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Електроника-
та 
в действие

Вчера парламентът прие електронното
гласуване, с което отвори  нова страница,
този път електронна, в избирателните по-
тайности. За какво беше колосалната гла-
воблъсканица окола президентския  рефе-
рендум така и не се разбра от електронно
негласуващите. Важното е,  че вече купува-
нето и продаването на гласове ще става по
електронен път.

Тук става интересното. Дилърите на из-
борните далавери ще трябва да си  пренас-
троят чипа, както казваше царят, а това е
адски трудна работа. 

Хубавото е, че имат достатъчно време
за тая доходоносна процедура. За пред-
стоящите президентски избори купуване-
то не се очертава да е в центъра на внима-
нието. Както върви, и предсрочни парла-
ментарни не се мержелеят на хоризонта, 
освен ако Бойко Борисов се събуди някой
сутрин бесен на реформаторите. А търго-
вията върви най - вече на местни и парла-
ментарни избори. Дотогава  електроника-
та ще се пренастрои на съответната прог-
рама и най - вероятно ще си  свърши рабо-
тата. 

Затова вчерашният ден е исторически.
Всичко вече може да се обяснява с  електро-
никата - и победите, и загубите. 

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Адвокатът, който е

ангажиран със защитата
на изправения пред Теми-
да Артур Мхоян, вчера
спъна хода на делото, во-
дещо се по чл.116 от На-
казателния кодекс за из-
вършено убийство. Съ-
дия Бисер Петров съоб-
щи, че е направено абсо-
лютно всичко възможно,
за да бъде издирен той,
но без резулатат. Адво-
кат Костадинов се ока-
зал направо неоткри-
ваем търсен е многок-
ратно на предоставени-
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те от него телефони, на
които обаче никой не
отговарял. От офиса на
местоработата, посоче-
на от него, обяснили,че
нямат връзка с лицето.
Без резултат останали и
призовките, изпратени
на юриста по имейл. За-
това вчера пернишкия
Окръжен съд разпореди
за следващото съдебно
заседание да се изискат
писмени обяснения от
юриста, поел защитата
на Артур Мхоян за неяв-
яването му в зала, а в
съобщението за тях из-

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 
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рично да бъде подчерта-
но , че при поредно неяв-
яване ще му бъде нало-
жена глоба, ще бъде из-
пратено искане и до Вис-
шия адвокатски съвет
да му бъде наложено на-
казание по Закона за ад-
вокатурата. Междувре-
менно подсъдимият
призна, че преди делото
не се е опитвал да се
свърже със своя защит-
ник, няма представа
защо той не се явява в
съдебна зала.

Четвърти ден свалят
опасни ледени висулки

Силвия ГРИГОРОВА
Четвърти ден по-

жарникарите в Перник
реагират на сигнали,
постъпили на спешния
телефон 112 за опасни
ледени висулки по сгра-
ди в центъра на града.
Вчера, преди обяд, по-
жарникарите, сваляха

ледените висулки от
покрива на сградата на
ул. „Радомир”№1, къде-
то се намират офиси-
те на много държавни
институции и партий-
ни централи. Полицей-
ски автомобил зорко
следеше да не излязат
хора от входовете на

сградата и да  постра-
дат от падащите от
покрива ледени висул-
ки. Комисар Емил Мар-
ков-директор на Регио-
нална дирекция Пожар-
на безопасност и защи-
та на населението ин-
формира, че от 3-4 дни
 пожарната се отзова-
ва на сигнали за опасни
ледени висулки в Пер-
ник. Вече са почистени
покривите на повече-
то сгради в централ-
ната градска част, къ-
дето пътникопотъ-
кът е най-голям и рис-
кът от евентуални
произшествия, поро-
дени от падащи ледени
висулки, е значителен.

На страница 12

Шофьори протестираха
срещу по-скъпите винетки

Любомира ПЕЛОВА
В сряда вечерта повече от 30 автомобила обикаляха

улиците на Перник с надути клаксони. Това бе начинът
на пернишките собственици на МПС-та да изразят своя
протест срещу високите цени на винетните стикери, кои-
то са в сила от преди месец. Сред участниците в протес-
та имаше и няколко таксита, представляващи различни
местни фирми, извършващи услугата. Знамена, надписи
“Протест” показваха на всички каква е целта на своеоб-
разната обиколка. Колите се движеха в колона. Шофьо-
ри, пътуващи в обратната посока, отговоряха с клаксо-
ни на участниците в автошествието в знак на подкрепа.

