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Да дойдат
германците!
Бойко Борисов си трае, ама
върши работа. Ето, отиде при Меркел и
първата германска дама веднага му обеща.
Дето се вика – от една дума. Нашият се оплака за Южен поток, оная веднага му изрази съчувствията си и му обеща юридическа
помощ по сделката с руснаците. Гвоздеят
на програмата обаче беше друг – канцлерката ще прати в българските министерства
немски спецове да учат нашите на реформи. Колкото е по-закъсало министерството, толкова повече гастарбайтери реформатори ще ни праща Меркел.
Това се вика реформатори на ишлеме. Като си нямаме собствени, които да свършат работа, а не само да разтягат локуми
по телевизията, да дойдат германците!
Ето поне един светъл лъч пред управлението на Борисов. Щото немците където
реформират, реформирано е.
А и друго – родните политици вече ще
имат не само идеален помощник, но и перфектно алиби, че не си вършат работата.
По стар народен обичай винаги могат да кажат, че немците са ги издънили и са се подвели по акъла им. Най-добре немците да останат за постоянно. А и Меркел да идва поне веднъж седмично да ни е премиер на ишлеме. Нали е майстор на големите коалиции?
Валентин ВАРАДИНОВ

ОБЩИНА ПЕРНИК
кани
всички жители
и гости на града
на Детски коледен празник,
който ще се проведе на
19.12.2014 г. от 16,30 часа
пред Дворец на културата.
За децата ще има
много изненади и подаръци.
Каним да присъстват всички от най-малките жители на община Перник
до техните родители, баби и дядовци.

Да празнуваме заедно!
Заповядайте!
ПРОДАЙТЕ

e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg
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В телевизионния ефир – скандал, Соколова попита за 18-те милиона на Станишев

Любомира ПЕЛОВА
Вчера
в
Перник
денят отново започна с бунт. На протест срещу фалита
на общината пред
сградата на общинската управа излязоха
облечени в работните си дрехи десетки
работници, ангажирани в сметосъбирането и сметоизвозването в града. Бившите
вече работници на
„Лиел Констракшън”
заявиха, че от шест
месеца не са получавали заработките си.
Живеем на заеми от
близки, мнозина вече
са без ток. Идват

празници, как да ги
посрещнем, като не
можем и хляб за децата си да купим, гневяха се протестиращи.
Потвърди
го
и
представителката на
ръководството
на
фирмата, чиито договор изтече на 1-ви декември, Вера Игнатова. Тя уточни, че дълговете на общината
към дружеството вече били в размер на 6
милиона лева.
Сред протестиращите бяха и управителите на две други
общински дружества транспорт».
– Профилакториума
На страница 2
и
«Тролейбусен

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА МАТЕРИАЛИ ЗА ПРОЕКТА НА БЮДЖЕТА ЗА 2015 Г.
И ЗА РАЗЧЕТ ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА 2015 Г.
ОБЩИНА ПЕРНИК
ПОКАНА
Инж. Иван Иванов
Кмет на Община Перник
На основание чл. 84, ал. 2 от Закона за публичните финанси, както и чл. 28,
ал. 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна
прогноза за местни дайности и за съставяне, обсъждане, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Перник, кани жителите на
общината, представители на бизнеса, НПО и цялата общественост на
23.12.2014 г. /вторник/ от 14.00 ч. в Конферентната зала на Общински
комплекс “Дворец на културата”
НА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта за бюджет за 2015 г. на Община
Перник.
Уважаеми съграждани,
Предстои приемане на бюджета на Община Перник за 2015 г. По
традиция това става след обществено обсъждане с местната общиност. Водени от убеждението, че разработването и приемането на
общинския бюджет са част от най-важните решения за бъдещето и
те трябва да се вземат с активното участие на гражданите, очакваме Вашите мнения, препоръки и предложения за включване в Бюджет 2015 г. на Община Перник.
Материалите по проекта за бюджет 2015 г са публикувани на
сайта на Община Перник.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

За абонамент в пощенските клонове
и редакцията
на вестник “Съперник”
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ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място
тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
Интелект 076/67 09 00
Кантора Перник 076/60 28 94
Кали Консулт 0898/62 06 96
Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Престиж 076/60 00 01
Орел 0898/94 56 94
Симеон Д 076/60 26 26

Застрахователна и презастрахователна
компания

www.cez.bg

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

застраховка „ГО”
ул. „Кракра” 61

тел. 076/60 11 00

Заложна къща”ПИК”
НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ
”

Убедете се в разликата!

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”
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Програма “Топъл обяд”
навърши 10 години
Зоя ИВАНОВА
10 години Българският червен кръст изпълнява успешно праграмата “Топъл обяд”,
благодарение на която децата получават безплатна храна в училище. Тази програма се изпълнява много успешно и от пернишката доброволческа организация. През своето десетгодишно съществуване Програма „Топъл обяд“ на Партньорска мрежа за благотворителност на БЧК е предоставила над 700 000 безплатни обяда в училище за близо 10 000 деца
от цялата страна. През 2014/2015 учебна година 1537 деца получават топла храна в 26 области на страната. През изминалата година
над 12 000 деца не са имали възможност да
бъдат сред приятелите си в класните стаи поради бедност. За някои от тях безплатният
здравословен обяд в трапезариите на БЧК е
единствената причина да се върнат в училище, далеч от опасностите на улицата. Партньорската мрежа за благотворителност на
БЧК е създадена през 2004 г. с цел да подпомага БЧК при набирането на средства за финансиране на различни благотворителни инициативи. Нейни учредители са едни от най-големите търговски компании в България. Мрежата обединява 22 компании от корпоративния сектор. С всеки от партньорите БЧК провежда съвместни социални кампании, а с набраните средства подпомага уязвими групи от
българското общество.

Държавата ще отпуска
безлихвени заеми на общини
по още две мерки от ПРСР
Любомира ПЕЛОВА
Правителството прие постановление, с
което се разширява обхватът на действие
на ПМС №59 от 2011 г. за условията и реда
за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 20072013 г. и за тяхното възстановяване. Постановлението ще се прилага и за общини с
одобрен проект по още две мерки на ПРСР
– 122 „Подобряване на икономическата
стойност на горите” и 41 „Прилагане на
стратегиите за местно развитие”.Разширяването на обхвата на ПМС 59 е продиктувано от обстоятелството, че общините, ползватели на безвъзмездна финансова помощ по мерки 122 и 41, са с малък бюджет
и приходи и са силно затруднени да набавят средства за осигуряване на финалните плащания към изпълнителите по съответните проекти.Останалите промени, които се
правят с приетото постановление, са свързани с привеждане в съответствие с разпоредбите на Закона за публичните финанси
на правните основания, въз основа на които
са издадени ПМС 59/2011 г. и ПМС 29/2013
г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния
бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти на
Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013 г. и за тяхното
възстановяване. Това ще позволи двата нормативни акта да се прилагат и през 2015 г.

Илачите без рецепта
няма да поскъпват
Зоя ИВАНОВА
Цените на лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание, могат да
се увеличават само с процента на статистически отчетената инфлация за периода на
действие от последната регистрирана цена.
Това гласи текст в Наредба за условията,
правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.
Текстът трябваше да важи до края на тази
година, след което от идната цените щяха
да бъдат освободени.С промени в наредбата обаче този срок се удължава с една година. Така цените на лекарствата без рецепта остават замразени до 31-ви декември 2015 г.

Областта

Съперник
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Управителката на
многопрофилната
болница за долекувани и рехабилитация др Йорданка Александрова заяви, че повече от две години състоянието на специализираното здравно
заведение, там също
не се плащат заплати,
лекари напускат, а
малкото
оостанал
персонал получава само аванси. Колегата й
от превозваческата
фирма Тодор Йорданов също не скри притесненията си. „Тролейбу,сен
транспорт” има огромни
задължения към НАП
и ЧЕЗ и само заради
подписаното от новия кмет споразумение за разсрочено плащане на борча за
ел.енергия все още
електровозилата
вървят, но дружеството има запори на
всички сметки.
Новият градоначалник инж. Иван Иванов,
който само от месец
управлява общината,
обясни на протестиращите, че незабавно
тръгва към София, за
да търси решение на
създалата се на този
етап безизходна ситуация. Той отново
изрази надежда, че
премиерът Борисов и
финансовият министър Владислав Гора-

нов ще протегнат ръка за помощ на Перник. Само за падане на
запорите Перник се
нуждае спешно от 7
милиона лева.
Градоначалникът
отново обясни, че общината е в ситуация
на фактически фалит
заради
задължения,
надхвърлящи 16 милиона лева и наложени
запори по сметките й,
а дневно пристигат
по 12-13 предупредителни писма от съдии
– изпълнители за нови
и нови запори. Още
от първите дни, в
които е поел управлението на общината,
кметът Иванов е
предприел серия срещи с представители
на бизнеса, за да се
разсрочат
задълженията към кредиторите. В общинската хазна обаче влизат малко
постъ пления и парите не стигат, за Кой,
защо и как е докара
Перник до днешния катастрофален хал Иванов отказа да коментира, припомняйки, че
в общината вече текат проверки и едва
когато станат ясни
резулатите от тях
ще проговори и ще назове имена.
В същото време в
студиото на една от
националните телевизии се развихри истински скандал между
новия областен упра-

