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КОМЕНТАР

Тематични
работи
Колко струват подписаните
споразумения за коалиционно управление на
четиримата във властта започва да си личи след всяко възлово гласуване в парламента. С две думи – не струват пукната пара.
Все ще се намери поне един от четворката
да избуши, та да се търси резервен вариант за наливане на гласове до заветното
мнозинство. На това едни му викат тематична коалиция, други -подвижни пясъци, а
трети гадаят кога ще са извънредните
парламентарни избори.
Приетият механизъм за замразяване на
пенсионната възраст и през следващата
година показа, че и тая коалиция отива към
пенсия. Този път се опънаха реформаторите, заместени услужливо от ДПС. Тематична коалиция, та дрънка! Ако се изразим малко по-поетично, като Вапцаров например,
ще излезе: „Аз паднах, друг ще ме смени и
толкоз. Какво тук значи някаква си коалиция?”
Хубавото е, че засега властта винаги намира резервно четвърто колело да бута
напред каруцата на управлението. Това ще
продължи може би до мига, когато каруцата ще стане двуколка, ама и тогава може
да се движи. Тематични партньори все ще
се намерят.
Валентин ВАРАДИНОВ

Денислав Захариев е новият
секретар на община Перник
Любомира ПЕЛОВА
Юристът Денислав Захариев от вчера вече е официално новият Главен секретар на
общинската управа в Перник. Името му се
спрягаше за поста още от първите дни,
след като инж.Иван Иванов пое кормилото
на кметската управа.
Денислав Захариев е областен координатор на младежи ГЕРБ в Перник и най-младия общински съветник в пернишкия законодателен орган в мандата 2011-2015. Роден е на 2-ри октомври 1985 г. в Перник.
Висшето си образование завършва в ЮЗУ
„Неофит Рилски“ – Благоевград. специалност Право. Работил е в Областна администрация Перник, като юрисконсулт.
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Премиерът помогна на кмета с 2,2 милиона лева безлихвен кредит

Любомира ПЕЛОВА
Фалитът на община Перник няма да се
състои, след като
премиерът Бойко Борисов е дал съгласието си за отпускането
на безлихвен кредит
от 2,2 милиона лева,
за да изплува общината от финансовото
блато. В края на миналата седмица кметът
инж.Иван Иванов обяви, че общината е
във фактически фалит заради натрупания дефицит от 16
млн. лева и наложени-

те запори на сметките й от страна на
фирмите и апелира за
помощ от страна на
правителството. Вчера
градоначалникът
оповести официално
краят на кризата в
присъствието на народния представител
от ПП ГЕРБ д-р Вяра
Церовска и областния
управител Ирена Соколова и зам.кмета
Владислав Караилиев.
Щастливата развръзка е в резултат на срещата в 10 часа сутрина с премиера Бойко

Борисов и финансовия
министър Владислав
Горанов, на която са
били обсъдени отново
причините, в резултат на които общината е била изправена
пред тежкия финансов колапс, а кметът е
изложил и своите виждания за най-спешните
мерки, които трябва
да бъдат взети, за да
не се повтори тя, споделил е и приоритети,
за които ще бъдат похарчени парите.

На страница 2

Традиционна Коледна изложба
украси галерии в Перник
Виктория СТАНКОВА
Коледна изложба украси две от галериите в Перник. Експозицията е традиционна
и в нея се включват
почти всички пернишки художници. Тази година заради многото
желаещи да участват
и големия брой картини, изложбата е подредена в две от залите на галерията – “Кракра” и “Арт салон”.
Въпреки
празничния
повод, творбите са
изключително
разнообразни като сюжети и настроения. Освен актуалната праз-

нична тема, посетителите
могат
да
видят и пейзажи, портрети, натюрморти,
икони и библейски сюжети, абстрактна живопис.
Изложбата е пъстра и красива и създава много настроение
в
предпразничните
дни, а картините са
чудесен подарък за
всеки дом, подчерта
при откриването директорът на Галерия
“Перник” Елена Темелкова. Тя пожела на
творците
много
вдъхновение и през
следващата
година,

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

ВЕСТНИК
ИНТЕРНЕТ САЙТ

Арт и Ко
Алдина
Габи М
Еда Елион Жоки Ива -

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ
0700 100 10

когато изложбените
зали на галерията ще
бъдат отново гостоприемно отворени
за всички почитатели
на изкуството. Художниците бяха поздравени и от началника на отдел “Култура” в община Перник
Славчо Чанев и председателят на СБХ в
града Валентин Топалов.
Днес в галерия “Любен Гайдаров” ще се
открие изложба на
студенти от НБУ. Авторите и организаторите
обещават
много изненади.
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Заложна къща”ПИК”
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УСЛОВИЯ
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Убедете се в разликата!
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Фалитът на общината...
от страница 1
Заедно с въпросните 2,2 милиона лева и
банковият кредит от 1 милион лева, който
ще бъде поискана от градоначалника на заседанието на ОбС в понеделник и който
най-вероятно ще бъде разрешен, ще се гарантира стабилен финансов поток, който ще
даде възможност да се разпратят най-неотложните задължения към учебните заведения за транспортни разходи, за гарантиране
на сметосъбирането и сметоизвозването в
града, за продължи изчистването на борчовете към фирми, извършващи услуги на
теуриторията на Перник и околните населени места, които запорираха сметките на общината и други неотложни плащания.
Кметът благодари специално на народния
представител д-р Церовска за изключително активното й съдействие, за да се стигне
до благоприятния изход от кризата, както и
на областния управител Ирена Соколова,
която пък на свой ред заяви, че Перник може и ще върви напред, само ако има мъдро
управление, а всички институции гледат и
работят в една посока.

Клон на „Български пощи”
работи на Антарктида
Силвия ГРИГОРОВА
Пощенската станция на Българската
база „Св. Климент Охридски” започва
своята работа през сезона 1994-1995 година. Тя е създадена според изискванията за откриване на временни пощенски
станции. Тя има български пощенски код
1090, а на пощенското клеймо е изписано
„POSTE BULGARE * ANTARKTIKA * 1090”.
Дълъг е пътят на писмата от Българската антарктическа база на остров Ливингстън до „Голямата земя”. Пощенският чувал се пренася от полярник, завръщащ се в България, след приключване
на мисията му на Базата. В началото се
полагат специални усилия да се съхранят
писмата във водонепромокаема опаковка, после следва емоционално плаване
сред ледовете с гумена лодка от брега
до кораба в залива. Това се налага, тъй
като българският бряг не е особено гостоприемен и често дебаркирането е една
от най-рисковите процедури по време на
цялата експедиция. Пътуването продължава с някой от испанските изследователски кораби -„Хесперидес” или „Лас
Палмас” през бурните води на протока на
Дрейк, покрай нос Хорн до Ушуая; после
със самолет - през Буенос Айрес и Мадрид – до София. Така чувалът с надпис
„България -1090” достига до Централна
поща, а оттам – до семействата и приятелите на полярниците, работили и живели
на Българската база. Върху пликовете и
пощенските картички са изписани различни адреси – София, големи градове
или малки селца в България, десетки
дестинации по света – Бон и Сеул, Париж
и Атина, Мадрид и Токио.
През сезона 2004-2005 година в лагера „Академия на топографското проучване Тангра” работи втора станция на Български пощи с пощенски код 1091. От
станцията са изпратени 517 пощенски
пратки до адресати в 30 страни.
Първата българска пощенска марка на
антарктическа тематика е отпечатана
през 1995 година. Следват още десет филателни издания, сред които: „Антарктическа фауна”, „Полярни изследователи”,
„Х-та Антарктическа експедиция”, „10 години Българска антарктическа картография”, „ХХ-та Национална антарктическа
експедиция” и др.
Първата временна пощенска станция в
Антарктика е открита през 1904 година на
аржентинската база „Оркадас” и функционира в продължение на две години.
Новозеландска пощенска станция работи
на остров Рос по време на експедицията
на легендарния полярен изследовател
Шакълтън в сезона 1908-1909г. Най-старата непрекъснато действаща пощенска
станция е британска. Тя е открита в Грютвикен (Южна Джорджия) през 1909 година и продължава да функционира.