Това е поредният протест срещу високите цени на ви-
нетките с пернишко участие. Водачи и собственици на
моторни превозни средства настояват организацията на
следващата акция от този род да бъде по-широко раз-
гласена, тъй като не всички успяват да се информират
от социалните мрежи.

Променлива
облачност
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Áàáèíäåí â ÎÄÇ “Çíàìå íà ìèðà”
Малчугани от 11-та детска градина поздравиха д-р Галева и акушерки

Общината купи техника
за почистване на снега

Любомира ПЕЛОВА

Над 3 200 винетки раздаде
дирекция „Социално подпомагане”

Силвия ГРИГОРОВА
3 201 винетки е пре-

доставила на правои-
мащите от община
Перник Дирекция „Со-
циално подпомагане”-
Перник към 20 януари
2016 г.  Това информи-
ра директорът Или-
яна Кованджийска. Тя
поясни, че през цяла-
та 2015 г. „Социални
грижи” са предоста-
вили  общо 4 251 ви-
нетки, от които
2 751 в Перник –цен-
търа и 1 500 в Пер-
ник-Изток

„Създадохме много
добра организация,

Виктория СТАНКОВА
Деца от група „Пче-

лица” при 11 ОДЗ
„Знаме на мира” в Пер-
ник отправиха мил
поздрав към акушер-
гинеколога д-р Ахино-
ра Галева и нейни коле-
ги за Деня на родилна-
та помощ, известен
ни от миналото като
Бабинден. Събитието

така че щом гражда-
нинът си подаде необ-
ходимите документи,
веднага да си получи
винетката, а не да ид-
ва втори път, за да
си я получи. Заради
малкото закъснение
при отпечатването
на винетките, започ-
нахме раздаването им
след 20 декември
2015г. Пикът на чака-
щите пред гишетата
беше в началото на
януари, но вече преми-
на. Сега могат да се
видят по не повече
от 2-3 чакащи за ви-
нетки”, поясни Или-

се проведе по инициа-
тива на читалище
„Искра 1960” и на
детското заведение,
което отбелязва на-
родния празник тра-
диционно всяка годи-
на.

Малчуганите пяха
народни песни на
граовски диалект под
съпровод на гъдулка и

поздравиха гостите с
пъстро хорце. Програ-
мата бе подготвена
под ръководството
на музикалния педагог
Росица Андреева.

Децата видяха как д-
р Галева ритуално из-
ми ръцете си със са-
пун, какъвто е оби-
чаят, а тя им разказа,
че при идването на
нов живот чистота-
та и хигиената
трябва да бъдат ви-
наги на ниво. Някога
бабите-акушерки са
наричали всичко да
върви по вода, а хлъз-
гайки сапуна от ръце-
те си, са пожелавали
на родилката ражда-
нето да бъде леко и
безпроблемно.

И децата, и педаго-
зите, и представите-
лите на читалище
„Искра” и им засвиде-
телстваха заслужена
почит към лекарите и

Пълната програма на трите
фестивални дни на “Сурва”

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

зала, Дворец на културата
“Карнавалите в маскарада” –

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

младежки дом
“Мечкарница” – работилница

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

детски комплекс
“Лицата на Сурва“ – детско

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

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

градска част
Факелно сурвакарско дефиле

18,00 ч. – пред Двореца
на културата

50 години “Сурва”- концерт
спектакъл и официално откриване

на ХХV МФМИ “Сурва” –
Перник`2016

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

тна програма на чуждестранните
групи със специалното участие

на Ива Давидова
30 януари 

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

Състезателни фестивални
дефилета

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

“Мечкарница” – работилница
за маски

11,00 ч. – пред Общински
младежки дом

“Вкусно по нашенски” –
кулинарни демонстрации и

дегустации на
традиционни зимни ястия

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

“Лицата на Сурва“ – детско
творческо ателие

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

“Да бъдеш сурвакар” –
фото ателие

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

“Сурвакарска среща” – детска
фолклорна програма

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

Представяне на чуждестранните
групи на втора сцена

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

“50 години “Сурва” – фотограф-
ска изложба

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

програма с участието на
Георги Гьолски

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

градска част
Състезателни фестивални

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

младежки дом
“Мечкарница” – работилница

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

Градски парк
Кулинарно шоу с Иван Звездев

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

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

победителите от обявените
конкурси

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

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

акушерките затова,
че с тяхна помощ ид-
ва най-великото чудо
в този свят – ражда-
нето на нов живот.
Това е и призвание, и
символ на милосърдие
и доброта. Да ра-
ботят винаги с мно-
го любов и весотдай-
ност им пожелаха мал-
чуганите.