вител Ирена Соколова
, която е бивш депутат от ПП ГЕРБ и настоящият
народен
представител
и
зам.председател
на
Народното събрание,
бившия пернишки градоначалник
Росица
Янакиева.
Според
Янакиева
протестът е организиран, а подобни умишлено
инспирирани
скандали вредят на сегашната управа. Тя за
пореден път заяви, че
във финансов дефицит общината е от
1999 г. «През 2007 г.
той бе 11,7 млн. лв. Да
се говори, че в момента е 16 млн. лв. е некоректно, защото 3,5
млн. са задължения
към НАП, които са
обезпечени“,
заяви
бившият кмет на Перник Росица Янакиева.
Колкото до търговските дружества – макар и общински те
трябва сами да си изкарват парите, е позицията на абившия градоначалник, която тя
неедноктратно е защитавала и във времето, в което управляваше общината. Янакиева още веднъж постави въпроса легитимен ли е новият кмет
Иванов, припомняйки,
че се водят дела заради незаконния му според нея избор.
Ирена Соколова отвърна на удара и заяви, че градът тъне в
разруха, хората са все
по-разочаровани.
Тя
опроверга твърдението на Янакиева, че общината от петнадесетина години е с почти един и същ финансов дефицит. Областният управител зададе въпроса откъде
са натрупани днешните огромни задължения на общината, след

като Сергей Станишев като глава на правителството
на
тройната
коалиция
преведе на Перник 18
милиона лева по извънсъдебно споразумение. Въпрос, който
не дава мира и на перничани и отговор на
който от телевезионния екран не бе даден.
А
предисторията
датира още от 2000та година когато тогавашният градоначалник на Перник Андрей Андреев заведе
дело за нанесени щети и пропуснати ползи заради ползването
на общински терени
като табани на въгледобивната промишленост. През 1972 година, когато поради изчерпване на въглищните запаси 2668 дка
край бившите рудници „7 септември” и
„Христо Ботев”, до
Максим табан и блатата в местността
„Шамака”,
били
преотстъпени
безвъзмездно на държавата. Тогава започнало депонирането на
минни отпадъци. Четвърт век по-късно депата били отредени
за зелени площи. През
2000 година тогавашният кмет Андрей Андреев заведе дело за
пропуснати ползи и
нанесени щети в размер на 37 130 000 лв.
Според Закона за счетоводството постъпилите
в
хазната
средства трябва да
бъдат използвани за
погасяване на общинските дългове, които
са в размер на 11 милиона лева и са били
натрупани в периода
2003-2007 година.
Съдебните
дела
продължиха и по времето на следващия
кмет – починалата

преди
две
години
инж.Антоанета Георгиева. Община Перник
спечели на първа инстанция, на втора
обаче загуби. През
февруари 2008 година
делото трябваше да
се гледа пред Апелативен съд, но бе отложено, след като спорещите страни подписаха извънсъдебно
споразумение.
Документите бяха парафирани от кмета Росица
Янакиева и тогавашните министри Пламен Орешарски и Асен
Гагаузов като представители на държавата.
Договорените пари
бяха около половината
от сумата, за която
бе заведено делото.
Според подписания документ те бяха преведени на два транша –
от 12 и 6 милиона лева.
С
18-те
милиона
трябваше да се изчистят дълговете на
общината и да се подобри инфраструктурата. На заседание на
Общинския съвет, в
началото на ноември
2008 г. Янакиева като
кмет даде подробен
отчет за изразходването на 12 млн лв, дошли като първи транш
от Министерството
на регионалното развитие и благоустройството по извънсъдебно споразумение за
щетите от минните
табани. Тогава тя информира местнвия законодателен орган, че
с получените 12 милиона са разплатени
стари задължения на
общината.
Така че да се говори
за наследен борч от
близо 12 милиона лева
едва ли не от Адамово
време не е коректно
да се говори, гневят
се перничани.

Пернишкото „В и К” има нов управител
Силвия ГРИГОРОВА
„В и К” Перник има
нов управител от
вчера. Той беше избран на провелото се
извънредно
общо
събрание на съдружниците във „В и К”Перник.
Дневният
ред на събранието
включваше една единствена точка-избор
на нов управител на
дружеството.
На
събранието присъства принципалът на
водоснабдителното
предприятие- Министерството на регионалното
развитие,
което се представляваше от Григор Ва-

силев- контрольор на
„В и К”-Перник. В работата на събранието взе участие Росен Симеонов, представител на община
Перник, която има
най-голям дял във водоснабдителното
дружество. Община
Радомир
се
представляваше от кмета- Пламен Алексиев.
Община Трън се представляваше от кмета- Станислава Алексиева. Само общините Брезник и Земен
нямаха свои представители на това общо
събрание.
С най-голям дял във

„В и К” е държавата в
лицето на МРР - 51%.
Нейният представител- Григор Василев
предложи за управител на дружеството
да бъде избран инж.
Иван Витанов. Той ще
поеме ръководството на водоснабдителното предприятие на
мястото на досегашния управител- инж.
Камен Каменов, който
пое този пост на
2.10.2013г.
Новият
управител на „В и К” е
бил началник на административно-стопанския блок в МБАЛ “Рахила Ангелова”
по
времето, когато ди-

ректор на здравното
заведение беше д-р
Вяра Церовска, която
в момента е народен
представител
от
ГЕРБ. След като бъде
регистриран в Търговския
регистър,

инж. Иван Витанов
ще получи заповед за
назначаване от министъра на регионалното развитие- Лиляна Павлова и тогава
ще встъпи официално
в длъжност.

Панорама

Съперник
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Предстоящият 9-ти конгрес
на КТ”Подкрепа” ще бъде
преломен за синдиката
Силвия ГРИГОРОВА

Нарочна декларация е изпратена до премиера и просветния министър

Виктория СТАНКОВА
Европейският политехнически
университет /ЕПУ/ в
Перник прекратява
членството си в Съвета на ректорите.
Решението на Академичния
съвет
на
най-младия ВУЗ-а в
страната е провокирано от поредната
злонамерена и задкулисна кампания, целяща да омаловажи
борбата на ЕПУ за защита на законността във висшето
образование от действия на определени
лица, желаещи да го

закрият. Този път в
манипулацията
бе
използван Съветът
на ректорите в България,
подчертава
ректорът проф. дхн
Иван Петков в нарочна декларация, адресирана до Съвета
на ректорите в България и с копия до
премиера и министъра на образованието
и науката.
От името на Съвета на ректорите, но
без да е проведено заседание, на 8 октомври 2014 г. е изпратено писмо до Европейската асоциация за

Над 71 милиона лева са
изплатени по ПРСР
Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд „Земеделие“ е изплатил
71,2 млн. лв., в периода от 8 до 13 декември
2014 година по проекти по Програмата за
развитие на селските райони 2007-2013г. От
тях 53,4 млн. лв. са разплатени за приключили проекти на 53 общини по мерки 321- “Основни услуги за населението и икономиката в
селските райони” и 322- “Обновяване и развитие на населените места“ на програмата.
Проектите са насочени към подобряване на
средата за живот в населените места от селските райони чрез изграждане и ремонт на
водоснабдителна, канализационна и на пътна инфраструктура. С тях са финансирани и
дейности за подобряване достъпа на населението на селските райони до културни, спортни и свързани със свободното време и отдиха услуги. 43 проекта на земеделски производители кандидатствали по мерки 121 -”Модернизиране на земеделските стопанства” и
123-„Добавяне на стойност към земеделски и
горски продукти” са получили 9,2 млн. лв.. Те
са за модернизиране на техника за обработка на земята и на производствените мощности на преработвателните предприятия. Някои
от тези проекти са на животновъди получили
подпомагане за достигане стандартите за
опазване на околната среда по нитратната
директива. На бенефициенти по мерки 311„Разнообразяване към неземеделски дейности”, 312- “Подкрепа за създаване и развитие на микро предприятия” и 313-„Насърчаване на туристическите дейности” по ПРСР, са
изплатени средства в размер на 4.2 млн. лв.
Подкрепа за развитие на бизнеса си са получили 24 микро, малки и средни предприятия.
Проектите са свързани основно с изграждане на сгради за развитието на туризма и
предприемачеството в селските райони. По
мярка 141-”Подпомагане на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране” е
разплатена сума в размер на 621 хил. лв. на
общо 212 фермери. Плащания в размер на 1,5
млн.лева са направени за 28 проекта, изпълнени с подкрепата на Местни инициативни
групи по ЛИДЕР, предвидени в стратегиите
за местно развитие.