Областта

Съперник

Ñëó÷àÿò „Àíà-Ìàðèÿ” îòèâà â Ñòðàñáóðã

Близо четири месеца няма никакво развитие и цикли на място
Зоя ИВАНОВА
Четвърти месец
случаят с пернишкото
момиченце
Ана-Мария, страдащо от аутизъм продължава да цикли и
няма никакво съществено развитие. Родителите на детето са категорични,
че съдът в Страсбург ще бъде последна
инстанция,
ако в България институциите и прокуратурата
продължават
да
си
прехвърлят „топката” от отговорности.
Ана Мария в момента не посещава
никакво учебно заведение. Тя се подготвя с помощта
на ресурсен учител,
а в близките дни се
очаква да бъде взето решение къде и
дали може да продължи да посещава
учебно
заведение.
Сигурно е обаче, че
софийското
четвърто
помощно
училище е завинаги
затворена страница за семейството.
„Дъщеря ми става
неспокойна и изпада
в нервни пристъпи
дори само ако минем
покрай училището.
Няма промяна в поведението
й.
Тя
продължава
да
е
преследвана от онова, което е преживяла . Изпада в истерии без причина, започва да приказва
много на моменти и
повтаря
„чичкото”, „пипане” и неща, които вече са

коментирани достатъчно дълго в медиите” – споделя
майката на Ана Мария Радосвета Симеонова.
Радосвета е огорчена от факта, че
случаят продължава да се експлоатира и да се коментира само тогава, когато от медиите
проявят
интерес
докъде са стигнали
нещата. Нито от
МВР, нито от прокуратурата
има
яснота какво се е
случило. От Шесто
РПУ в столицата са
поканили родителите на среща, очаква
се там все пак да
има някаква новина.
„Няма да се примиря, че човекът,
който е извършил
всичките тези действия с дъщеря ми
продължава да работи в училището. Аз
не знам кой е той,
но факта, че няма
нито един учител,
освободен от работа е достатъчен да
се разбере, че наказани няма. Искрено
се надявам до Великден той все пак да
бъде обявен и да понесе своята отговорност. Не съм говорила и с директора на училището, за
да кажа какво е нейното мнение. Но
няма да оставя нещата така. Не може
в държавата ни да
се случват подобни
неща и не може да се
оставя някой да се
отнася така с децата, особено с деца

със специални потребности. Ако до
март месец няма
движение по нашия
случай, ще търсим
правата си в Страсбург, където ще заведен дело срещу
държавата” – категорична е майката.
Случаят с Ана Мария стана достояние до обществото
в момента в който
Радосвета Симеонова използва социалната мрежа за да
публикува страховете и предположенията си, че над детето й в специализираното училище в
столицата е извършено сексуално насилие. Случаят имаше национален отзвук и за няколко
дни доста институции се хванаха да
търсят разрешаването му. Заради него директорът на

Кметът иска съгласието на
ОбС за нов заем от 1 милион
Любомира ПЕЛОВА
На последното си
за годината редовно заседание пернишкият
минипарламент ще трябва
да разгледа докладна, внесена от кмета Иван Иванов, с
която той иска съгласието на местните законотворци за
тегленето на нов
краткосрочен
кредит. Мотивировката му е ясна - поради
изключително
тежкото финансово състояние и наложените запори на
банковите сметки,
Община Перник се
намира в невъзможност да изпълнява
основни дейности,

свързани с нормалното функциониране
на
общината.
Спешно са необходими средства за изплащане на сумите
по наложените от
частни съдебни изпълнители
запори
както и за изпълнение на подписаните
с отделни фирми и
НАП споразумения
за разсрочено плащане на просрочените задължение. Затова градоначалникът ще предложи
ОбС да даде съгласие общинската управа да поеме краткосрочен дълг по реда на чл.3 ал.2 от
Закона за обществения дълг в размер

на един милион лева
при максимален лихвен
процент
от
6,5%. Заемът, според предложението
на кмета, ще бъде
обезпечен с втора
ипотека на административната
сградата, собственост
на
общината,
на
ул.Радомир 1. Крайният срок за погасяване на краткосрочният кредит е
25.12.2015
година.
Общинският съвет
трябва да възложи
на
градоначалника
да проведе процедура за избор на финансова
институция за поемане на
краткосрочния
дълг.

Четвърто помощно
училище “Проф. Димитър Кацаров” в
София Венета Бочева Ал-Шериф е наказана с предупреждение за уволнение
. На детето беше
направен и преглед
в Пирогов, резултатите от който са
следствена тайна.
Много родители се
обадиха и разказаха,
че в училището е
имало доста случаи
с недобро отношение към децата. Бе-

ше разпространен и
запис на бивша служителка
там.
В
крайна сметка се
оказа, че нещата повече приличаха на
много шум за нищо.
За жалост.
13 годишната АнаМария не е дете, родено с аутизъм. Аутизмът при нея се
отключва след хирургическа
интервенция
с
местна
упойка, когато детето е било почти
тригодишно.

“Орфей” и “Агапе” с
коледен концерт в неделя
Виктория СТАНКОВА
В музикалното фоайе на Двореца на културата – Перник ще се състои Традиционен
коледен концерт. Проявата ще бъде на 21
декември от 11 часа. В него ще вземат участие Камерен оркестър „Орфей” при ОК “Дворец на културата”, солисти Костас Гявурес – тромпет, Гърция и Таньо Кондарев –
виолончело с диригент Райчо Христов и
Дамски вокален ансамбъл „Агапе” при НЧ
„Миньор – 2005” с диригент Бойка Огнянова. В програмата музика от Щраус, Торели,
Моцарт, Д. Христов, Сен Санс, Албенис,
Пиацола и традиционна Коледна музика.
Билети на каса преди концерта.
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Благотворителна изложба
на социалистки в Радомир
Зоя ИВАНОВА

Срещата беше с членове и симпатизанти на Реформаторския блок

Зоя ИВАНОВА
Среща под надслов
„На неделно кафе с
народния представител” проведе д-р Валентин Павлов с членове и симпатизанти
на партиите от Реформаторския блок в
Перник, съобщават
от офиса на народния
представител.
На срещата присъстваха и д-р Мария
Маринова, Бойко Астатков, Людмил Веселинов, Петьо Фетфов. Срещата откри
д-р Мария Мариновазам.-председател на

Общински
съвет
Перник, която благодари за голямата
подкрепа по време на
изборите. Д-р Валентин Павлов от своя
страна също изрази
благодарността си и
заяви, че фактът област Перник да има
своя десен народен
представител
се
дължи на екипната
работа на всички
десни хора. Д-р Павлов призова хората
да са активни и да
поставят проблеми
и въпроси за решаване
пред
народния

Влакът от София за Перник
има вече още 6 вагона
Силвия ГРИГОРОВА
След бурния протест в понеделник, около
18.00 на пътуващите по жп линията СофияПерник, ръководството на „БДЖ – Пътнически
превозози” извърши във вторник проверка по
направлението София – Перник. Управителят
на „БДЖ – Пътнически превози”, Димитър
Костадинов лично се качи във влака, за да
чуе сам мнението на пътуващите по линията
пътници. Още в понеделник вечерта министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията- Ивайло Московски разпореди на ръководството на националния железопътен превозвач да бъде създадена необходимата организация за нормалното движение на влаковете по маршрута София – Перник.Направената от ръководството на „БДЖ –
Пътнически превози” ЕООД проверка установи, че от вторник е изпълнено разпореждането
композицията на пътнически влак № 50219 да
се движи в състав от локомотив и 6 пътнически вагона. За удобното и комфортно пътуване
на клиентите, ползващи този влак, „БДЖ –
Пътнически превози” ЕООД осигури 480 места. Длъжностните лица, които не са осигурили
подходящ подвижен състав за пътниците при
движението на този влак в понеделник са понесли съответната дисциплинарна отговорност. Според Димитър Костадинов, влязлото в
сила ново разписание на влаковете, очевидно
не е най-доброто и ще ъде преразгледано. Това стана ясно, след като пътуващите от София
за Перник се оплакаха, че чакат дълго за
връзка с Радомир.Ръководството на националния железопътен превозвач поднесе своите извинения за причиненото неудобство на
клиентите, които са пътували на 15-и декември
по маршрута София – Перник.