Както си му е ре-
дът, всички си отчу-
пиха от голяма пита с
мед, за да бъде сладък
животът на всички.

Накрая, под възхи-
тените погледи и ах-
канията на децата, д-
р Галева подари на
група „Пчелица” зани-
мателни играчки и ги
почерпи с лакомства.

яна Кованджийска.
Право на безплатна
винетка имат онези
граждани, които има-
т доказана с решение
на ТЕЛК 1, 2 и 3 група
инвалидност. За да си
получат винетката
те трябва да по-
пълнят декларация
по образец, да носят
препис от решение-
то на ТЕЛК, пресни-
ман големия талон
на автомобила и
пресниман екземпляр
на платена граждан-
ска отговорност,
допълни още Кован-
джийска.

5 процента отстъпка за платилите
данъка за МПС до 30-ти април

Любомира ПЕЛОВА
От вчера започна вече плащането на

данъкът за автомобили, мотори и ка-
миони за 2016 година, съобщиха от об-
щинската администрация в Перник.
Който плати цялата сума до 30-ти ап-
рил, получава 5 процента отстъпка,на-
помниха от „Местни приходи и такси.
Плащането на налога става на гишета-
та на дирекция  „Местни приходи и
такси“ или в изнесените работни места
в община Перник и кметство „Изток“,
както и във всички офиси на Еasypay и
Български пощи.

От следващата седмица ще може
да се заплащат и данъците за такса
смет и данък сгради. От Дирекция
“Местни приходи и такси“ напомниха
още, че от първи февруари до края на

юли тази година,влиза в сила безлихвена данъчна ваканция за
длъжниците към общинската хазна в Перник. Данъчната привилегия
касае граждани и фирми,които имат задължения пет години на-
зад.Ако те внесат местните си данъци наведнъж ще им бъдат опрос-
тени наказателните лихви. Единственото условие е да нямат влезли в
сила актове за установяване на публични вземания.

След падналия обилен сняг в Перник се
усети липсата на механизирана техника,
която да почиства алеи и малки, по-тесни
улици. В договорите със снегопочистващи-
те фирми са включени основни улици и път-
ни артерии, а по-тесните и второстепенните
остават настрани, а гражданите негодуват,
че не се чистят и големи жилищни райони
остават в плен на снега и леда. В „Съпер-
ник” наши съграждани се оплакаха от де-
белия лед, който вчера сутринта не е бил из-
чистен и по голяма част от централни яград-
ски площад, както и по улица „Търговска”.
Машините, които чистят снега от улиците
пък го хвърлят не просто до тротоарите, а и
на самите тротоари, твърдят перничани и
поясняват, че така се затруднява достъпът
до автобуси и автомобили. От квартал
„Твърди ливади” питат и тази зима ли ще
остане забравен малкия площад срещу
комплекс „Елена”, който е скован от дебел
лед, а солта и пясъкът, които се хвърлят там
отвреме навреме само влошават картината,
тъй като те действат единствено връху по-
върхностния слой и пързалката е безобраз-
на. Аналогична била картината и по уличка-
та зад хипермаркет „БИЛЛА”.

Стана ясно, че общинската управа вече е
закупила закупи два снегорина и машините
вече работят. С тях се почистваха алеи и
тесни улици в кметство „Изток”, видяхме
вчера да работят и в централната градска
част на Перник.
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Те са напълно изключени от делегирани социални дейности

Ученици на конкурс ‘’Влез в
час с уроците на природата’’

Виктория СТАНКОВА 
Първата в страната мрежа за образова-

ние за устойчиво развитие, осъществявано
чрез методите на неформалното образова-
ние “Златен орех” обяви конкурс с фокус
върху опазването на околната среда и рол-
ята на човека. 