осигуряване на качеството във висшето
образование /ЕNQA/ в
Брюксел.
Ректорът на ЕПУ
проф. Иван Петков не
е бил канен или информиран за това заседание. Убедени сме, че
много от ректорите
не са участвали и не
биха подкрепили предложения текст, твърди той и подчертава,
че съдържащите се
твърдения в писмото
са насочени срещу Европейския политехнически университет.
Вместо да изкаже
тревога, това писмо
неоснователно защитава Националната
агенция за акредитация и оценяване /
НАОА/ и вместо към
нейното
ръководство, манипулативно
и далеч от академичната етика пренасочва към ЕПУ отговорността за проблемното
членство
на Българската акредитационна агенция
в Европейската асоциация, се посочва в

декларацията на ВУЗа.
В писмото се твърди, че НАОА „изпълнява
компетентно
всички
европейски
изисквания за оценяване и акредитация, поставени от
ЕNQA“. Истината е
точно обратната –
след
проверка
от
страна на ЕNQA за изпълнение на поставените изисквания, се
установява, че няма
усилия в тази посока,
поради което НАОА
остава под наблюдение и й се дава последен срок от две години за привеждането й
в съответствие с европейските
критерии, твърдят от ЕПУ.
В позицията се
твърди още, че Съветът на ректорите се „разграничава
категорично от обвиненията на ЕПУ за
тенденциозност при
взимането на решенията от управителния
орган
на
НАОА по отношение
на акредитацията на

националните висши
училища“. Факт е, че
от 4 приключили дела на ЕПУ срещу решенията на НАОА до
момента,
Административният съд обяви решенията на
управителния орган
на агенцията за незаконни, което потвърждава, че срещу
нас са взимани тенденциозни и неправомерни решения, посочва
ректорът
проф. Петков и подчертава, че Съветът на ректорите е
сдружение, което е
призвано отговорно
да защитава законността, да подпомага институциите в
усилието им да усъвършенстват и европеизират
системата на висшето образование.
Запазваме правото
си при промяна на климата, начина и стила
на работа в сдружението да кандидатстваме за ново членство, се казва в декларацията на ЕПУ.

Антон Съботинов говори на тема
“Цар Самуил и неговото време”
Виктория СТАНКОВА
Регионалният исторически музей в
Перник
организира
среща-разговор с историка Антон Съботинов. Поводът бе
1000- годишнината
от смъртта на цар
Самуил(997 -1014).
Съботинов е автор на исторически
проучвания за Самуиловото властване. За своята книга
“Цар Самуил и неговите наследници 976
– 1018 г.” той казва:
“За мен не съществува никакво съмнение за българския
произход и характер на държавата,
управлявана от цар
Самуил. И това ми
убеждение се дължи
не на някакви емоционални
подбуди
или пък на свръх
изострени
национални чувства, а поради
безспорните
доказателства в изворите и на историческа памет на
българите във времето.
Изложеното в книгата представлява
опит да бъде изразена
собствената
ми позиция по разглежданата проблематика, съобразена

преди всичко с историческите
паметници, без ни наймалко категорично
да се отричат мненията на утвърдени в науката медиевисти, имащи зад
себе си десетилетия научна работа.
В тази връзка не мога да не спомена, че
представата си за
България под управлението на цар Самуил я дължа на прочетеното и разбраното от родните и
чужди
историци,
пречупено
през
призмата на личното ми виждане и
възприятие.
Давам си сметка,
че
средновековното етническо землище на българския
народ не съвпада
със
съвременната
действителност.
Изложеното в тази
книга за средновековните българите,
населявали обширни
пространства
от
Карпатите до Бяло
море и от Албанските планини до Днестър, не е обусловено от правенето на
някакви паралели в
настоящето и влизането в конфронтация с когото и да

било, а още по-малко
да влияе на неговата
националност,
възгледи и възприети разбирания за
средновековното
минало. Целта на
този труд е да се
изложат някои слабости в проучванията и да се изгради един нормален
диалог, който да
бъде в основата за
разрешаване на редица спорни въпроси от Самуиловото
време и да се направи опит за преодоляване на натрупаните идеологеми и не
научни схващания”
Съботинов е сред
учредителите
на
инициативния комитет, който преди
месец се захвана с
националната кауза
“Да си върнем цар
Самуил”. В момента,
хиляда години след
смъртта на цар Самуил,
неговите
тленни останки се
намират в музей в
гръцкия град Солун.
Инициаторите
сметят, че е време
цар Самуил да намери покой в държавата, за която е дал
живота си, и да бъде
погребан с почести
в столицата София.

Подготовката за провеждането на 9 конгрес на КТ”Подкрепа” беше основната тема на провелия се регионален съвет на
СРС”Подкрепа”-Перник. „Този конгрес ще
бъде преломен за нас не само като организация, но и за синдикалното движение в
България. Казвам преломен, защото на този конгрес КТ”Подкрепа” ще трябва да си
избере нов лидер. Това се налага не поради това, че синдикатът не е доволен от работата на своя лидер- президентът д-р
Константин Тренчев, а тъй като всеки човек, достигайки определена възраст, има
правото да се оттегли. Явно вече е дошло
времето за смяна на поколенията. В тази
връзка д-р Тренчев заяви категорично, че
няма да продължи да ръководи синдиката
след 9 февруари 2015г. Затова казвам, че
този конгрес ще бъде преломен за синдиката и синдикалното движение, тъй като в
България, както се вижда, личностите,
които се избират са важен фактор. Не са
малко организациите, без значение какви
са те, които си избраха слаби водачи, поради което вече изчезнаха от обществения живот на страната. Така че смяната на
лидера е от важно значение и за „Подкрепа”, и за синдикализма в България. Убеден съм, че КТ”Подкрепа” е важен гарант
за демократичното синдикално движение
в България”, заяви председателят на регионалната структура на „Подкрепа” в
Перник- Любомир Жотев. Той поясни, че
делегатите на конгреса от региона ще бъдат над 20.
На регионалния съвет беше обсъдено
икономическото състояние на страната и в
частност на региона. Коментирана беше
твърдата позиция на КТ”Подкрепа” по отношение на предлаганите промени, от страна на управляващите, в Кодекса за социално осигуряване. „Ние настояваме управляващите да спазват споразумението,
което подписахме през 2010г, под което
сложиха подписите си не само синдикатите, но и работодателите, и управляващите в
лицето на ППГЕРБ и лично премиера Бойко
Борисов”, подчерта Любомир Жотев.

Създават междуведомствена
група за антитерористични мерки
Любомира ПЕЛОВА
Междуведомствена работна група за
координиране на антитерористични мерки
се създава към Министерството на външните работи, съобщиха от пресцентъра на Министерскя съвет.
Правителството прие решение, с което тя
да започне да фунсцонира към министъра
на външните работи със задача да анализира мерките и дейностите, предвидени в
Резолюция 2178 (2014) на Съвета за сигурност на ООН от септември т. г. и в Стратегията за борба с тероризма в Сирия и Ирак,
приета на 20 октомври от Съвет „Външни
работи“. В резултат на анализа работната
група трябва да формулира конкретни
предложения за предприемане на стъпки
на национално ниво, включително промени
в нормативната уредба, административни и
организационни мерки.
С решението се предвиждат и практически мерки, свързани с адресиране на заплахата от действията на терористичната групировка „Ислямска държава” и феномена
„чуждестранни бойци”.
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Те са публикувани вече за обществено обсъждане

Зоя ИВАНОВА
Пакетът от медицински услуги, плащани от касата, се разделя на основен и допълнителен.
Това
предвиждат промени
в Закона за здравно
осигуряване,
публикувани вчера на сайта на МЗ за обществено обсъждане. Основният пакет, както и досега, ще се
заплаща с публичните
средства
от
НЗОК. Дава се възможност обаче допълнителният пакет
да е достъпен както
чрез плащане от касата, така и чрез доброволно здравно осигуряване. Конкретните дейности, които
влизат в пакетите,
ще продължат да се
регламентират
от

здравното
ведомство с наредба. Промените
предвиждат
още поетапно увеличаване на вноската
от държавата за групите, осигурени от
нея, със стъпка от
5%, като то ще започне през 2016 г. и
ще спре при достигане на минималния осигурителен доход за
самоосигуряващите
се. В момента държавата осигурява групите, за които отговаря, на половината
от тази сума. В текстовете е включено
прекратяване на договор с изпълнител
на медицинска помощ,
при който се констатира системна неудовлетвореност от
страна на пациентите, както и прекрат-

Луиза Григорова репетира
в театъра с наколенки

Родената в Перник актриса Луиза Григорова ходи на репетиции в пловдивския театър с наколенки. Причината – красавицата е
в главната женска роля в спектакъла „Евридика” на режисьора Стайко Мурджев. А
там има доста акробатика, която може да
увреди коленете на мацката.„Първо искам
да кажа, че тези наколенки не са приумица.
Просто 14 години се занимавах непрофесионално, но доста сериозно, с класически
балет. Малко или много съм натоварила коленцата си. Освен това тук (в пиесата) имаме доста мизансцени, в които сме по земята, има и въздушна акробатика и си ги
щадя доколкото е възможно, защото в
крайна сметка духът може да остане жив
много, много дълго, но тялото за съжаление
се амортизира”, обяснява Луиза пред репортер
на
електронното
издание
podtepeto.com Премиерата на „Евридика”
ще е на 22 декември.
Виктория СТАНКОВА

яване на договора в
случай, че изискванията за качество са
системно нарушавани. За целта НЗОК се
задължава да извършва проучване на
удовлетвореността
на пациентите от услугите, плащани с
публични средства. В
проекта са включени
и промени, предлагани многократно от
страна на НЗОК и
БЛС. Сред тях са връщането на договарянето на цени и обеми на медицински услуги в НРД, връщането на арбитражните
комисии, както и възможността здравната каса сама да утвърждава списъка със
заболяванията по Наредба 38. Измененията предвиждат още
Надзорният съвет на
НЗОК да се увеличи с
още двама представители на държавата.
Множество промени
засягат и лекарствената политика. Въвежда се централизирано договаряне на
различни видове отстъпки от НЗОК за
лекарства с оглед намаляване на разходите на касата. Пред-