представител и напомни: „Приемен ден
е всеки понеделник
от 9:00 до 11:00 часа,
но дори извън този
часови диапазон всеки може да се свърже
с мен и да постави
въпроси за решаване”.
Застъпниците
на свой ред отправиха
благодарности
към д-р Павлов и Реформаторския блок
за това, че винаги са
помагали на хората
от Пернишка област
и са се отзовавали,
когато са били търсени.

Симпатизант на Реформаторския
блок
от с.Расник заяви, че
д-р Павлов отдавна
помага на хората с
първия по рода си мобилен кабинет на клиники „ЕО Дент”, с който се достига до
всяко кътче на областта и така хората
имат достъп до качествено
дентално
обслужване.
Хората
изразиха
увереността си, че д-р Павлов
е народния представител, който наистина ще работи като
такъв в името на хората, за разлика от
повечето депутати,
които само говорят
от трибуната на народното
събрание.
Поставени бяха за разискване
въпроси,
свързани с образованието, политическата обстановка, инфраструктурата
и
здравеопазването. По
отношение на последното постъпи питане дали ще се разшири
съществуващия досе-

га пакет от две манипулации за пациентите. Д-р Павлов, като
член на комисията по
здравеопазване, изрази готовността си
упорито да работи в
тази посока и дори вече направи изказвания
в Народното събрание и пред Българския
зъболекарски съюз,в
което обясни необходимостта от въвеждане на трета дейност в пакета дентални услуги.
Всички присъстващи в заключение заявиха колко са удовлетворени от факта, че
само месец и половина
след изборите д-р
Павлов, в качеството
си на Народен представител, инициира
такава среща в израз
на благодарността си
за голямата подкрепа
на хората. „Това се
случва за първи път в
Перник”-заявиха присъстващите, а д-р
Павлов обеща, че срещата няма да е последна.

Д-р Вяра Церовска се срещна
с кметове на села от областта
Зоя ИВАНОВА
Народният представител от ПП
ГЕРБ-Перник
д-р
Вяра Церовска проведе работна среща
с кметове от областта. На нея тя се
запозна с актуалните проблеми и основните приоритети в работата на
кметовете. Д-р Церовска благодари на
всички уважили срещата и предостави
възможност на кметовете да споделят
своите
мнения и
препоръки относно
текущото състояние и перспективите за развитие в
техните
населени
места,
съобщават
от пресцентъра на
ПП ГЕРБ.
„Смятам, че тези
срещи са изключително полезни за

всички. Днес успяхме
да маркираме най-съществените предизвикателства,
пред
които са изправени
общините. Като основен проблем се
откроява тежката
икономическа обстановка в областта и
недостатъчното
финансиране, което
възпрепятства работата на отделните кметства“, заяви

д-р Вяра Церовска.
Тя допълни, че в
качеството си на
народен представител
ще
направи
всичко необходимо
да постави за обсъждане приоритетите
на
област
Перник.
Вяра Церовска увери, че в
нейно лице общините и кметовете могат винаги да разчитат на подкрепа.

БСП активисти празнуваха
Зоя ИВАНОВА
В понеделник в Младежкия дом в гр. Перник, БСП събра своите членове и симпатизанти на традиционен коледен банкет.На проявата присъстваха над 250 ду-

ши, бяха връчени 15
членски карти на новоприети
социалисти.Председателят на
общински и областен
съвет на БСП - Перник
Ненко Темелков и Младежкото обединение
в БСП-Перник поздра-

виха присъстващите
послучай
предстоящите коледни и новогодишни празници и
им пожела да бъдат
живи и здрави.Мероприятието бе съпроводено с много песни
и танци.

В понеделник в Младежкия дом в гр. Радомир, се проведе коледна благотворителна изложба, организирана от жените социалистки,
съобщават от пресцентъра на социалистическата партия в Перник. Гости на изложбата
бяха областният и общински председател на
БСП – Перник Ненко Темелков, председателят
на ОбС на БСП – Радомир Славчо Златков,
Зам. Председателят на ОбС на БСП – Перник
Валентин Петков и областният координатор на
младежкото обединение в БСП – Перник Николай Добрев. На изложбата бяха представени
гоблени, избродирани от дългогодишната учителка Мила Идакиева, коледни картички, направени от учениците от ОУ „Христо Смирненски”, коледни сладки и кексчета.Дамите от
БСП споделиха, че събраните средства ще бъдат дарени на дете в тежко социално положение, за да може то истински да почувства магията на Коледа.

НЧ “Миньор” с два
коледни концерта
Виктория СТАНКОВА
Два концерта през тази предпразнична
седмица организира НЧ “Миньор”.
“Коледа в сърцето” е наречена музикалната
среща с изпълнителите от хор “Добри Христов”
с диригент Иванка Миланова и клавирен съпровод Йоанна Козарева Концертът ще бъде на
18.12.2014 от 18.00 ч. в Минната дирекция. В
репертоара е застъпена музика на композитори от България, Русия, Германия, Австрия, Италия и др.“Музикална магия” е коледен концерт-спектакъл на Дамски вокален ансамбъл
“АГАПЕ” с диригент Бойка Огнянова и вокалната група “Славееви гласове” от V-то СОУ
“Петко Рачов Славейков” с ръководител Росица Богословова. Концертът ще бъде на
19.12.2014 от 18.00 ч. също в Минната дирекция. Изпълнителите ще предложат на публиката феерия от музикални емоции свързани с
Рождество Христово.А за онези перничани,
които искат да осмислят свободното време и
да проверят таланта на децата си, внуците си
или съседските деца, читалище “Миньор” организира “Творчески дайджест 2014” и изложба на Арт академията, модул “Изобразително
изкуство” с ръководител Йоана Николова.. Заниманията са в съботните дни в Минната дирекция.
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Коледни забавления
радват публиката в
Младежкия дом в Перник
Виктория СТАНКОВА

Тя и беше връчена от зам. министъра на образованието

Наградиха проекта
на Регионалния инспекторат по образование в Перник по
програмата „Коменски”,
Регионални
партньорства
–
„Ключови компетентности – професионално и личностно
развитие”. Призът
бе връчен на началника на РИО Ваня Коконова от зам.-министъра на образованието Ваня Кас-

трева по време на
Валоризационната
конференция 2014 на
Центъра за развитие на човешките
ресурси в столицата.
С проекта на РИО
Перник бе поставено
началото на дългосрочно
регионално
партньорство в областта на образованието между двата
региона от България
и Гърция - Перник и

Завършват аварийно
ремонтните дейности
на път Е-79 при Мурсалево
Силвия ГРИГОРОВА

Завършват аварийно-ремонтните дейност на път Е-79 София – Благоевград, в
района на село Мурсалево. Това информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”. В участъка е изградена временно
нова лента за движение, за да се осигури безопасно пътуване в двете посоки
без изчакване. Положена е временна
маркировка, която е с оранжев цвят,
както и около 250 метра мантинели.
Спешните действия бяха предприети
след свличането на скална маса на 11
декември т. г. в резултат на падналите
дъждове в района. Традиционно около
Коледните и Новогодишните празници
се очаква по интензивен трафик по направлението София – Благоевград – Кулата. За повишаване безопасността на
движение в района на Мурсалево е
необходимо шофьорите да карат внимателно, със съобразена скорост и да
спазват пътната сигнализация.
Пътното платно непосредствено под
скалата остава затворено за движение,
тъй като продължава свличането на
скална маса. В момента част от падналите скали са избутани от другата страна
на пътя, за да служи като буфер между
пътното платно и ж. п. линията по направление София – Кулата. По експертни
оценки обемът на свлечената скална маса във вечерта на инцидента е около 360
тона. Екип от геолози разглежда възможностите за трайно укрепване на скалата.