Кой може да участва? 
- ученически отбори, състоящи се от до

трима ученици, от 8. до 12. клас, и един те-
хен учител 

- учители в средно образование 
- нестопански организации и институции,

извършващи образователни дейности 
- социално отговорен бизнес 
Разкажете как си представяте идеалното

учебно занятие по темата за природата и чо-
века? Какво ще правите? Как ще протече?
Или вече сте имали такова? 

Краен срок: 10 февруари 2016 г. 

КО “Орфей” с първото
матине за тази година

Виктория СТАНКОВА
На 24 януари 2016г. /неделя/ от 11.00ч. в

Музикалното фоайе на Дворец на културата
– Перник ще се проведе Неделно матине на
Камерен оркестър „Орфей” с диригент Рай-
чо Христов по повод 260 години от рожде-
нието на Волфганг Амадеус Моцарт. 

Солисти: Адриана Точева – цигулка, Со-
фия Ванчева – цигулка, Павел Павлов –
виола, Иван Иванов – контрабас и Надя
Леонидова – орган.ВХОД 4.00 лв. и 2.00 лв. /
за ученици и пенсионери.

Равносметката на ПП АБВ за
изминалата управленска година

Любомира ПЕЛОВА
Като полезно определи участието на ПП

АБВ в изпълнителната власт зам.-председа-
телят на партията и вицепремиер Ивайло
Калфин. В равносметка за изминалата една
година, след заседание на Националния съ-
вет на формацията, пред медиите той посо-
чи серия от примери - извършената пен-
сионна реформа, която създаде предпос-
тавки за повече сигурност, стабилност и
перспективи за увеличаване на пенсионни-
те плащания. „За миналата година страната
ни е на първо място в ЕС по растеж на ра-
ботните заплати и второ място по спад на
безработицата. Значително променихме
плащанията за отглеждане на деца, като
разширихме обхвата, увеличихме сумите и
въведохме действени механизми за стиму-
лиране на отговорното родителство и против
злоупотребите. Оказвахме непрекъснат на-
тиск за увеличаване на доходите от труд, в
резултат на което минималната работна зап-
лата беше увеличена от 340 на 420 лева.
Увеличени бяха с 10% заплатите на работ-
ниците в социалната сфера, на учителите, на
работещи в сферата на културата. Пред-
приехме успешни мерки за намаляване на
безработицата – за 2015 г. България е втора
в ЕС по темп на намаляване на безработи-
цата. АБВ беше двигателят на изработване-
то на стратегия за развитие на слабо разви-
тите региони. Следва тази стратегия да бъ-
де адекватно финансирана с обособен в
държавния бюджет ресурс“.

На първо място в приоритетите на АБВ
Ивайло Калфин посочи сигурността и вън-
шната политика. Той посочи, че АБВ ще се
фокусира върху настояването правителс-
твото да се заеме енергично с изпълнение
на ангажиментите, които са разписани в по-
литическата декларация и правителствена-
та програма. ПП АБВ ще настоява за реши-
телни действия за продължаване на рефор-
мата в съдебната система и борбата с ко-
рупцията, за приемане на стратегия за раз-
витие на енергетиката, която да съдържа
ангажименти по големите енергийни проек-
ти, включително по-нататъшно развитие на
ядрената енергетика, за приемане на стра-
тегия за развитие на българското земеде-
лие, за отговорното и прозрачно изразход-
ване на средства от държавния дълг, за
промени във висшето образование във
връзка с неговата приложимост на европей-
ския пазар на труда, за създаване на ин-
вестиционен фонд за развитие на българ-
ската икономика по примера на плана „Юн-
кер“ на ЕС, за мобилизиране на всички
средства за ускоряване на икономическия
растеж. Специален приоритет на ПП АБВ
ще бъдат въпросите, свързани с демогра-
фията.

ПП АБВ настоява за подобряване на ра-
ботата на Съвета за развитие, в който се
съгласуват коалиционните политики. Той
трябва да направи преглед на изпълнението
на политическата декларация и програмата
на правителството и да ускорят сроковете
за изпълнение. 