вижда се задължително
централизирано
договаряне на отстъпки за лекарства,
приложими за домашно лечение и при злокачествени заболявания, за които стойността,
заплащана
от НЗОК, се изчислява чрез групиране, в
което не участват
медикаменти на други притежатели на
разрешение за употреба, както и тези с
ново
международно
непатентно наименование.
Такова договаряне
ще се извършва и по
отношение на лекарствата, които касата
плаща по национални
програми със средства от бюджета на
МЗ. Една от най-мащабните
промени
пък е въвеждането
на механизъм за оценка на здравните
технологии при прилагането на лекарствените продукти.
Такава оценка ще бъде задължителна за
лекарствата, за които не са договорени
отстъпки. Оценка на
здравните технологии ще се извършва и
по мотивирано пред-

ложение на НЗОК.
Предлага се, когато
оценката на здравните технологии докаже липса на ефективност при прилагането на даден медикамент,
средствата,
заплатени от НЗОК
за неговото закупуване, да се възстановяват по бюджета
на НЗОК. В тези случаи НЗОК мотивирано ще предлага изключване на продукта от позитивния
лекарствен
списък
или намаляване на нивото му на заплащане. Конкретните условия, критерии и
ред за извършване на
оценката на здравните технологии ще се
уредят с наредба на
министъра на здравеопазването,
гласят поправките.
Създава се механизъм за договаряне на
отстъпки при включване на лекарства в
Позитивния списък,
които
увеличават
разходите на касата.
Медикаменти, за които не са договорени
отстъпки, няма да
бъдат включвани в
позитивния лекарски
списък..

ТЕЦ „Варна“ няма възможност да
работи през зимата на 2015 година
Силвия ГРИГОРОВА
ТЕЦ „Варна“ ще бъде временно изведена
от системата от
0:00
часа
на
01.01.2015
година.
След тази дата централата няма да може
да работи, въпреки
усилията на българската държава, в лицето на МЕ и БЕХ и
ЧЕЗ. Въпреки принципното съгласие за временно включване на
централата през зимния период на 2015 година, в случай на газова криза, от Европейската комисия не беше получен отговор
относно разрешителните за работа на самата централа и на
сгуроотвала.
От своя страна,
ръководството
на
ТЕЦ „Варна“ проведе
поредица от разговори и консултации с
българските
институции, в опит да се
намери работеща алтернатива за ТЕЦ
„Варна“, след като
през октомври Европейската
комисия
съобщи, че в случай

на газова криза ще допусне изключение от
правилата и ще разреши на ТЕЦ „Варна“ да
работи в рамките на
няколко месеца след
изтичане на разрешителните. При условие
на съгласие от страна на ЕК, за да се вместим в минималния
срок за подготовка и
провеждане на процедури и закупуване на
достатъчно количество въглища, се очакваше писменото становище на Комисията
да се получи до
10.12.2014 г.
„На практика вече
няма
достатъчно
време, за да бъдат
сключени договорите
за работа и доставка
на необходимите въглища и централата да
бъде подготвена за
включване през зимните месеци. На 1
януари 2015 г. ТЕЦ
„Варна“ ще трябва
временно
да
бъде
спряна, за да спази
изискванията на българското и европейското законодателства“,
каза
Минчо

Минчев,
изпълнителен директор на ТЕЦ
„Варна“.
Поетапно, след
01.01.2015 г ще бъдат
освобождавани служителите на ТЕЦ „Варна“, за които няма
реализация след края
на годината. Те ще получат компенсационни пакети, които са
повече от два пъти
по-високи от приетите в сектора. ЧЕЗ осигурява до 11 работни
заплати на всеки служител в зависимост
от стажа му в централата,
вместо
предвидените в браншовия
колективен
трудов договор до 5
работни заплати. В
допълнение,
компанията предлага консултации и помощ
при регистриране в
бюрото по труда и
персонални препоръки. „И след 01.01.2015
г. ще продължим да
търсим вариант за
дългосрочно отдаване на централата под
наем, продажба или
съвместно
управление“, заяви Минчев.

ЧЕЗ направи дарение на Мизия
Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ подкрепи хората, пострадали от наводненията в Мизия през август тази година. Компанията подари и достави нови енергийно ефективни електроуреди за най-тежко засегнатите
от природното бедствие 12 семейства. ЧЕЗ
подпомогна и местното читалище „Просвета1915“.
„Щастливи сме, че сме част от компания,
която с готовност помага. Започнахме 2014 година с дарение и се радвам, че можем и да я
приключим, подкрепяйки хора, които имат
нужда. Както гласи заглавието на една от обичаните чешки кино-творби – „Трябва да си помагаме“. В това вярваме и ние, в ЧЕЗ“, каза
Петър Докладал, регионален мениджър на
ЧЕЗ за България.
ЧЕЗ е съпричастна към гражданите на община Мизия, които пострадаха от наводненията през 2014 г. По време на бедствието служителите на компанията работиха всеотдайно, в
сътрудничество с Кризисния щаб и общината,
като реагираха бързо и адекватно, за да възстановят електрозахранването на града и да
избегнат инциденти. За подпомагане на жителите на града бе организирани изнесен мобилен офис на ЧЕЗ на 20-26 август. В изпълнение
на политиката си за корпоративна социална отговорност компанията реши средствата, предвидени за фирмени подаръци към партньори и
клиенти, да бъдат използвани в кампанията за
подпомагане на пострадалите при бедствия.
На проведената работна среща между Петър Докладал – регионален мениджър на ЧЕЗ
за България и Малинка Николова – областен
управител на Област Враца, бяха обсъдени
възможностите на ЧЕЗ за допълнително подпомагане на жителите на град Мизия, пострадали при наводнението тази година. Малинка
Николова даде висока оценка на работата на
аварийните екипи на ЧЕЗ по отстраняване последствията от природните бедствия на територията на Област Враца. Активното взаимодействие между ЧЕЗ и изпълнителната власт в региона в такива екстремни ситуации доказа
своята изключителна ефективност при осигуряване на нормални условия за живот на жителите в областта.
Вече 9 години ЧЕЗ работи в България отговорно и с грижа за своите клиенти, служители,
партньори и българското общество. Компанията е инвестирала над
580 000 лева за развитието на градската
среда, образованието, енергийната ефективност и младите таланти в рамките на социалната си програма „Инвестираме в България“.
ЧЕЗ е отговорен работодател на над 3000 българи, работи активно и в диалог с местните
власти в Западна България и изпълнява отговорно дългосрочния си ангажимент да осигурява уюта и спокойствието на над 2 милиона
български домакинства и фирми.

Награди за изявени
пътни специалисти
Силвия ГРИГОРОВА
За десети пореден път в края на годината
Сдружението на пътните инженери и консултанти в България отличава пътни експерти с номинацията „Инженер на годината”. Тази година отличието бе връчено на инж. Павел Павлов
в областта „Пътно проектиране“ за иновативност при проектирането и прилагането на системата ЕВРОКОД за съоръженията на лот 2 от
АМ „Струма“. Под ръководството на инж. Павлов са проектирани 7-те големи виадукта на
участъка от Дупница до Благоевград. Наградата беше връчена от председателя на Агенция „Пътна инфраструктура”- Лазар Лазаров.
Специалната награда за многогодишен принос в областта на пътното строителство министърът на регионалното развитие и блогоустройството Лиляна Павлова връчи на инж. Георги
Харизанов. Призът е за успешното изпълнение
на лот 1 Долна Диканя – Дупница от АМ „Струма“ и текущите работи на лот 2 от автомагистралата.
Двама млади инженери същ бяха сред номинираните. Това са:Иван Колелиев, отличен
за разработения идеен проект за част от трасето на скоростния път Видин – Ботевград в участъците Руженци- Монтана и Монтана – Враца.
Инж. Николай Терзиев е награден за успешно
реализирания пътен проект за кръстовище на
две нива при Лъвов мост в столицата.

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

Рекламно приложение

Сряда, 17 декември 2014 г., брой 239 /5601/ година XХI

БРОКЕРСКА КАНТОРА
Агенцията е създадена през
1994 г.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд
тел. 076/60 28 94; 076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895; 0878/39 57 67

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

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

1. Гарсониера, Тева, на спирка, отремонтирана
- 22 000 лв.
2. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт
- 35 000лв.
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт
- 52 000 лв.
4. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж
- 75 000 евро
5. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен
- 43 500 лв.
6. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
7. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж
- 30 000 лв.
8. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата
- 21 000лв.
9. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м.
- 26 000лв.
10. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
11. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода
- 4 200лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м
- 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м
- 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м
- 10 000 лв.
15. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м
- 31 000 евро
16. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
17. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м
- 12 000 лв.
18. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща
- 16 000 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
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ТЕЦ
- 150 лв.
3. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер.
- 160 лв.
4. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма
- 180 лв.
5. Двустаен, Изток, напълно обзаведен
- 230 лв.
6. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.
- 200 лв.
ЗАМЕНЯ:
1. Гарсониера на Бучински път, юг, без тер.,
за Двустаен, блок 39 на Бучинки път
КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

АГЕНЦИЯ

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

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60

площад "Кракра Пернишки” Бл.14-Б, офис 9, партер/до сл. София/
1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ

- 15 800 евро

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

- 36 900 евро

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

- 17000 ЛВ.

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

2. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА

- 19000 ЛВ.

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

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

-24000 ЛВ.

4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ

- 26000 ЛВ.

