зи начин си осигури място на финала. Другият финалист е тимът на ПГ
по икономика, който в третата среща от предварителната фаза на тур-
нира надигра безапелационно отбора на ПГЕМП "Хр. Ботев" с резул-
тат 7:0.
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За мен е истински подарък, че съм поканен да пея тук, заяви той
ва значи, че майка
България за някои хо-
ра се явява като ма-
щеха. Дано нещата в
България да се про-
менят, дано новият
президент да направи
това, за което гово-
реше. Дано успее да
сплоти тази прекрас-
на нация. Стига сме
се джафкали за глу-
пости. Да си седнем
на дупетата и да вър-
шим работата както
можем да я вършим-
всеки да прави това,
което може най-доб-
ре”.

В момента Калуди
Калудов се  занимава с
вокална педагогика,
организира концерти,
спектакли. В близки-
те дни, заедно със
съпругата, си замина-
ват за Минск, за да
пеят заедно с май-
строрския клас от
тенори на тамошния

Любовта е нещо ве-
лико, нещо, което ви-
наги ни е вдъхновява-
ло. Смятам, че това,
което сме подготви-
ли за пернишката пуб-
лика ще й хараса и ще
достигне до сърцето
й”. На въпроса – оце-
нени ли са по достой-
нство българските
музиканти или
трябва първо да по-
лучат признание на
международна сцена,
за да бъдат оценени и
у нас, Калудов отго-
вори:”Щом нашите
музиканти са оценени
на международна сце-
на, то значи , че те
наистина са заслужи-
ли да бъдат оценени,
така както има много
наши спортисти, кои-
то представят други
държави на междуна-
родни състезания. То-

БРЕЗНИК ЗАПОЧВА
УПОРИТО ДА ПЕЧЕЛИ
ПАЛМАТА НА ПЪРВЕНС-
ТВОТО за най-мигрансткия

град в България, като изключим Хар-
манли и Любимец. Група неканени гос-
ти едва изчакаха да минат президент-
ските избори и се юрнаха към западна-
та ни граница да бягат от България. Си-
гурно и тия са протестъри, недоволни от
изборните резултати, та затова решиха
да офейкат преди да е паднало прави-
телството и да се е сменил президен-
тът. Както се казва, гласуват с краката
си, а най-вероятно с парите си. Чудно
само защо властта не си изпълни пос-
тановленията да ги разсели в обезлю-
дените граовски села, та да живне мал-
ко поминъкът, в смисъл кражбите и на-
силието? Това на майтап. А на сериозно
градската управа трябва да направи
втора телена мрежа около Брезнишко,
че иначе спасение няма. Тая напаст си
е харесала китните западни български
краища и ги атакува като на екскур-
зионно летуване. Изборите минаха, те-
мата за нелегалните бежанци поутихна,
ама не съвсем. Брезник свети с пълния
си блясък и събира патриотичен въз-
торг за следващите избори. Сега оста-
ва и политиците в оставка и без остав-
ка да посетят засегнатите от бедствие-
то райони и ако не свършат нищо, поне
да обещаят. Вероятно предизборни на-
вици в това отношение сигурно са им
останали.

РОД РОДА НЕ ХРАНИ, НО ТЕЖКО
МУ КОЙТО СИ НЯМА, е казал мъдро
народът. А когато родът има и дебитна
карта, родата получава много по-силна
кръвна връзка. От полицейския бюле-
тин научаваме, че находчива дама по-
добрила частично финансовото си по-
ложение, използвайки банковата карта
на свой роднина. И сега ще я размота-
ват по съдилища. Тук е уместно да спо-
менем приказката за лудия и баницата,
както и за даващия и взимащия руш-
вет, които законът третира като еднак-
во виновни. А роднината що не си па-
зил картата от чужди погледи, каквато
инструкция има при всяко получаване
на пластмасовото картонче? Въобще –
смекчаващи вината обстоятелства кол-
кото искаш...

Без затвор за джигитите на
пътя за превишена скорост

Любомира ПЕЛОВА
Парламентът отхвърли предложе-

нието да се вкарва в затвора до три
години всеки шофьор, който в насе-
лено място превиши максимално
разрешената скорост с над 60 км/ч.
Предложението беше част от проме-
ните в Наказателния кодекс, раз-
глеждани на второ четене. Вносите-
ли са депутатът от ГЕРБ Красимир
Велчев игрупа народи представите-
ли.

Идеята не събра парламентарно
мнозинство и беше отхвърлена с мо-
тива, че ако се приеме, няма да има
място в затворите в България. Осо-
бено остър в критиката си към зако-
на беше народният представител от
Патриотичния фронт Емил Димит-
ров, който изчисли, че ако закона се
прилага с тази санкция, много бързо
ще се напълнят затворите у нас.