Според зам.-председателя на ПГ на АБВ
основни приоритети за депутатите на фор-
мацията ще бъдат реализирането на мерки
за овладяване на демографската криза, из-
готвянето на ефективна енергийна страте-
гия, както и работа за приемане на предло-
женията на АБВ за реформа в земеделския
сектор, здравеопазаването и образование-
то. Представителите на Алтернатива за бъл-
гарско възраждане в 43-то Народно събра-
ние ще упражняват ефективен контрол на
разходването на средствата от държавния
дълг, ще внесат нови предложения, касае-
щи гражданската инициатива в закона за
референдумите, ще работят и за приемане-
то на качествени реформи в правосъдния
сектор, както и по закона за борба с коруп-
цията. През политическата 2015 година на-
родните представители от АБВ са внесли 32
законопроекта, четири декларации и над 50
проекта за решения. ПГ на АБВ е задала
128 въпроса и 15 питания към представите-
ли на кабинета, което ги нарежда на трето
място по активност при парламентарния
контрол.

гистрация, не се
знае и къде точно
нощуват и какво
разбират под „пок-
рив над главата”.
Мнозина от тях се
приютяват в тра-
фопостове, шахти
на „Топлофика-
ция”, отключени
мазета на жилищ-
ни  блокове.

В България обаче
около половин ми-
лион са така наре-
чените невидими
хора - бездомни и
безпризорни, кои-
то са напълно из-
ключени от делеги-
раните социални
дейности, поясни
омбудсманът Мая
Манолова. Тя също
призна, че няма
официална ста-
тистика за хората
без покрив и дома-
шен подслон, а над
всеки българин
тегне угрозата да
попадне в този
контингент. Ма-
нолова е обезпокое-
на и от подхода и
б е з х а б е р и е т о
спрямо жертвите
на домашното на-
силие, основно же-
ни и деца. Нацио-
налният омбуд-
сман посочи, че ще
ангажира социално-
то министерство,
съответните ко-
мисии и органи, за
да се осигурят фи-

нансиране и делеги-
рани социални дей-
ности по решаване
на проблема и
промяна на уча-
стта на жертви-
те на домашно на-
силие. Манолова
уточни, че според
официалната ста-
тистика бездомни-
те в България са
около 1-2 процен-
та, но според из-
следвания на евро-
пейски организа-
ции, действител-
ният им брой у
нас е 6,8 процента,
или близо 500 хил-
яди души. Оказва
се, че голяма част
от тези хора са об-
разовани, специа-
листи и по някаква
причина са попад-
нали на улицата,
разказа Манолова и
допълни, че от ин-
ституцията, коя-
то представлява
започват проверки
на домовете за де-
ца, лишени от ро-
дителски грижи,
от която ще бъда
подготвен специа-
лен доклад. Такъв
ще бъде разрабо-
тен и по темата
със “социално из-
ключените”, след
което институ-
цията ще излезе с
конкретни предло-
жения на държава-
та.

Любомира ПЕЛОВА
На последното

заседание на Опе-
ративната група
за действия при
симни условия в
региона, свикано
от областния уп-
равител д-р Але-
ксандър Алексан-
дров, стана ясно,
че според събрана-
та от социалните
работници инфор-
мация, безпризор-
ните в областта
са едва седем, но
само един от тях
нямал никакъв пок-
рив над главата си
и за да не умре от
студ под мразови-
тото зимно небе,
е бил настанен в
общинското обще-
житие в квартал
„Мошино”. Мъ-

жът е в тежко со-
циално положение
и няма жилище и
близки, които да
го приютят в
студените зимни
дни и нощи, съоб-
щи директорът на
Областната ди-
рекция „Социално
п о д п о м а г а н е ”
Ивайла Касърска. Е-
дин от останали-
те бездомници
имал съсобстве-
ност в обитаемо
жилище, другите
петима заявили, че
имат близки, кои-
то биха могли да
им дадат подслон.
Няма как да нас-
таняваме принуди-
телно някого, ако
той е пълнолетен
и е в състояние
сам да взема реше-

ния, обясни шефка-
та на социалната
институция. Тя
уточни още, че до
момента в дирек-
цията не са пос-
тъпвали сигнали за
измръзнали в сту-
да бездомници.