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

- 31500 ЛВ.

6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН

- 37000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ

- 60000 ЛВ

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

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

-21 500 евро

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

-10 300 евро

- 50000 ЛВ.

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

- 21 500 евро

- 22000 ЛВ.

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

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

-55000 ЕВРО

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

11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4

- 69000 ЕВРО

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

12. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4

- 74000 ЕВРО

15. Тристаен, нова обитаема сграда

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

- 25 600 евро

до ул. Търговска, ет. 3, обзаведен

- 55 999 евро

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

- 39 999 евро

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

- 13000ЛВ.

2. С.ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М, АСФАЛТ

- 77000 ЛВ.

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

-33000 ЛВ.

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

-32000 ЛВ.

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

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

-20000 ЛВ.

луксозен,обитаем

- 54 999 евро

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

- 47 900 евро

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

- 43000 ЕВРО

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

- 27 999 евро

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

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

8. УПИ 285КВ.М СЪС СТАРА КЪЩА

и гаранционно пълно обзавеждане

-10000 ЛВ.

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

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

- 350 ЛВ.

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

-47 900 евро

непреходен,подобрения

-26 900 евро

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

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

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

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

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

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

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

"ГАБИ-М" ЕООД

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

6 . Радомир, ет. 8, по БДС
- 15 000 лв.
КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. + 2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв.Клепало, верт.близнак, сутерен,
2 ет., тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м,
ПВЦ, сайдинг, двор 325кв.м.
- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир
- 1177 0000
00 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м
- 59 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м
кв.м-- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м
- 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11 . Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м
- 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста - 16 000 лв.
13 . Парцел, Варош, 520 кв.м
- 15 000 евро
14 . Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м
- 15 000 евро
15 . Парцел, Драгановец, 330 кв.м
- 10 000 евро
16 . Парцел, над Автогарата, 435 кв.м
- 11 000 евро
17 . Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м
кв.м-- х 20 евро/кв.м
18 . УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода
- 11 000 евро
19.. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща
19
- 25 000 лв.
22 . УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен
- х 50 евро/кв.м
21 . УПИ, Даскалово, 330 кв.м
- 26 000 лв.
22 . УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м
- 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м
- 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена
- 250 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен
- 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2
- 200 лв.
4. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане - 150 лв.

Имоти
ПРОДАВАМ:

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

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ
- 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер.
- 26 300 лв.
4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер.
- 34 500 лв.
5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС
- 22 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер.
- 26 200 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена
- 21 600 лв.
8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр.
- 30 000 лв.; 21 000 лв.
9. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер.
- 20 000 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер., асансьор
- 19 200 лв.
12. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер.
- 40 000 лв.
13. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг
- 38 000лв.
14. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер.
- 36 000 лв.; 31 500 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, ремонт, два входа
- 26 300 лв.
16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер.
- 25 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ
- 32 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3
- 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг
- 26 500 лв.
20. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ет. 4, тер.
- 25 000 лв.
21. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.
- 35 000 евро
23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт
- 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2
- 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м
- 33 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок
- 29 900 евро
27. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс
- 38 900 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ
- 32 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс
- 46 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер.
- 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер.
- 36 600 лв.
34. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ
- 47 000 лв.
35. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС
- 26 000 лв.
36. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 41 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Съперник
Кантора за недвижими имоти

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м
- 25 000 евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 62 000 лв.
3. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м
- 18 500 евро
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ
- 30 000 лв.
5. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС
- 13 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, по БДС
- 32 000 лв.
7. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,
- 52 000 евро
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран
- 31 000 евро
9. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран
- 47 000 лв.
10. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ
- 55 000 лв.
11. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
12. Къщи и апартаменти в Делта Хил
13. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
14. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м
- 49 000 лв.
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м
- 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м
- 38 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор
- 28 000 евро
19. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър
- 40 000 лв.
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м
- 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Кладница, 680 кв.м
- 25 000 евро
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м
- х 26 евро/кв.м
24. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м
- 60 000 лв.
25. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности
- 35 евро/кв.м
26. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
27. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма
- 25 лв./кв.м.
28. Парцел, Богданов дол, 2 дка
- 17 000 лв.
29. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт
- 145 000 евро
30. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
31. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
32. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро
ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 4/5/, необзаведен
- 180 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен
- 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен
- 250 лв.
4. Двустаен, Изток, обзаведен, ТЕЦ
- 200 лв.
5. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен
- 300 лв.
6. Тристаен, кв. Тева, мн. добър
- 300 лв.
7. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел
- 350 лв.
8. Помещение, Изток, 70 кв.м, сан. възел, СОТ
- 600 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

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

Имоти, реклами

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

Съперник

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

Телефони:

076/67 34 03;

0888/689 535

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

- 20 000 лв.

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

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

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

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

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

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

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

“ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

17 декември 2014 г.

Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/
GSM: 088/7938 108;
Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.; 30 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер.
- 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ
- 19 900 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5
- 17 000 лв.; 23 800 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер.
- 41 000 евро
6. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4, ПВЦ, среден
- 39 000 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ
- 28 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл.
- 22 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7
- 22 500 лв.; 27 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 7/8/, ПВЦ
- 24 500 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер.
- 35 000 лв.; 38 800 лв.
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3
- 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ
- 48 000 лв.
14. Тристаен, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер.
- по договаряне
15. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м
- 45 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС
- 42 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер.
- 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех.
- 40 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван
- 41 800 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ
- 47 000 лв.
21. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м
- 32 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
23. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
24. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
25. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м
- 43 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп
- 21 000 евро
27. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път
- 30 евро/кв.м
28. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м
- 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
29. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м
- 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

АГЕНЦИЯ

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

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

Член на
НСНИ
и
РСНИ

0888/222 656
0879/460 763

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

SOS Детски селища
България
Нашата банкова сметка:

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

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

Новооткрит
автокозметичен
комплекс и денонощно
охраняем паркинг
до стария
Икономически

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

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

тел.0878/32 14 34

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,
60 кв.м, ет.1, тх.
подходящ за офис,
дет. забавачка и др.
- 28 600 евро
Тел. 0896/760 900;
0898/221 126
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА
СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

076/67 30 55;
0896/751 787

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

Кантора
за недвижими
имоти

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

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

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

тел.0893/37 20 40

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ
БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ
Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35
GSM 0888/21 85 08
бул. Юрий Гагарин 100А
(до винпром) 076/60 85 85

МАЛКИ

Д-р Джунков

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

акушер-гинеколог

И ВЪТРЕШНИ

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

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

- ТЕЛ. 0876/ 307 258
0895/996 979

GSM: 088/8700 258, тел. 67 49 05

ОБЯВИ

автомобили

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

Продавам или давам под наем офис,
Идеален център на Перник, 16 кв.м - тел.
076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,
панорама, слънчев, ток, вода, на улица,
17 000 лв. - тел. 0888/700 258; 0888/932
391
Продавам къща в с. Студена, РЗП: 140
кв.м, двор: 1 000 кв.м, цена по договаряне
– тел. 0879/88 20 55
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-

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

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение,
90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил
и Методий 61, 120 кв.м - тел.
60 35 74

работа
Давам под наем, луксозни помещения
за офиси, кв. Христо Смирненски - тел. Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за
0988/953 050; 0899/588 545
предпочитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/
Давам под наем, обзаведени стаи всяка 820 644
със собствен санитарен възел - 0888/952 Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
264
АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/

Давам под наем, охраняемо складово 50 32 37

èìîòè
0887/884 095;
0888/503 237

Съперник

-

òîï-ÎÔÅÐÒÈ

0887 884 095 и 0888 503 237

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

Собственик
продава:

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

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

ÀËÄÈÍÀ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

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

1.Къща, център, 70 кв.м, дв. 212
кв.м, гараж - 23 000 лв.
2. Къща, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен санитарен
възел - 40 000 лв.

1. Гарсониера, Тева, на
спирка, отремонтирана 22 000 лв.

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА
ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

ïåðíèøêè èìîòè

ÀÐÒ-ÊÎ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ïÐÅÑÒÈÆ

ПРОДАВА:

в Центъра и кварталите.

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

ÆÎÊÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

тел. 076/ 60 03 01

тел. 0888/222 656

Купува и наема, за
реални клиенти,
всякакви апартаменти

тел. 0888/ 22 74 90

1. Двустаен, Изток, 60 кв.м., тх., ет. 4,
тер. - 25 000 лв.

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 076/ 60 13 15

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

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

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

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

ÎÐÅË

тел. 0898/ 945 694

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

тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 00 01

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

ÅÄÀ

ÅËÈÎÍ

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

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

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 13 38

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

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

1.