Стириа Елада и бе дадена възможност да
бъдат опознати спецификите в образователните им системи, съобщи началникът на РИО Ваня Коконова.
Участници в проекта бяха 20 експерти
от регионалните образователни структури на двата партниращи си региона
и 30 учители от училищата-партньори,
посочи още тя. Това
е било добра възможност за тях да общуват на английски
език, както и да научат основни думи на
български и гръцки
език.
В организираните
по проекта общо четири обучения участваха над 100 директори и учители
от двата региона,
което позволи партньорите да работят
съвместно и да трупат
международен
опит по важни за
двете страни теми
като компетентностния подход и ИКТ в
преподаването. Активното включване
на учители, директори, ученици, работо-

датели и местната
общност в образователния процес по
проекта се осъществи чрез два регионални клуба „Диалог“.
Дискутираните в
тях теми като професионалното
ориентиране,
превенция срещу агресията
в училище и други
осигуриха добра атмосфера за взаимно
разбиране, обсъждане и намиране на общи решения за двата
региона. По проекта
се създаде електронна мрежа между българските и гръцки
образователни
институции за продължаване
на
партньорството, разказа
още Ваня Коконова.
Изградена е мрежа
за обмен на опит и
добри практики на
регионално и училищно равнище, която ще продължи да
съществува и след
приключване
на
проекта.
Обсъдени
са идеи за общи
проекти, с които да
продължи
партньорството си по
програма „Еразъм +”
на регионално и учи-

лищно равнище.
Много полезен опит, съвети и добри
практики се обменени между експертите, директорите и
учителите от двата
региона. Макар и съседни, двете страни
имат много специфични отлики в образователния
процес, което е провокирало интереса на
участниците да ги
обсъдят. Проектът
даде добра възможност за развитие и
надграждане на професионалните
знания и умения в международна среда на
всички
участници,
каза още Коконава.
Обмяната на идеи,
споделянето на опит и впечатления по
време на визитите,
по електронната поща и социалните мрежи са допринесли за
развитие на компютърните
умения,
познанията по английски език, както и
за развитие на начални езикови познания по български и
гръцки език на участниците от двете
страни.
Виктория СТАНКОВА

В Общинския младежки дом се състоя годишен концерт на всички школи и формации към дома. На сцената се качиха танцьорите от “Екстрийм шоу”, “Йорденс студио”,
модерен балет “Диденс”, ДФА “Чудно оро”,
школата за народни танци “Хоро”, модерен
балет “Авангард”, танцово студио “Кизомба” и хип-хоп формация “Суитч”. В света на
изящното слово пренесоха публиката младите поети от литературно студио “Пегас”.
Атрактивни илюзии пък представиха възпитаниците на Илюзионно студио “Икар”.
Младите таланти и техните ръководители
представиха пред своите родители, близки
и приятели и пред всички почитатели на изкуството в града това, което са постигнали
през годината. По традиция годишните концерти на школите от Младежкия дом се
превръщат в истински празник за всички
изпълнители и за публиката.
Предколедните събития продължават и
днес с концерт на Танцова школа “Ситара
денс” от 19, 00 ч. и на 19 декември с програмата на Арт Академия “Утринна звезда” от
18, 00 ч.

Конституционният съд
очертава правомощия
Любомира ПЕЛОВА

31 свободни работни места
предлага Бюрото по труда
Силвия ГРИГОРОВА
31 са свободните
работни места, които предлага на безработните
Дирекция
„Бюро по труда” тази седмица. Добрата
новина е, че в сравнение с миналата, през
тази седмица работните места са с 3 повече, което дава повече шанс на хората,
които са се озовали
на трудовата борса.
Лошата новина е, че
за първи път тази
седмица Бюрото по
труда не предлага нито едно свободно работно място на безработните
висшисти. Това не се е случвало от началото на
годината. Очевидно
ситуацията в частния бизнес е доста
трудна, особено в
края на годината. И
тази седмица Бюрото по труда продължава да търси 5 финансови
съветници
на граждански договор, 5 шивачи и 5 шофьори на товарен ав-

томобил за международни превози с категория С и Е с психологическа пригодност и
професионална
компетентност. Освен
тях, Бюрото по труда търси още: 1 кредитен консултант на
граждански договор,
2 сладкари, 2 бармани, 1 кулокранист, 1
шивач за работа в
Словакия, 1 майстор
на тестени закуски, 1
специалист по обслужване на клиенти
на турски език, 1 специалист по контрол
на разплащанията с
добро ниво на английски език и 1 букмейкър/спортен
трейдър/ с отличен английски език, 1 гледач,1 окачествител,
1 моделиер-конструктор, 1 кранист и 1
барман-сервитьор.
След като пет поредни седмици предлаганите
свободни
работни места на
трудовата борса намаляваха и то сериозно, което породи ос-

нователно тревога у
хората, които са останали без препитание, тази седмица те
се увеличиха, макар и
само с 3. За съжаление, лошите новини
за безработните с
висше
образование
не свършват. Тази
седмица Бюрото по
труда не предлага нито едно свободно работно място за тях,
което ги лишава от
какъвто и да е шанс
за работа. В навечерието на най-хубавия
празник- Коледа, безработните хора с
висше
образование
са лишени от надеждата за намиране на
работа. Остава само
да се надяват, че идната година ще бъде
по-добра от отиващата си. За разлика
от тях, безработните със средно образование отново са
най-облагодетелствани. На тях Бюрото по труда предлага 31 свободни работни места.

Конституционният съд трябва да се произнесе докъде се простират правомощията на
Висшия съдебен съвет, какъв орган е той и
може ли да управлява дейността на съдебната власт. Въпросът е заради дело във Върховния административен съд, който гледа
жалба, оспорваща решението на съвета
каква да е натовареността на съдебните шефове. ВАС е приел, че в Закона за съдебната власт има текст, който противоречи на
конституцията. Става дума за изречението,
че “ВСС осъществява управление на дейността на съдебната власт”.
Административните съдии Александър
Еленков, Георги Георгиев и Николай Гунчев
казват, че за да решат делото за натовареността, трябва да имат отговор на въпроса
какъв орган по своята същност е Висшият
съдебен съвет. По конституция съветът кадрува в системата, налага наказания и приема бюджета на съдебната власт. В основния
закон не се говори, че съветът организира
работата на съдебната власт и управлението
на дейността й. Това е записано в Закона за
съдебната власт.
ВАС напомня, че съдебната власт има две
основни функции - правораздаване и надзор за законност. При осъществяването им
магистратите се подчиняват само на закона.
Това означава, че всички въпроси по устройството, организацията на работата и управлението на дейността на съдебната власт
и на нейните органи могат да бъдат решавани единствено от парламента чрез приеманите от него закони.

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

Рекламно приложение

Четвъртък, 18 декември 2014 г., брой 240 /5602/ 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/

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

- 17000 ЛВ.

2. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА

- 19000 ЛВ.

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

- 50000 ЛВ.

9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13

- 22000 ЛВ.

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

-55000 ЕВРО

11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4

- 69000 ЕВРО

12. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4

- 74000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
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.

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

-20000 ЛВ.