“Факт е, че има нарушения по пъ-
тищата и много пострадали. Факт е,
че трябва да се направи нещо. В мо-
мента обаче ние правим полицаите
по-богати. При засичане на скорост
над допустимата между затвор и
рушвет е ясно какво ще избере чо-
век. Нека продължим с администра-
тивните мерки - лишете ги от права,
наложете има санкции, но не оти-
вайте в безкрая”, коментира Димит-
ров. Депутатът от ДПС Четин Казак
също разкритикува предложените
строги мерки срещу високата ско-
рост на пътя. “Тези, които допускат
подобни нарушения, да се замислят
и да понесат сериозен дискомфорт
от това си поведение чрез сериозни
глоби, отнемане на свидетелството,
ако трябва конфискуване на автомо-
била. Нужни са подобен род сан-
кции, които наистина да респекти-
рат, а не да заплашваме със затвор”,
заяви от трибуната той. Депутатът от
ГЕРБ Станислав Иванов отговори на
критиките и обясни, че няма нищо
популистко в предложението. Ива-
нов призова народните представи-
тели в зала да гласуват в подкрепа
на по-строгите мерки.Въпреки при-
зива обаче депутатите отхвърлиха
предложението. Народните предста-
вители гласуваха окончателно друга
промяна в Наказателния кодекс - те
приеха всеки, който опетни герба,
знамето или химна на Европейския
съюз, да се наказва с лишаване от
свобода до 2 години или с глоба до
три хиляди лева. Досега беше запи-
сано тази санкция да важи за пору-
гаване на българските символи.
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Любомира ПЕЛОВА
Поредните нелегал-

ни мигранти са задър-
жани в Брезник.

Във вторник, около
19,50 часа, на влизане
в града бил проверен
лек автомобил «Опел
Зафира», управляван
от 55-годишен мъж с
постоянно пребива-
ване в България, но
гражданин на Ливан.
В автомобила имало
7 пълнолетни мъже
без документи, кои-
то се представили за
граждани на Ирак.
Мигрантите и шо-
фьорът са задържа-
ни в брезнишкото Ра-
йонно управление на
МВР и работата по
случая продължава.

Отново нелегални емигранти
заловени край Брезник

Уведомена е група
«Миграция» при ОД-
МВР – Перник.

Брезнишко се оче-
ртава като любима
дестинация на при-
шълци, решили да ми-
нат незаконно през
България на път към
Западна Европа. Само
от началото на годи-
ната досега в община-
та са заловени близо
стотина мигранти,
промъкващи се към
границата ни със Сър-
бия. Най-голямата
група бе спряна в края
на януари тази годи-
на. Тогава бяха залове-
ни 37 чужденци,  на-
тъпкани в два микро-
буса. 25 от нелегални-
те бяха деца на въз-

раст от 1 до 12 годи-
ни. Всички се бяха
представили за граж-
дани на Ирак.

Не случайно Главна
дирекция «Гранична
полиция» обяви горе-
щи телефони, на кои-
то, както и на теле-
фон 112, жителите на
Брезнишко и Трънско
дa пoдaвaт cигнaли зa
cъмнитeлни гpyпи oт
лицa или aвтoмoбили,
за да се противодей-
ства по законен начин
на органите на реда
за незаконно
п p e м и н a в a щ и
гpaницaтa чyждeнци.
Двете общини ca cpeд
нaй-зaceгнaтитe oт
мигapнтcкия тpaфик
в oблacттa.

театър. След това се
връща в Полша, къде-
то ще участва в
няколко големи кон-
церта. В края на март,
идната година, се при-
бира в България. Той
организира майстор-
ски класове. Същевре-
менно има и агенция,
чрез която менажира
по света своите въз-
питаници, помагайки
им да направят пър-
вите стъпки на меж-
дународната сцена.
„Ако си истински ме-
ниджър, трябва да си
наясно какъв репер-
тоар да предложиш на
съответния изпълни-
тел, който да е съоб-
разен както с публика-
та, пред която ще се
изявява, така и с него-
вите гласови данни.
Мисля, че за сега се
справям с тази трудна
и отговорна задача”,
заяви Калуди Калудов.

Съд за дама, опразнила
банковата карта на роднина

Любомира ПЕЛОВА
Перничанка ще отго-

варя за неправомерно
изтеглени пари от чуж-
да банкова карта.

Престъплението е из-
вършено на 14 март та-
зи година, когато 36-
годишната Р.С. от Пер-
ник взела дебитната
карта на свой роднина
и на три пъти изтеглила
общо 470 лева.

След подаден сигнал в полицията били предприети съответните
процесуално-следствени действия и Р.С. е привлечена като обвиняе-
ма. Взета й е мярка за неотклонение „подписка“. При доказване на
вината й, я очаква затвор от 2 до 8 години и глоба до двойния размер
на получената сума.

2017
Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

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

Общо отстъпки - 116 лева