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

тел. 076/ 60 19 23

Съперник

Дайджест
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Българи арестувани в Белград
заради протест за човешки права

Удариха 2 нелегални
бензиностанции

Седем българи и двама руснаци, последователи на движението "Фалун Дафа" (Фалун
Гонг)*, са арестувани в Белград. МВнР настоява за освобождаване на българите.
Задържаните са протестирали срещу незачитането на човешките права в Китай по
време на международната икономическа среща на върха, която започва днес в
сръбската столица Белград, предаде БНТ, като се позова на МВнР.
Там ще бъде китайският премиер Ли Къцян.
Първоначално сръбските медии обявиха, че са задържани деветима българи, но МВнР
уточни, че са седем. БНР съобщи, че освен българите са арестувани и двама руснаци.
"Около 23 ч. на 14 декември седем български граждани са отведени за разговор от
служители на криминална полиция", каза за "Фокус" говорителят на Министерство на
външните работи Бетина Жотева.
"По обяд днес ще бъде поканен на разговор сръбският пълномощен министър в София,
на когото ще бъде поставен въпроса за незабавното освобождаване на нашите
съграждани. Същите действия ще бъдат предприети и от нашия консул за Белград”,
каза още Жотева.
Протестът не е бил разрешен
Българите са подали заявления за разрешение за протест по време на срещата в
Белград. Сръбските власти забранили демонстрацията и отговорили отрицателно на
искането за протест.
Китайската организация "Фалун Дафа" се определя от властите в Пекин като
опозиционна, тя е смятана за религиозна секта и е обявена извън закона.
Жотева добави, че вчера на обяд е изпратена нота, в която се настоява МВнР на Сърбия
да даде повече информация за нашите съграждани.
„Не е имало никакъв отговор на тази нота доста дълго време и чак след обяд са
потвърдили, че българските граждани са арестувани. Те са задържани на основание чл.
39 от НК на Сърбия като заплаха за сигурността на страната”, обясни тя.
Българите са отказали помощта на българските дипломатически представители,
съобщиха още от МВнР, цитирани от БГНЕС.
След задържането им българите са прехвърлени в затвора в "Падинска скела". Те са
били принудени да подпишат декларация, че са дошли в страната, за да организират
протест.
Силите на реда са им казали, че ако не подпишат, няма да могат да напуснат Сърбия
свободно и ще трябва да бъдат депортирани.
През последните няколко дни граничните власти на Сърбия са върнали обратно двама
хървати и един словенски гражданин, които също са били членове на организацията
"Фалун Дафа".
В българския сайт на "Фалун Дафа" се обяснява, че това е традиционна китайска
духовна практика за самоусъвършенстване на духа и тялото и е част от школата на
Буда. В основата стоят ценностите истинност, доброта и търпение. По официални данни
до 1999 г. "Фалун Дафа" е най-голямата и най-бързо развиваща се практика от този вид
в китайската история, ако не и в световната, и е практикуван свободно в 114 държави по
света.
Икономическата среща в Белград
Днешната среща в Белград ще бъде охранявана от над 10 000 сръбски полицаи.
Във форума, който продължава два дни, ще вземат участие лидерите на 16 страни от
Източна и Централна Европа.
От българска страна ще участват вицепремиерът Румяна Бъчварова и министрите
Лиляна Павлова, Ивайло Московски и Божидар Лукарски.
По-рано бе съобщено, че ще отиде премиерът Бойко Борисов.
Срещата ще бъде открита от сръбския премиер Александър Вучич, китайския му колега
Ли Къцян и премиера на Полша Ева Копач.
Очаква се Копач да съобщи за формирането на смесен икономически комитет на Китай
и страните от Централна и Източна Европа, чието седалище ще бъде във Варшава.
Ще има бизнес форум с китайски компании, проявяващи интерес да инвестират в
региона, предаде БНР. Китайски предприемач ще представи българска зона. 50 000
нови работни места в България до 2020 година и над 1 милиард евро инвестиции се
очакват в първата в Югоизточна Европа "Евро-китайска зона за икономическо развитие".

Самоделното съоръжение на два надземни еднотонни резервоара
Русенски митничари са разкрили две нелегални бензиностанции с
четири тона дизелово гориво на ТИР-паркинги по пътя Русе-Бяла.
Това съобщиха от митницата в крайдунавския град.
Проверката на първия обект е извършена в момента на свързването
на нелегална бензиноколонка към прясно заровен в земята резервоар
на популярен ТИР-паркинг по пътя Русе - Бяла. В подземния резервоар
са открити 2 тона дизелово гориво. Горивото е иззето, от него са взети
проби за лабораторен анализ.
От митницата обясниха, че само преди месец при проверка в същия
обект е била разкрита нелегална търговия с горива от автоцистерна с
две бензиноколонки.
При втория случай - на друг ТИР-паркинг по пътя Русе-Бяла,
митничарите са разкрили отново нелегална бензиностанция.
Самоделното съоръжение представлявало два надземни еднотонни
резервоара, пълни с дизелово гориво, оборудвани с помпа с брояч и
с пистолет за зареждане.
От резервоарите са иззети два тона гориво, за което не са били
представени никакви документи. Работата по случаите продължава.

Екип от специалисти ще работи с ”трудните” деца
В законопроекта за предучилищното и училищното образование е
заложено задължително в училищата и в детските градини да има
психолог и педагогически съветник.
Това предложи председателят на Комисията по образованието и
науката в Народното образование Милена Дамянова в коментар за
зачестилите случаи на насилие сред учениците.
Само преди дни 15-годишно момче от Лом уби по особено жесток
начин 19-годишен абитуриент - забивайки отвертка в главата му.
По думите на Дамянова сега, за съжаление, специалисти като
психолог и педагогически съветник не достигат, предаде БТА.
Депутатът е сред народните представители от ГЕРБ, които са
вносители на законопроекта.
"Проектозаконът предвижда да има и екип от специалисти, които
да работят с децата, имащи различни трудности в поведението", каза
Дамянова.
Тя обясни, че идеята е да има и социални работници, за да се
изследват причините за поведението на децата и учениците. След
това ще се прави план за работа с тях, за да има резултат от
предприетите мерки.
"В законопроекта има глава, наречена „Подкрепа за личностно
развитие”, тъй като вносителите от ГЕРБ смятаме, че дисциплината в
училище, психоклиматът, както и различните прояви и форми на
агресия в училищата и в детските градини имат своите причини",
посочи Дамянова.
Тя каза, че в проекта на закона за училищното образование са
предвидени и наказания или т.нар. санкции, като е записано обаче,
че те ще се прилагат в краен случай, когато са изчерпани всички
останали заложени мерки и методи.
„Вече, когато е работено дълго време с децата и с учениците,
въпреки че е сформиран екип и са предприети всички методи на т.нар.
позитивна дисциплина, са предвидени и санкции”, обясни Дамянова.
По думите й те не са по-различни от съществуващите сега санкции,
но отбеляза, че вносителите на законопроекта не наблягат на
санкциите, а на позитивната дисциплина и на работата с децата и с
учениците.
Според нея сега им се налагат наказания, без да се знае
конкретната проява на какво се дължи.
Попитана не е ли добър вариант, както беше предложено преди
години в законопроекта на правителството на Сергей Станишев,
учениците да полагат обществено-полезен труд, като наказание,
Дамянова попита риторично журналистите трудът наказание ли трябва
да бъде за децата.

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

РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА
НА СНЦ „МИГ РАДОМИР – КОВАЧЕВЦИ –ЗЕМЕН”
през 2014г.
През 2014 година СНЦ „Местна инициативна група -Радомир-Ковачевци-Земен“ продължава
изпълненото на одобрената от Министерството на земеделието и храните Стратегия за местно
развитие по договор за предоставяне на финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за
местно развитие“ и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и
постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи,
прилагащи стратегии за местно развитие“от ПРСР за периода 2007-2013 година, подкрепена от
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони РД 50-89/13.06.2012 г.
Извършените дейности са съгласно правилата и сроковете заложени в одобрения бюджет на
СНЦ „МИГ Радомир – Ковачевци – Земен” за 2014 год. по управление и придобиване на умения и
постигане на обществена активност.
В края на месец септември 2014 год. бе проведен 5- ти прием на Заявления за подпомагане в
резултат, на който постъпиха 11 броя заявления за подпомагане. Всички подадени заявления по 5ти прием са одобрени от „МИГ Радомир - Ковачевци – Земен” и са предадени в ДФЗ за одобрение.
От проведените пет процедури за прием на заявления за четири от тях има одобрение, петата е в
процес на разглеждане от ДФЗ. Към момента са подписани 28 бр. тристранни договори между
ДФЗ, МИГ и ползвателите на финансова помощ.
ЛИДЕР В ДЕЙСТВИЕ !

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

Телефон за контакти 076/ 608 804
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

професионален
масажист
ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

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

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО
ÎÍËÀÉÍ

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

ВЕЗНИ

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

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

СКОРПИОН

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

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

РАК

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

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

КОЗИРОГ

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

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

ВОДОЛЕЙ

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

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

РИБИ

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

Ще
предизвиквате
околните с някои ваши коментари. Днес не е денят на
шега- та, но все пак лесно ще се измъкнете от ситуация. Но не е лошо
да
бъдете
умерени
и
да
внимавате какво говорите.

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се
играе върху мрежа от 81 квадратчета, представляващи игрално поле от 9
еднакви квадрата, всеки от който е с девет квадратчета. В условието на
всеки ребус предварително са дадени правилните места на няколко цифри.
Целта е да се запълнят останалите квадратчета, като във всяка група
3х3, всеки ред и всяка колона числата от 1 до 9 не трябва да се повтарят.

Удобно място
да се скрия!