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

- 43000 ЕВРО

7. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65000 ЛВ.
8. УПИ 285КВ.М СЪС СТАРА КЪЩА

-10000 ЛВ.

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

- 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

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/
КЪЩИ
1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,
дв. 320 кв.м, близо до залата
- 29 999 евро
2. кв. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 83 000 евро
3.Изток/зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ-26 900 евро
4. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м
- 10 500 евро
5. с. Радибош, РЗП: 100 кв.м, дв. 900 кв.м, масивна – 12 800 евро
6. с. Сопица, гр. стр., РЗП: 130 кв.м, дв. 700 кв.м
- 9 999 евро
7. С. Дивотино, център, ЗП: 40 кв.м,
дв. 500 кв.м, ток, вода, бунар
- 8 888 евро
8. С. Студена, към яз. стена, РЗП 300 кв.м,
дв. 1 300 дка, ново стр.
- 42 999 евро
9. С. Студена, РЗП: 120 кв.м, дв. 800 кв.м, към яз. стена – 36 500 евро
10. С. Студена,ЗП-35м2+гараж и мазета,
двор-250 м2, реставрирана
-15 400 евро
11. С. Ковачевци-център, РЗП-110м2, двор-1.100 дка,
ВиК, гараж, лятна кухня, бунар
– 13 900 евро
12. с. Големо Бучино, нова, луксозна,
обитаема от 5 г.,РЗП-180 м2, двор-700 м2
- 58 999 евро
13. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня-11 999 евро
ПАРЦЕЛИ:
1. Център, УПИ- 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 Пз 60 %, устр. зона-Со - 88 евро/кв.м
2.Център/над Автогарата, УПИ-675 м2, до спирка, лице 22 м-12 100 евро
3.Център, ПИ-1903 м2, сменен статут за
производство и обсл. дейности
- 45 555 евро
4.Тева, УПИ- 2 980 м2, на осн.път с голямо лице, за бизнес-49 000 евро
5. Мошино, УПИ 800 кв.м, ъглов, до осн. път, за Г. Бучино - 15 900 евро
6. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 40 евро/кв.м
7. УПИ Изток-4 901 кв.м, на 3 ул.,
м/у р.Казабланка и КАУФЛАНД
- 70 евро/кв.м
8. ПИ, 930 кв.м, до р. Казабланка, подх. за бизнес
- 43 900 евро
9.гр. Радомир УПИ-2061м2, до жп гара, ТИР достъп -17 900 евро
10.гр. Радомир УПИ-4505м2,индустр.зона,ъглов
-41 900 евро
11.с. Кладница-ДЕЛТА ХИЛ, УПИ-734 м2 в обитаемата зона-43 333 евро
12.с. Ковачевци ПИ 7 200 м2, над гребната база
- 17 900 евро
13.с. Лобош УПИ-1 914 м2, на метри от кметството
-17 900 евро
14.с. Негованци УПИ-540 м2, център, ток, вода
-1 690 евро
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Търговски обект, ЦГЧ-партер, 27 кв.м, сан. възел, ТЕЦ, за офис - 77 евро
2. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА
- 410 евро
3.Търговски обект Бл.Гебрев,ет.2,самост.вход,64м2
- 77 евро
4.УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., ет. 6, тх. пл., ТЕЦ, тер., след ремонт
- 30 000 евро
12. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр.
- 35 000 евро
13. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
14. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м
- 60 000 евро
15. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
16. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м
- 35 000 лв.
17. Къща, Център, вертикален близнак, РЗП: 140 кв.м, дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
18. Парцел, Кладница, 680 кв.м, регулация, ток, вода, целог. достъп- 26 000 евро
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м
- 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел
- 80 000 евро
21. Продава/заменя магазин, София жк. Младост-2,
ЗП: 63 кв.м, за подобен в Перник
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. 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
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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.
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, ТЕЦq 2 тер.
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.
- 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
- 21 000 лв.
5. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт
- 29 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, юг, тер.
- 23 000 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. 4, ТЕЦ, тер.
- 27 000 лв.
4. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер.
- 32 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер.
- 30 000 лв.
6. 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.

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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Имоти, реклами
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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
акушер-гинеколог
приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч
прегледи, консултации, цитонамазка, ехография
Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258, тел. 67 49 05

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.
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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
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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.
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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

Нападателят на лекарката
в Раковски се предаде
Мъжът, който в неделя нападна и удари с юмрук в лицето д-р Божидара Пеевска от
Спешна помощ в Раковски, е задържан от полицията. Той се е предал сам.
Нападателят е от ромски произход, криминално проявен и осъждан за шофиране
след употреба на алкохол и без книжка, съобщиха на брифинг директорът на пловдивската полиция Пламен Узунов и районният прокурор Гергана Мутафова, цитирани от
Радио Пловдив и БТА.
В неделя 35-годишният Стоян нападна и удари с юмрук в лицето д-р Божидара Пеевска от Спешна помощ-Раковски, която преглеждала 2-годишното дете на приятелката
му. След което мъжът избяга и се укри. За залавянето му работиха служителите на три
дирекции на МВР в страната – Пловдив, Хасково и Сливен.
Мащабната акция се наложи заради това, че лекарката не е успяла да запише имената на детето и на тримата му придружители - мъжа, майката и бабата, допълни Узунов. Камерите в спешния център пък не записали лицата на ромите, тъй в деня на инцидента е имало токов удар.
Случаят е "разплетен" след установяване самоличността на момиченцето, за което
са проверени 292 адреса в ромските махали на Раковски, Белозем, Чалъкови, Брезово, на които живеят деца на възраст около 2 години.
Така е установено, че нападателят е от хасковското село Александрово, но живее в
Раковски на семейни начала с 24-годишната Елена, чието дете е било на преглед в
Спешна помощ.
Днес в полицията в Раковски е получен сигнал от адвоката на побойника с уверенията, че мъжът сам ще се предаде. Малко по-късно 35-годишният нападател отишъл сам
в полицейското управление.
На Стоян К. засега му е повдигнато обвинение за причиняване на средна телесна
повреда на медицински специалист при изпълнение на служебните му задължения,
съобщи районният прокурор Гергана Мутафова. Вероятно обаче той ще бъде обвинен и
в хулиганство. Заплашват го до 3 години затвор.
Мъжът е криминално проявен и има две присъди - за управление на МПС след употреба на алкохол и без шофьорска книжка.
Медицинската експертиза потвърждава информацията на пострадалата д-р Пеевска, има и свидетелски показания за това. Мутафова смята, че прокуратурата има
достатъчно основание да приключи делото преди да изтече на срока на прокурорското задържане.
В ареста са и майката и бабата на детето, присъствали на инцидента, допълни прокурорът.
Вчера бе съобщено, че за да се гарантира сигурността на спешните екипи и медицинския персонал, линейките в Раковски вече ще бъдат оборудвани със специални
паник бутони. Мобилно устройство за подаване на сигнал ще има и всеки лекар, който
отива на адрес.
По данни на МВР през последните две години на територията на Пловдивска област
са регистрирани 5 нападения на медицински екипи. Три от тях са през 2013 година, а
останалите две - през 2014 г., като и на двете извършителите са установени и задържани.