И миналата годи-
на в перник бе нап-
равен опит да се
уточни тойчният
брой на бездомни-
те клошари, но се
оказа, че това е не-
възможно. Инсти-
туциите призна-
ват, че вероятно
броят на бездом-
ниците е много по-
голям от въпрос-
ните седем уста-
новени, но събира-
нето на информа-
ция е затруднено
именно защото по-
вечето нямат ни-
каква адресна ре-

трябва да уведомят
Дирекция „Социално
подпомагане” най-къс-
но до 31 януари 2016
г за всички настъпили
промени.

На лицата и семей-
ствата, на които са
отпуснати помощи
от 1 април и от 1 май
2015 г трябва да нап-
равят това уведомле-
ние най-късно до 29
февруари 2016 г.

На лицата и семей-
ствата, на които са
отпуснати месечни
помощи за деца от 1
юни или от 1 юли
2015 г трябва да по-
дадат уведомлението
си до 31 март 2016 го-
дина.

В случаите, в които
родителите живеят
без сключен граждан-
ски брак, те трябва
да подадат ново зая-
вление-декларация с
всичките необходими
документи.

В срок до 30 дни от
получаване на инфор-
мацията, свързана с

Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с изме-

ненията на Закона за
семейните помощи за
деца, от Дирекция
„Социално подпомага-
не”-Перник информи-
раха, че лицата и се-
мействата, на които
са отпуснати месеч-
ни помощи за деца до
завършване на сред-
ното образование, но
не по-големи от 20 го-
дини, съгласно чл.7
от Закона за семейни-
те помощи за деца, в
периода от 1 март
2015 година до 28
юли 2015 г, са задъл-
жени да уведомят
писмено съответна-
та дирекция „Социал-
но подпомагане” за
всички промени на ус-
ловията, при които е
отпусната помощта,
включително и дали
семейството живее
постоянно в страна-
та. На лицата и се-
мействата, на които
са отпуснати помо-
щи от 1 март,

„Социално подпомагане” напомня за
сроковете за детските помощи

промяна или отпадане
на основанията за по-
лучаване на месечна
помощ по чл.7 от За-
кона за семейните по-
мощи за деца, Дирек-
ция „Социално подпо-
магане” извършва
проверка, в резултат
на която може да из-
мени, спре или прекра-
ти отпуснатата по-
мощ за всички или за
част от децата на се-
мейството.

Размерът на месеч-
ните помощи за от-
глеждане на дете е: за
семейство с едно де-
те- 37 лв; за семей-
ство с две деца- 85
лв.; за семейство с
три деца- 130 лв.; за
семейство с четири
деца- 140 лв като за
всяко следващо дете
в семейството разме-
рът на помощта се
увеличава с 20 лева.
Размерът на месечна-
та помощ за отглеж-
дане на дете с трайно
увреждане по чл.7 ал.8
от ЗСПД е 100 лбева.
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Заради студа са се увеличили и простудните заболявания

Драгичево. При осем
от болните диагно-
зата е потвърдена,
останалите 33-ма тя
се счита за вероя-
тна.

Само за седем дни –
от  11-ти до 17-ти
януари, са се появили
нови 17 случая на
скарлатина. Те са с 14
повече в сравнение с
предходния период –
от 4-ти до 10-ти
януари, съобщават
от РЗИ. Най много са
болните в Перник -11,
четирима са пациен-
тите от Радомир и
двама – от пернишко-
то село Дивотино.

И тази седмица
няма регистрирани

случаи от групите на
вирусните хепатити
и трансмисивните
инфекции.

Увеличават се оба-
че болните от остри
респираторни забол-
явания, която е об-
яснимо при изключи-
телно ниските тем-
ператури и тежката
зима, затиснала об-
ластта. Регистрира-
ни са 97 случая при 79
за предходните седем
дни. Пернишко се доб-
лижава по ръст на за-
боляваемост към
средните стойности
за страната.  В цифри
тя е 127,20 на десет
хиляди при 133, 55
средно за страната.

БСП призова кабинета да вземе
мерки за опасните язовири

Любомира ПЕЛОВА
Внасяме промени в Закона за бедствията

и авариите, защото няма техническа под-
дръжка и ремонт на язовирите, заяви Кор-
нелия Нинова от БСП и обвини за това пре-
миера. Депутатката от левицата коментира
пред журналисти в парламента, че има опа-
сност от наводнения от предстоящото топе-
не на снеговете. Тя припомни, че в края на
2014 година остро поставиха въпроса за
неизяснената собственост на 238 язовира и
на следващия ден министър-председателят
свика извънредно заседание на МС, съв-
местно с представители на Върховна адми-
нистративна прокуратура.