БНТ1
05:05Още от деня
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории /п/
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00100 години българско кино:
14:30Открито с Валя Ахчиева /п/
15:15Живот с Дерек тв филм /47 епизод/
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота тв филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /48 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Чудесата на България Национална
кампания /пряко предаване/
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:50Спортни новини
21:05В сянката на властта 2 тв филм
22:00Отворени досиета
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00100 години българско кино
00:35Бързо, лесно, вкусно
00:45Денят започва с Култура /п/
02:00Здравето отблизо /п/
03:00По света и у нас /п от 20:00/
03:45В сянката на властта 2 тв филм
04:40Дързост и красота тв филм

Съперник
НОВА ТВ
05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Опасна красота" - сериен филм
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Момичето, което обичах" - филм
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Подли камериерки" - сериен филм
21:00"Касъл" - сериен филм, 6 сезон
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления" 23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков" 01:00"Фирмата" - сериен филм
02:00"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето"

бТВ
06:00"Лице в лице" /п/
06:30"Тази сутрин"09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п./
13:30"Тайните на времето"- сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"18:00"Времето лети" - сериал
19:00bTV Новините - централна емисия
20:00"Милост"- сериал
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Под наблюдение" - сериал, еп. 16
01:00"Опасни тайни" - сериал, еп. 8
02:00"Преди обед" - токшоу с водещи
Десислава Стоянова и Александър Кадиев
04:00"Светлината на моя живот"/п./

Спорт

Съперник
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„Ñëàâàòà” ïðèêëþ÷è ñåçîíà ñ êóïîí
Тошко Зюмбулев си тръгна с „Айфон” 6 от тържеството

Баскетболистите на „Металург”
продължават напред в зона „Рила”
След три загуби и една победа юношите
старша възраст на „Металург” продължават в следващия етап от първенството на
зона „Рила”. Бившата националка и състезателка на „Миньор” и „Монтана” Камения
Михалкова, която от есента е преподавател
по баскетбол в СУ „Олимпиец” Камелия
Михалкова, е треньор на тима и вече регистрира първата си победа. След две загуби
в „Арена Самоков” перничани спечелиха
мача си срещу „Евробаскет Академик”(Благоевград) и се класираха втори в групата. На втория етап от първенството перничани ще играят заедно с „Рилски спортист”, „Балкан”(Ботевград) и „Балкан
2012”(Враца).Ето всички резултати от началото на първенството в група „Б” на зона
„Рила”:
1-ВИ КРЪГ - 8 НОЕМВРИ
ЗАЛА „АРЕНА САМОКОВ”
Рилски спортист –
Евробаскет Академик
122:23
Евробаскет Академик –
Металург
65:61
Металург – Рилски спортист
45:98
2-РИ КРЪГ - 14 ДЕКЕМВРИ
ЗАЛА „БОРИС ГЮДЕРОВ”
Металург – Рилски спортист
56:89
Рилски спортист –
Евробаскет Академик
83:32
Евробаскет Академик –
Металург
42:69
КЛАСИРАНЕ:
Отбор
победи
загуби
1.Рилски спортист
4
0
2.Металург
1
3
3.Евробаскет Академик 1
3

Съотборник на национал
хванат с 2 проститутки
Съотборникът на българския национал
Станислав Манолев в Динамо (Москва)
Александър Кокорин вече се утвърди като
голям плейбой. 23-годишният нападател,
освен че бележи често по футболните терени, се разписва и на други места. И то при
положение, че е сгоден за чаровната Дария Валитова. В Русия вече разкриха, че
Кокорин си наема елитни компаньонки, за
които плащал по 300 долара на час. Новото
е, че някои издания публикуваха любопитни снимки от партито, което съотборникът
на Манолев си спретна с проститутките.
Появиха се фотоси как звездата на Динамо
(Москва) е награбил голите мацки в хотелска стая.

Отборът
на
„Струмска слава” завърши по подобаващ
начин есенния дял на
първенството
на
Югозападната
„В”
ФГ. Коледното тържество беше проведено в механа „Бобара”, култово заведение в града. На проведената
томбола
имаше много награди, а най-голямата
отиде
при
Тодор
Зюмбулев. Той спечели „Айфон” 6 на
стойност 1600 лева.
Преди
тържеството ръководството
издължи всички въз-

награждения на играчите и те ще посрещнат спокойни коледните и новогодишните празници.
През пролетния полусезон в отбора ще
се завърне със сигурност Самет Ашимов,който не успя да
се наложи като титуляр
при
„бистришките тигри” „Витоша”.
Вратарят Васил Василев
– Дзоф прекратява
състезателната си
кариера и пред пролетта ще се разчита на Радослав Костадинов. Към тима

ще се присъедини и
нападателят Чечев
от „Геррманея”(Сапарева баня). Вече е
определена и началната дата на подготовката за пролетния полусезон – 19
януари. В края на
феврари ще стартира и самото първенство. Из Перник
вървят
слухове,че
ако „Миньор” не успее да се разплати с
футболистите
си,
поне
двама-трима
от най-добрите състезатели на перничани ще преминат в
близкия Радомир.

Ранглиста на българските
футболни клубове
Лудогорец е найдобре
представящият се отбор в
р а н г л и с т а т а
на bgclubs.eu и bulgarianfootball.com за месеците ноември и декември. През този
период разградчани
допуснаха само едно
равенство срещу лидера в първенството ЦСКА. Армейците
бяха начело на първите две месечни ранглисти за сезона, но
сега отстъпват на
трето място след
равенства и с Марек
и Славия.
Втори за изминалия период е Литекс
(Ловеч), а веднага
след първата тройка се нареждат софийският и пловдивският
Локомотив, както и Черно
море (Варна), благодарение на подобрената си форма в
последните си срещи.
Извън
първите
дванадесет остават
Марек и Хасково, а
Монтана е отборът
от „Б“ група с найпредно класиране –
девето – до голяма
степен благодарение
на отличния си първи 1/8 финал за Купата на България срещу Левски. С пет загуби в девет мача
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през изминалия сезон
сините падат със седем позиции спрямо
октомврийската
ранглита до десето
място.
Дунав 2010 (Русе)
пък е най-добре представящия се отбор
от „В“ групите, заемайки 23-то място.
В първите 28 са още
3 отбора от третия
ни ешалон – Етър Велико Търново, Сливнишки герой (Сливница) и Черноморец
(Балчик).
Черноморец Бургас
и Спартак 1918 (Варна),
започнали
по
ужасяващ начин сезона, са двата отбора
с най-голям прогрес
спрямо ранглистата
от октомври – те са
се изкачили съответно с 58 и 57 места и заемат място в
първите 25.
Най-голямо е падението на Ботев (Враца), които се свличат главоломно с 67
места
до
82-ро
място, без да запишат дори и равенство в петте си мача
от разглеждания период.
Със завършването
на есенния полусезон
в първенствата от
„А“, „Б“ и „В“ група,
вече е изготвена и
ранглистата,
обо-

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

бщаваща резулатите на отборите от
трите месечни ранглисти през есента.
В челната си тройка
тя повтаря есенното класиране в „А“
ФГ като парви впечатление, че намиращия се в момента
извън шестицата на
елита ни Черно море
заема 5-то място в
ранглистата за есен
2014. Лидерите в „Б“
ФГ Монтана и Локомотив (Горна Оряховица) заемат съответно 10-то и 12-то
място.
Хегемонът
на
Североизточна
„В“ АФГ през есента
Дунав 2010 (Русе) е
най-добре представящият се отбор от
„В“ групите – драконите заемат 25-то
място.
Дъното на ранглистата за полусезона
е отредено за Доростол 2013 (Силистра)
от
Североизточна
„В“ АФГ и Ботев
2008 (Козлодуй) и Ситомир (Никопол) от
Северозападна
„В“
АФГ. Отборите от
Козлодуй и Никопол
са и единствените в
първите три нива
на футболната ни
пирамида, които така и не успяха да запишат победа през
тази есен.

Българите в САЩ играят
футбол на всички възрасти
и то организирано
Най-новият
български отбор
зад
граница
“Левски” Чикаго
е
най-добре
представилият
се роден тим за
2014-та година в
Премиер Сокър
Лийг. Това, стана ясно на традиционното
годишно награждаване на футболните отбори. Официалното връчване на наградите се състоя през изминалата сряда в банкетната зала на “Розе гарден кафе”. Още с
първото си участие в първенството”сините” спечелиха “бялата” дивизия за над 30сет годишни. “Левски” Чикаго стана шампион два кръга преди края на шампионата, като само вицешампионите от “ДеПол”
успя да вземе точка на “сините”. А в последните два мача шампионите подариха
служебни победи на своите опоненти, а
спестените пари дадоха за благотворителност. В турнира за купата превъзходството беше още по-очебийно, след като на
финала “Левски” победи “студентите” с
впечатляващото 4:0.Почти всичко, което
си бяхме поставили като цел при създаването на отбора го постигнахме. Радваме
се, че направихме дубъл в годината на
100-годишният юбилей на “Левски” София. Това е нашия скромен принос, към
празника на всички левскари по света.
Надявам се, другата година да е също толкова успешна като тази.”, коментира мениджърът на “Левски” Чикаго 2014 – Пламен Бежански – Газдата.В началото на
следващия сезон шампионите ще играят
и за суперкупата с победителите от “червената” дивизия – “България”. “Юнаците” останаха втори в първенството, а “Балкан”, както и миналата година се задоволи с третото място. Най-старият клуб загуби на полуфинала в турнира за купата от
вечния си съперник “България”. При над
40-сет годишните единственият български
представител “Ботев” Чикаго остана трети
в първенството и игра на полуфинал за
купата.Един от старите клубове в Чикаго,
който до този сезон играеше само в зала
“Бодрост”, спечели трето място в първа
девизия на “отворената” група. “Бодрите
момчета” стигнаха и до полуфинал за купата, където отпаднаха от шампиона на
“майсторската” група – “Арлингтон Аксес
Лайтенинг”. Единственият български отбор останал без призово място “BSCC”,
завърши последен в първа девизия, като
“червените” взеха две победи в последните два кръга. В турнира за купата
“BSCC” загуби още в първи кръг от бъдещия носител на купата – “Нейпървил
Страйкърс”. На конкретния мач, заради
неприлично отношение към съдиите, беше
наказан със спиране на игралните правата
за две години капитанът – Георги Бошнаков. На събранието предствителите на
родните отбори повдигнаха въпроса за
намаляване на наказанието, но ръководството на лигата отвърна, че нищо не може
да се направи, защото Бошнаков не се е
явил на повиквателната за изслушване.
След наказанието на създателя на
“BSCC”, клубът е заплашен от разформироване или футболисите, повечето от които са прехвърлили 30-сет годиншна възраст, имат идея да се включат в девизията
за над 30 -сет годишни.
Страницата подготви Яне Анестиев