ÎÁÙÈÍÀ ÏÅÐÍÈÊ
ÎÁËÀÑÒ ÏÅÐÍÈÊ

ОБЯВЛЕНИЕ
14/СЛУ-9912/12. 12.2014 г.
Община Перник, област Перник, на основание чл. 124б, ал.2 и 3 от ЗУТ, СЪОБЩАВА НА
ЗАИНТЕРЕСУВАНИТЕ ЛИЦА, че със Заповед № РД-02-15-150 от 04. 12. 2014 г. издадена от
министъра на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ на основание чл. 150, ал.1
във връзка с ал.6, във връзка с чл.129, ал.3 и чл. 145, ал.2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ, се разрешава на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна
инфраструктура” при Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, с административен адрес: 1233, гр. София, СО - район „Сердика”, бул. „Княгиня Мария
Луиза” № 110, ЕИК 130823243, представлявана от инж. Милчо Алексиев Ламбрев генерален
директор, да изработи Комплексен проект за инвестиционна инициатива /КПИИ/ за обект:
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНАТА ЛИНИЯ СОФИЯ ПЕРНИК - РАДОМИР –част от Трансевропейската железопътна мрежа” на територията на община Столична, област София-град
и общини Перник и Радомир, област Перник.
КПИИ за обекта да съдържа следните самостоятелни части:
1.ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН /ПУП/във фази предварителен проект с варианти за
избор на трасе на железопътната линия и окончателен проект, съдържащ:
·ПУП-Изменение на план за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ на гр. София, Столична
община, област София-град и гр.Перник и гр. Батановци, община Перник, област Перник.
·Парцеларни планове и планове за застрояване на площадките, предвиждащи изграждане на сгради и съоръжения, в обхвата на участъците извън границите на урбанизираните
територии за землищата на гр.София, кв. Овча купел, кв. Суходол, с. Владая, с. Мало Бучино, Столична община, област София-град и землищата на с. Големо Бучино, с. Драгичево, гр.
Батановци, община Перник, област Перник и землището на гр. Радомир, община Радомир,
област Перник.
2.ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ ВЪВ ФАЗА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ
Разрешението за изработване на КПИИ за обекта се намира в стая № 5, етаж 12, в сградата на общинската администрация Перник
Заповедта по чл. 124а, т.4 от ЗУТ, издадена от МРРБ, не подлежи на оспорване, съгласно
чл. 124б, ал.4 от ЗУТ.
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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Съкращават срока за изплащане
на гарантирани влогове

Кабинетът одобри проект на Закон за гарантиране на влоговете в
банките, според който до 2024 г. срокът за изплащане на
гарантираните влогове трябва да е 7 дни.
Законопроектът има за цел да въведе в българското
законодателство изискванията на Директива 2014/49 на ЕС относно
схемите за гарантиране на депозити, съобщиха от пресслужбата на
Министерски съвет.
Директивата предвижда поетапно намаляване на срока за
изплащане на гарантираните влогове при настъпване на гаранционно
събитие, като към 1 януари 2024 г. той трябва да е 7 работни дни от
датата, на която депозитите са станали неналични.
Със законопроекта България въвежда съкратения 7-дневен срок
едновременно с влизането в сила на закона, като няма да се
възползва от преходния период. По този начин правата на депозантите
ще бъдат гарантирани в максимална степен.
Освен това се въвеждат правила за по-добра защита на вложителите
в банки чрез постигането на унифицирани правила за гарантиране на
влоговете в Общността, ясен обхват на гаранцията, по-кратки срокове
за изплащане, подобрена обмяна на информация и строги изисквания
за финансиране.
Това ще доведе до укрепване на доверието на вложителите във
финансовия сектор в държавите членки на Европейския съюз, както
и до осигуряване на по-голяма финансова стабилност в целия
вътрешен пазар.
Очаква се законопроектът да бъде приет приоритетно, тъй като с
него се отстраняват идентифицирани несъответствия от страна на
Европейската комисия със стартирала процедура за нарушение, част
от досъдебна фаза по неизпълнение на задълженията, произтичащи
от членството на България в ЕС.
В момента Фондът за гарантиране на влоговете в банките започва
изплащането на гарантираните влогове на титулярите на сметки найкъсно до 20 работни дни, след като БНБ отнеме лиценза на банката.
При наличие на изключителни обстоятелства, този срок може да бъде
удължен с още 10 работни дни.

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

професионален
масажист
ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

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

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО
ÎÍËÀÉÍ

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

ОВЕН
Имате навик да говорите повече от необходимото, но дали винаги казвате
всичко, което трябва? Днес е момента да бъдете по-конкретни.

ТЕЛЕЦ
Ще искате да внесете нотка на разнообразие в обичайните неща. Хубав момент да направите някои промени в
обстановката.

БЛИЗНАЦИ
Съществуването ви
днес ще е много поприятно от обикновено, благодарение на сърдечните вълнения, които ще ви споходят.

РАК
Настроението ви днес ще е просто завидно. А това естествено ще има положителен
резултат.
Творческото ви вдъхновение ще е на
максимална степен.

ЛЪВ
Този ден носи доста
силен заряд в себе си, така че много внимавайте.
Днес трудно ще контролирате страстите си. Наблегнете на
размислите.

ДЕВА
Има за какво да се
вслушате в чуждото
м н е н и е . Опитайте се да бъдете обективни и не прекарвайте
всичко през призмата на емоциите, може сериозно да се депресирате.

Много сериозно ще
се отнасяте към задълженията си днес, но ще се разпилявате в твърде много посоки.
Хубаво е да отделите малко повече
време за нещата, които обичате.

СКОРПИОН
Ден на сбъднатите надежди.Дано
не останете разочаровани,но както
е казано - най-много сълзи са пролени
заради сбъднато молитви.

СТРЕЛЕЦ
Доста задачи сте
си набелязали за днес.
Това може малко да ви
поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече
чувство за хумор.

КОЗИРОГ
Ще ви се иска да се
впуснете в нещо ново
и необичайно. Някое екстремно преживяване силно би ви заинтригувало. Все пак бъдете по-практични.

ВОДОЛЕЙ
Днес просто релаксирайте.
Открийте
своя начин, за да се почувствате добре. С малко повече
старание може и до Нирвана да достигнете.

РИБИ
Днес ще искате да прекар а - те деня в компанията на
приятели. Ще ви вълнуват конкретни неща, а именно как точно да
осъществите намеренията си.

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
05:05Светиците тв филм /48 епизод/п/
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00Отворени досиета
13:30Япония днес
13:55Световна купа по сноуборд:
15:25Европа днес /п/
16:00По света и у нас
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота тв филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /49 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Теглене тиражите на ТОТО 2
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:50Спортни новини
21:05Американо игрален филм/
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00100 години българско кино:
00:25Бързо, лесно, вкусно
00:35Денят започва с Култура /п/
01:50Здравето отблизо /п/
02:50По света и у нас /п от 20:00/
03:50Европа днес /п/
04:05Дързост и красота тв филм
04:30Светиците тв филм /49 епизод/п/

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" - филм
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" - сериен

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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Тошко Зюмбулев си тръгна с „Айфон” 6 от тържеството

Александър Костадинов е сред номинираните спортисти
Борецът на „Миньор,
вропейският
шампион по класическа борба Александър

Костадинов
влезе
сред най-добрите 10
спортисти на България за 2014 година.Анкетата се прави от
„Нове АД Холдинг”.
Днес бяха обявени

Пернишки волейболист
в национала за младежи
Националният отбор по волейбол на България за младежи до 20 години започна
подготовка в София. Младите волейболисти тренират в столичната зала Христо Ботев, като първото занимание бе вчера вечерта.Сред тях е и пернишкият волейболист Любослав Симеонов, който направи
много силен есенен сезон в „Миньор” и
справедливо е привлякъл вниманието на
федерацията. Треньор на младежите е наставникът на Монтана Атанас Петров, с помощник Мартин Живков. В разширения
състав пък бяха повикани двадесет състезатели. Припомняме, че младите волейболисти се подготвят за предстоящата Световна квалификация, която ще бъде от 9 до
11 януари 2015 в Холандия. Нашите са в
група с домакините от Холандия, Германия
и Хърватия.
Ето имената на повиканите състезатели:
РАЗПРЕДЕЛИТЕЛИ
Павел Иванов Левски Бол
Владимир Станков ЦСКА
Светослав Станков Марек
ДИАГОНАЛИ
Жулиен Георгиев Добруджа 07 (Добрич)
Любослав Симеонов Миньор (Перник)
Александър Митков Левски Бол
Велизар Чернокозов Левски Бол
ПОСРЕЩАЧИ
Михаил Цветанов Марек Юнион-Ивкони
Трифон Лапков Монтана
Мартин Мечкаров Тетевен Волей
Боян Иванов Пирин (Разлог)
Яни Георгиев ЦСКА
Данаил Бучков Левски Бол
ЦЕНТРОВЕ
Красимир Георгиев ЦСКА
Николай Къртев Монтана
Илия Петков Добруджа 07 (Добрич)
Божидар Данчев Левски Бол
ЛИБЕРО
Станислав Драмов Виктория Волей (Пловдив)
Дафин Коцаков Пирин (Разлог)