Нинова оповести констатации от доклада
на прокуратурата от 26 ноември 2015 годи-
на, според които е установено, че 90% от по-
тенциално опасните обекти до ден днешен
продължават да бъдат такива. Това води
прокурорите до извода, че дадените пред-
писания за отстраняване на нарушенията не
са изпълнени, подчерта тя. Нинова добави,
че в доклада на прокуратурата са описани
опасните язовири. По думите й голяма част
от язовирните стени в страната са в неиз-
правно работоспособно състояние, което
може да създаде предпоставки за навод-
нения през следващите седмици или месе-
ци, когато топенето на снеговете започне.

„До края на седмицата ще свикаме и
среща с кметовете от застрашените общи-
ни, тъй като опасността се прехвърля върху
тях, но бюджетът им оряза парите за по-
чистване на речните корита. Те нямат пари,
а в доклада на прокуратурата има конста-
тации и за опасно замърсени речни корита,
които през следващите месеци ще дове-
дат до преливане на реките и заливането
на населени места”, каза още Нинова. 

Тя уточни, че БСП ще започне и инфор-
мационна кампания, която да подготви и
предупреди хората в рисковите населени
места, за да не се повтарят наводненията
от Мизия, варненския кв. “Аспарухово” и
т.н. В Мизия още живеят във фургони, на
минус 16 градуса днес. Никакви мерки за
хората, които пострадаха, а очевидно и ни-
какви административни мерки”, коментира
още Корнелия Нинова.

В същото време, на заседанието си в
сряда правителството одобри допълнител-
ни разходи в размер на 6 197 638 лв. по
бюджета на Министерството на икономика-
та за 2016 година. Със средствата, които са
предвидени в централния бюджет, ще се
осигури финансова възможност на Дър-
жавната агенция за метрологичен и техни-
чески надзор да изпълнява мерките за
поддържане на язовирните стени и съоръ-
женията към тях в изправно техническо
състояние, да осигурява безопасната им
експлоатация и изпълнението на дейности
по извеждането им от експлоатация до
възстановяване на технологичната и конс-
труктивна сигурност или по ликвидирането
им, съобщиха от пресслужбата на кабине-
та. 

Любомира ПЕЛОВА
Рязко са скочили за-

боляванията от шар-
ка и скарлатина в Пер-
нишко, сочи анализът
на Регионалната
здравна инспекция.
Миналата седмица в
региона са регистри-
рани нови 41 случая
на варицела – с шест
повече в сравнение с
предходния седем-
дневен период. 26
от изшарилите се са
от Перник,  шестима
за от Земен, по два-
ма с варицела са засе-
чени в Трън и Радо-
мир, два случая има
в село Големо Бучино
и по един – в селата
Мещица, Дивотино и

МОН отрече да има намаление на
часовете по география

Виктория СТАНКОВА
Не е коректно да се говори за каквото и да

било намаляване на часовете по география и
икономика. Това се посочва в становище на
Министерство на образованието и науката
(МОН), относно организиране на Национален
протест под надслов “”География и икономи-
ка” не е третостепенен учебен предмет”.

Позицията на МОН идва, след като се раз-
пространи информация за организирания на
23 януари национален протест под надслов
„География и икономика“ не е третостепенен
учебен предмет“ пред сградата на МОН.

Преди дни от Асоциацията на професионал-
ните географи и регионалисти обясниха, че у-
чителите по география настояват за изменение
на новия учебен план в основните и средни
училища, който влиза в сила от следващата
учебна година. Според тях материал от горни-
те класове се смъква в малките класове, така
че в 10, 11 и 12 клас да не се изучава геогра-
фия, броят на часовете обаче остава същият.

От МОН обясняват, че с приемането на новия
Закон за предучилищното и училищното обра-
зование (ЗПУО) се реформира образователна-
та система. Сред съществените елементи на
тази реформа са въвеждането на нова образо-
вателната структура (основно образование се
завършва вече след VII клас, а гимназиалната
степен се дели на два етапа), предефиниране-
то на видовете училищна подготовка, актуали-
зирането на целите на образованието, а с тях –
и на очакваните резултати от обучението. Пър-
вите стъпки към привеждането на законовите
текстове в действие и осъществяването на ре-
формата са свързани с разработването на из-
цяло нова подзаконова нормативна уредба.
Първите нормативни актове в тази посока са
наредбите, които определят държавните обра-
зователни стандарти (ДОС) – за учебния план,
за общообразователната подготовка и за поз-
навателните книжки, учебниците и учебните
помагала.