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29
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1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
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3. Агенция “СИМЕОН -Д”
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Тя е жест на съпричастност от страна на цялото българско общество

Любомира ПЕЛОВА
49 деца, пострадали при катастрофи,
получиха
средства,
събрани в тяхна помощ. На церемонията
присъства
заместник-министърът на
вътрешните работи
Цвятко Георгиев. Парите са събрани чрез Националния дарителски фонд за подпомагане към БЧК,
включително и с лич-

ния принос на служители в МВР, отбеляза Георгиев. „Пътният травматизъм
засяга съдбите не само на децата, но и на
техните семейства.
В навечерието на
предстоящите празници нека напомним
на шофьорите да карат с повишено внимание и никога да не
забравят, че не са сами на пътя“.

Повече от 70% от
пострадалите
деца
по време на пътен инцидент са пътували
в автомобил, припомни Антон Антонов,
директор на Дирекция „Опазване на обществения ред и контрол на пътното
движение” при Главна
дирекция
„Охранителна полиция“. И
припомни „Днес имаме повод да се замислим какво се случва
по пътищата и да бъдем по-отговорни като родители. Ние от
Пътна полиция, като
контролен орган, ще
следим за това. През
следващата
година
ще засилим контрола
и около детските градини и училищата“,
съобщи Антонов.
Отговорността
по
пътищата
трябва да бъде споделена
отговор-

ност, заяви секретарят на Държавно-обществената
консултативна
комисия по проблемите на безопасността на движението
по пътищата Алекси
Кесяков, Причините
деца да страдат в
резултат на пътни
инциденти са заради
непознаването
на
опасностите
от
пътното движение.
„ Загубите за обществото са изключително големи, затова и непрекъснато
се борим с този
проблем. Доказано е,
че 1 лев, вложен за
безопасност,
се
връща над 10 пъти.
Затова е необходимо
сериозно
внимание
към въпроса за финансирането на превенцията, насочена
към младите и децата“, посочи Кесяков.

Тревожна статистика за пътните инциденти съобщи инспектор Мария Ботева от ГД“Охранителна полиция“ . 601 са
жертвите от 6395
тежки катастрофи
през последните 11
месеца на тази година. Ранените при катастрофите са
7
865, като от тях 980
са деца. От 32 загинали деца за първите 11
месеца, 17 са на възраст между 15-17 години, 7 деца са под 6
години, а 6 деца са
между 9 и 14 години.
За същия период от
време през миналата
година са загинали 24
деца“, „Тази Коледа е
по-различна за всички
нас, които сме съпричастни и работим за
намаляване на пътния травматизъм и
жертвите, каза Мария Ботева.

Перничанин спечели стипендията на китайска компания
Виктория СТАНКОВА
Младата надежда
от Перник Никола
Димитров стана носител на стипендията „Хуауей ИКТ“ в
размер на 1 000 USD.
Стипендията е на
китайската
компания „Хуауей Техноло-

джис
България“
ЕООД, която тази
година се присъедини към церемонията
по награждаването
на студенти и ученици със силно изявени способности
и доказани постижения в овладяването

на науката и техниката, организирана
от фондация „Еврика”. Четвърт век
„Еврика” подпомага
и стимулира израстването на млади
таланти в страната.
21-годишният Ни-

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

кола Димитров беше
част от екипа на СУ
„Св. Климент Охридски”, разработил игра-стратегия на база
на
емблематичния
български
роман
„Под игото”. С образователния
си
проект „Thralldom“ /
Робство/, отборът
спечели регионалния
кръг
на
Microsoft
Imagine Cup 2014 в
категория „Игри“ и
представи България
на международните
финали в Сиатъл,
САЩ на най-голямото
технологично
състезание за студенти в света. Там
участват най-добрите от най-добрите,
избрани от десетки
хиляди студенти и
техните проекти са
изключителни.
Идеята на студентския екип е да
промени навиците на
младите хора, които
все повече игнорират четенето на
книги, чрез разработването на уеб-базираната
игра
“Thralldom”, която да
подправи сухотата
на популярни класически произведения
и да предостави на
учащите нова и забавна гледна точка.
Занапред е планирано разширяване на
сценария със събития от българския
ренесанс, класиране
на
потребителите
по рангове, много
мини-задачи в сценария, опция за състе-

зание в реално време
и
поддръжка
на
няколко езика.
В нарочно проучване преди разработването на играта са
участвали
ученици
от 7 клас от ОУ „Св.
Иван Рилски” в Перник от класа на преподавателката
по
български език и литература Емилия Цекина, която е била
учителка и на Никола.
Никола жъне успехи от малък, твърди
тя. Той завършва
средното си образование в ПМГ „Христо
Смирненски”, сега е
III курс в СУ „Св. Климент Охридски”. Винаги е обичал математиката и беше
№1, но българският
му стана втора природа, не пропуска да
подчертае пеподавателката по роден
език и литература.
Почетен гост на
церемонията по награждаването на найдобрите от най-добрите беше президентът на Република
България Росен Плевнелиев. Тук бе и НП
посланикът на Китайската
народна
република Уей Дзинхуа.
Присъстваха депутати, заместник министри, ректори на
университети, учени и общественици,
сред които бе и областният управител
на Перник Ирена Соколова.
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“Арестуваха” камион
с крадени дърва
Любомира ПЕЛОВА
Трънски полицаи задържаха камион с «нелегални» дърва .
Около 11 часа завчера в районното управление в крайграничния
район е получен сигнал, че товарен автомобил превозва дърва,
които най-вероятно са отсечени незаконно. Служителите на реда реагирали незабавно и установили, че колата е „Фиат Дукато”. Товарното возило шофирал 57-годишният Никола Василев от трънското село Неделково. Оказало се, че въпросниге
дърва за огрев наистина имат повече от
съмнителен произход, тъй като товарът
нямал контролна горска марка, липсвал и
превозен билет.
На водача е съставен акт за административно нарушение от представители на Регионална дирекция по горите - Кюстендил.

АПРОПО
СВЪРШИХА
РИАЛИТИ
ФОРМАТИТЕ ПО НАЦИОНАЛНИТЕ
ТЕЛЕВИЗИИ,
АМА НЕ СЪВСЕМ. Остана
едно пернишко забавно-развлекателно предаване, което обещава
да ни топли цяла зима. Вече няма Биг
брадър, свърши Сървайвъра, Гласът на
България почти си изпя песента... Като
солидна компенсация за всичко това
предколедно по екраните цъфна нов
риалити – формат – пернишка смесица /
тюрлюгювеч/ от Биг брадър, Сървайвър
и Гласът на перничани. Става дума за
разчепкването в реално време и пространство на болния въпрос фалира ли
община Перник и кой е виновен? Засега
най-колоритната сценка беше вчера
сутринта по БиТиВи, където две печени
политически дами – Росица Янакиева и
Ирена Соколова – се хванаха гуша за
гуша да разчистват стари и нови сметки. Като помислим само, че са коалиционни партньори в голямата власт –
ега ти и властта. Сериалът обещава да
е напоителен като дъждовете през 2014та година, щото на проблема краят не се
вижда. А и заради друго – явно този
развлекателен формат си има находчиви режисьори. Паралелно с телевизионния дебат вчера, пред пернишката управа се бяха строили десетки знайни и
незнайни протестиращи да дискутират
по същия проблем, само че на по-ниско
равнище. И понеже нямаше кого да
хванат за гушата, ядовете им изригнаха
под формата на скандирания. Затова
перничани да не пропускат нито един
сутрешен блок. И да са щастливи, че телевизиите им предлагат в аванс една
изключително забавна новогодишна
програма, в която и самите те могат да
бъдат герои, ако поискат.
ВЧЕРА СТРОИТЕЛИТЕ НА ПЕРНИШКИЯ ПЛОЩАД ТАКА ЯКО СЕ
БЯХА РАЗРАБОТИЛИ, сякаш някой
им беше дал заповед за коледните
празници поне плочника пред Голямата
къща да придобие човешки вид. Бачкаха, та пушек се вдигаше в буквалния
смисъл на думата. Може би щото след
Коледа се очертава една предълга ваканция, в която ще трябва да изхарчат
заработените с честен труд, макар и на
юруш, пари.