имената на елитните
ни спортисти по азбучен ред, както и найдобрите 5 треньори в
анкетата
на
„Труд”. Кой ще спечели анкетите ще бъде
обявено на церемония
на 22 декември в зала
3 на НДК. Патрон на
събитието тази година е кметът на
столицата Йорданка
Фандъкова.
Шоуто
ще бъде излъчено директно по БНТ и Дарик радио.За първи
път водещи ще са
спортни журналисти
от трите национални
телевизии БНТ, БТВ и
Нова - съответно Камен Алипиев, Петър

Бакърджиев и Йоана
Гочева. Бяха анонсирани и трите най-добри
отбора за 2014 година, както и първите
петима спортисти с
увреждания. При съставите номинирани
са баскетболният “Левски”, спечелил 3 титли при мъжете (републиканското първенство и купата, както и
Балканската лига), националният ансамбъл
по художествена гимнастика - световен
шампион в многобоя,
както и участникът
в груповата фаза на
Шампионската
лига
по футбол „Лудогорец“. Идеалната петица
на спортистите с увреждания включва лекоатлетите Ана Праматарова, Стела Енева, Радослав Златанов
и Михаил Христов,
както и бадминтонистката Гергана Баръмова.Миналата година борбата обра найпрестижните призове. Спортист № 1
стана световният и
европейски шампион в
класическия стил Иво
Ангелов. А най-добър
треньор - Армен Назарян, наставник на
националния отбор по
класическа борба.Анке-

тата на „Труд“ за
най-добър треньор на
годината се провежда
за 31-ви път, а допитването на Нове Ад
Холдинг за спортист
№ 1 - за 57-и.
Следват номинираните
спортисти
по азбучен ред:
Александра Жекова
сноуборд
Александър
Костадинов борба
Боян Петров
алпинизъм
Григор Димитров
тенис на корт
Иван Марков
вдигане на тежести
Кубрат Пулев бокс
Мирослав Кирчев
кану-каяк
Станилия Стаменова
кану-каяк
Станимира Петрова
бокс
Цветана Пиронкова
тенис на корт
Следват номинираните
треньори
по азбучен ред:
Виктор Жеков
сноуборд
Георги Дерменджиев
футбол
Ина Ананиева
худ. гимнастика
Константин Папазов
баскетбол
Павел Сяров бокс

”Черногорец” прави календар
Отборът на „Черногорец”(Ноевци),
който завърши на
първо място в група
„А” 1 на областното
футболно
първенство си направи фотосесия, като една
от снимките ще бъде избрана за календар на отбора. Да се
прави
календар
е
традиция за Ноевци,
а след миналогодишното
си
първо
място в областта,
ноевчани ще се опитат да превърнат в
традиция и спечелва-

нето на областното
първенство. Изходната им позиция е
повече от добра,
още повече,че мина-

логодишният им противник „Металург”
този път е в същата група и е зад тях
в класирането.

БАТКОВ ОСТАНА НАЧЕЛО
НА „ЛЕВСКИ”
След проведеното Общо събрание на акционерите на “Левски”
стана ясно и новото ръководство на клуба. Тодор Батков даде
кратка пресконференция, на която обяви съставите на Надзорния и
Управителния съвети. В последните дни плъзнаха слухове, че Тодор
Батков ще се оттегли, което обаче по-скоро граничеше с илюзиите.
Всъщност, адвокатът остава като председател на Надзорния съвет и
най-сериозен акционер в клуба.
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ЦСКА преговаря с двама нови
ЦСКА вече води преговори с двама футболисти, които са набелязани за зимната селекция. Играчите са чужденци. Единият е
със сериозна визитка и трябва тези дни да
разтрогне договора си с настоящия си клуб.
Другият е по-млад и перспективен – нещо от
сорта на Серджиу Буш. Въпросните футболисти са спрягани за заместници на играчите, които ще бъдат продадени. Очаква се
ЦСКА да трансферира двама от основните си
играчи. За единия от тях вече има конкретна
оферта, а за другия се очаква такава да бъде
получена на „Армията” утре.

Новият селекционер на
национала е Ивайло Петев
Ивайло Петев е новият национален селекционер на България. Очаквано новината бе
потвърдена днес след заседание на Изпълнителния комитет на БФС. Договорът на Петев е за три години.”След днешното заседание на Изпълкома ви представяме новия
треньор на националния отбор. Както знаете, Лечков отговаря директно за националните треньори. Това е неговото предложение, както и моето и бе единодушно прието
от членовете на Изпълкома”, заяви Борислав Михайлов.”Искам да бъде ясно на всички, взехме единодушно решение за назначаване на Ивайло Петев за треньор. Да
няма после някакви спекуалации - кой, какво, защо”, добави Йордан Лечков.Петев
има значителен стаж като футболист в ”А”
група, а в кариерата си е играл за отборите
на Литекс (Ловеч), Олимпик Тетевен, Спартак
(Варна), Черно
море, Родопа
(Смолян), Дунав (Русе), Марек (Дупница), гръцкия Трикала, Любимец, на който е и играещ треньор. През лятото на 2009 г. поради вмешателство на президента на клуба в
работата му напуска и подписва с Етър (Велико Търново) за една година.[1] Това е
последният отбор, за който играе. През
лятото на2010 г. прекратява активната си
състезателна кариера заради хронична
травма на лявото коляно.С Литекс печели
две титли на България и една купа. За тях
записва 10 мача в евротурнирите. Избран е
в “Идеалния отбор на Литекс за десетилетието”.За младежкия национален отбор на
България има 10 мача и 1 гол, а за мъжетезаписва 3 срещи по времето на Стойчо Младенов. През 2008 г. ветерана попада на 16то място в анкетата заФутболист на годината с еднакъв брой точки с Кирил Котев и Валери Домовчийски. От 30 юни 2010 г. до 21
юли 2013 г. е старши треньор на Лудогорец
(Разград).[6] В края на 2010 г. Петев изкарва
едноседмичен
стаж
в испанския Еспаньол. На 8 октомври 2013 година става жертва инцидент при встъпването му в длъжност като треньор на ПФК Левски. При назначаването му за треньор по време на пресконференцията, фланелката му бива съблечена от фенове на отбора и той бива изгонен от конферентната зала.На 25 октомври
2013 година поема кипърския АЕЛ Лимасол

Зинедин Зидан ще
рекламира дрехи
Бившият френски футболист Зинедин Зидан стана рекламно лице на испанска компания за дрехи. Французинът заяви, че е
харесал колекциите им още в първия си сезон в Реал и често си ги купува.”Обадиха
ми се с оферта и бързо се съгласих. Допада
ми идеята да нося модерни дрехи на добра
цена. Мога да нося много скъпи костюми,
но обичам и дрехите за всеки ден”, заяви
Зидан.Бившият футболист и сега треньор на
втория отбор на Зидан ще наследи Жерар
Пике като лице на испанската компания.
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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Áåç ñúòðåñåíèÿ â ñëóæáèòå íà ÌÂÐ
Министър Вучков за промените в закона за министерството

Любомира ПЕЛОВА
Вътрешният министър изрази категоричната си позиция
на обществен дебат
по Законопроекта за
изменение и допълнение на Закона за Министерството
на
вътрешните работи
на кръгла маса, проведена под егидата на
Народното събрание.
Идеята за нейния
формат и реализиране обаче е била на
МВР-шефът
министър Веселин Вучков,
обяви председателят
на Комисията по вътрешна сигурност и
обществен ред Атанас Атанасов при откриването на общественото обсъждане
на Законопроект за
изменение и допълнение на Закона за Министерството
на

вътрешните работи.
Той поясни, че дебатът се случва преди
първо четене на Законопректа в парламентарна зала и се спря
на основните промени, предвидени в него:
функциите на ГДБОП
да бъдат възложени
на МВР; връщането на
конкурсното начало в
кариерното израстване в системата на
вътрешното министерство.
Атанасов
допълни, че това е
част от предвидена
цялостна реформа в
сектор „Сигурност“
и уреждането на координацията в сектора.
Правейки кратка ретроспекция на извървените промени в Закона за МВР през годините, бившият вътрешен министър и
настоящ
депутат

Цветан Цветанов изтъкна и предимствата на постигнатия
политически консенсус с указ на президента на България да се
назначава
висшата
професионална фигура в МВР. Цветанов
разгледа възможността за възстановяването
на
общата
структура ГД „Национална полиция“ като
допълнителен ресурс
за истинска полицейска функция и намаляване на администрацията, а връщането
на ГДБОП в МВР - като естествена среда
за нейното функциониране.
Гарантирам, че няма
да допусна сътресение в службите с промените в Закона за
МВР, заяви министър
Веселин Вучков. Той се

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!

спря детайлно на основните аспекти, заложени в разработения законопроект, от
който по думите му
МВР се нуждае. Министърът
категорично изрази становището, че конкурсното начало е необходимо не само за постъпващите на работа в МВР, но и при
растежа в кариерата.
Като аргумент за
възстановяването на
ГД „Национална полиция“,
вътрешният
министър посочи изискването на професионалните среди да
не се допускат разнопосочни
указания,
които те получават
в момента от двете
главни дирекции. По
думите му, целта на
връщането на ГДБОП
в МВР е тя да заеме
своята
естествена
среда и да възстанови контактите си с
евроатлантическите
партньори. Той изрази ясно позицията си,
че назначаването на
висшето
професионално ръководство на
МВР, МО и ДАНС
трябва да става по
предложение на МС
от президента на
страната.
Веселин
Вучков посочи, че в
новия Законопроект
не се предвижда пенсионна реформа, която вероятно е необ-

ходима, но това ще
бъде елемент на обществена
дискусия.
Същевременно
той
разви подробно разбирането, че е недопустимо специфичната
държавна служба да е
различна
за
МВР,
ДАНС, ДАТО, че е крайно време парламентът да се спре на един вид служба, иначе
постоянно ще има
напрежение.
Министър Вучков изрази и
становището, че е
крайно време администрацията да се подчинява на Закона за
държавния служител.
Александър
Кашъмов
от
Програма
„Достъп до информация” приветства въведената практика за
публично дебатиране
на предвидени промени и законодателни
инициативи, преди те
да бъдат внесени за
обсъждане в НС.
Участниците
в
кръглата маса подкрепиха идеята на министър Веселин Вучков
за създаване на единен класификатор на
специфичната
държавна служба. Уточнено бе направените
предложения да бъдат внесени писмено
и рагледани подробно
от
Комисията
по
вътрешна сигурност
и обществен ред към
НС.

Малолетни обраха
дом в Радомир
Радомирски криминалисти задържаха трима за кражба. В началото на юни тази година, в районното управление се оплакал жител
на квартал „Тракия” в града, че домът му е
бил обран. Потърпевшият заявил, че са откраднати камина с водна риза, помпа, радиатори, пералня и други вещи. Служителите на
реда от местното полицейско управление
предприели разследване. След проведени
множество оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия извършителите са установени. Домът на радомиреца е бил
опоскан от 29-годишния Е.В., който е криминално проявен. Парадоксалното в случая е,
че негови съучастници се оказали две малолетни деца на 10 и 13 години.

Необезопасен комин
подпали къща
Технически неизправен комин предизвика
голям пожар и вгорчи предстоящите празници на собственика й. Огънят е лумнал около
13 часа завчера в частен имот на улица „Етрополе” в областния град. Три екипа от пернишката служба „Пожарна безопасност и защита на населението” се включили в гасенето на пламъците. Унищожени са около 92
кв.м. покривна конструкция и домашно имущество. Причината за пожара е строителна
неизправност – необезопасен комин. Няма
пострадали хора. От пожарната напомнят на
гражданите да проверят комините си и ако
има прогорели или неизчистени коминни тела, да предприемат мерки за отстраняване на
неизправностите, за да избегнат неприятни
инциденти.
Любомира ПЕЛОВА
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Дядо, ухапан от куче,
осъди общината
Любомира ПЕЛОВА

Още един перничанин осъди общината заради ухапване от куче. Инцидентът с 83-годишния дядо станал в
квартал «Каменина» в Перник на 9
март тази година. Три кучета, обитаващи пустееща къща, нападнали старецът, докато се прибирал от пазар към
дома на сина си. Едното от тях го захапало за левия крак. Човекът изпаднал
в паника, разкрещял се, опитвайки се
да гони кучетата. На помощ му се притекъл случаен минувач, който го завел
до дома му. Заради преживените болки, страдания, психически стрес и уплаха, получени в резултат на ухапването, Районният съд в Перник осъди общината да изплати на потърпевшия
обезщетение в размер на 2500 лева.
Решението подлежи на обжалване
пред Пернишкия окръжен съд.
АПРОПО

СЕЛСКИТЕ КМЕТОВЕ ОТ
ПЕРНИШКА ОБЩИНА СИ
НАМЕРИХА ОЩЕ ЕДИН
АРМЕНСКИ ПОП, на когото да се оплакват. Народният представител от ГЕРБ д-р Вяра
Церовска ги събра на спявка да им чуе
болките и да им обещае малко помощ.
Какво точно може да им помогне, при
положение, че те са подчинени на общината, засега не е ясно. Ясно е само,
че и народният представител беше
длъжен да чуе за енти път едни и също
проблеми, влачени мандати наред. С
други думи, приемната на депутатката
се превърна в място на колективна жалейка от страна на селските управници. Ролята на слушател изпълнява и
общинският кмет. И там се говори същото, и там заучените фрази са от попредишния мандат. Това е все едно да
гледаш един сериал два пъти и да мислиш, че вторият път ще стане нещо поразлично. Обаче не. И героите са същите, и режисьорите, а и спонсорите.
Впрочем последните никакви ги няма,
та това налага кмет и депутат да се
правят на арменски попове...
ПЕРНИШКИЯТ КМЕТ ЩЕ ПРАВИ
ОТЧАЯН ОПИТ С ЕДИН МИЛИОН
ЛЕВА ДА ЗАКЪРПИ дупка от 16 милиона. За целта градоначалникът иска
разрешение от Общинския съвет да
ипотекира единствената читава общинска сграда на улица „Радомир” 1, та
срещу това финансовият министър да
му даде парите кеш. От това по-хубав
коледен подарък едва ли може да се
измисли. Поне с този милион чиновниците ще си получат последната заплата, която за тях ще си бъде направо като извънредна тринадесета. Лошото е,
че догодина държавата ще си вземе
обратно подаръка, ама дотогава и
властта ще се смени, поне местната, та
затова сегашният кмет може да диша с
пълни гърди. И ако този милион свърши работата, почти сме убедени, че ще
последва нова порция от пиар акции в
смисъл, че когато има добро желание
градът може да процъфти. Има обаче
една тънкост – как става така, че сградата на „Радомир” 1 се ипотекира втори път, да не са й надстроили неусетно
още толкова етажи за ипотекиране?