Проектите на тези наредби са били публику-
вани за обществено обсъждане на 22 октом-
ври 2015 година. След това МОН е организира-
ло редица срещи и дискусии в цялата страна с
активното участие на учители, представители
на висши училища и на академичната об-
щност, родители, неправителствени организа-
ции и работодатели. На една от тези срещи
присъствал и представител на Асоциацията на
професионалните географи и регионалисти,
който, според МОН е имал възможност да се
включи в дискусията. Основните акценти на
срещата са били свързани с обсъждане на
проектите за държавни образователни стан-
дарти за учебния план и за общообразовател-
ната подготовка (и в частност учебното време
за изучаване на учебния предмет география и
икономика), както и проектът на учебната прог-
рама за V клас.

МОН е изразило позиция по поставените
въпроси и отговори на писмата на Асоциация-
та, в която се подчертава, че не е коректно да
се говори за каквото и да било намаляване на
часовете по география и икономика. Обяснено
бе, че не се подценява мястото и ролята на
учебния предмет. Напротив, ясно бе заявено,
че в сравнение с действащия към момента ос-
новен учебен план общият брой часове за изу-
чаване на предмета в целия курс на обучение
в рамките на общообразователната подготов-
ка се увеличават с 14 часа, уточняват от Обра-
зователното ведомство.

Проектите по отношение на учебните програ-
ми са разработени в резултат на преструктури-
ране, актуализиране и прецизиране на сега
действащите учебни програми, което не е нап-
равено самоцелно и механично. Следван е
принципът за баланс за целия период на обу-
чение по география и икономика, засягащ при-
родата, обществото, стопанството, политиката и
регионите на България, поясниха от МОН. Спо-
ред тях не е коректно да се говори за “увели-
чаване на учебното съдържание в V клас”, тъй
като става въпрос за цялостно нова концепция
за подбора и структурирането на учебното съ-
държание. В V клас учебното съдържание по
география и икономика се организира около
ключови понятия и умения. Обучението не
трябва да се схваща като учебно съдържа-
ние, което да се “преподаде” за определен
брой часове. Новата философия на закона
е в стремежа да се придобиват определени
знания, умения и компетентности.

Любомира ПЕЛОВА
Вчера народните

п р е д с т а в и т е л и
приеха декларация, с
която одобриха въз-
можността за въ-
веждане на дистан-
ционно електронно
гласуване. То обаче
ще бъде въведено
чак след години. До-
кументът бе гласу-
ван със 136 гласа
“за”, 56 “против” и
без “въздържал се”.
Подкрепиха го ГЕРБ,
Реформаторският
блок, ДПС, АБВ и
БДЦ, а против бяха
БСП, Патриотичния-
т фронт и “Атака”.

До решението на
НС се стигна след
проведения заедно с
местните избори
през 2015 година ре-
ферендум за еле-
ктронното гласува-
не. Макар 69.5% или
1 883 411 от гласу-
валите да казаха “да-
”, избирателната ак-
тивност беше само
39%, а по закон тя
не е достатъчна, за
да задължи парла-
мента да изпълни
волята им. Затова
въпросът влезе за
гласуване в НС -  пъ-
рво беше одобрен от
правната комисия,
която излезе с

Разрешиха електронното гласуване

проекторешение, а
днес и в пленарна за-
ла.  ”Не може ние, на-
родните представи-
тели, да бъдем про-
тив тези над 1 млн.
българи, които под-
крепиха електронно-
то гласуване”, заяви
по време на дебати-
те председателят на
ПГ на ГЕРБ Цветан
Цветанов. Според
него решението дава
пълна гаранция, че
въвеждането на еле-
ктронното гласува-
не ще стане, когато
има законова гаран-
ция за прозрачен из-
борен процес. „Това
може да бъде след 5-
10 години, но когато
има пълна гаранция
за техническата обе-
зпеченост“, добави
той. Цветанов уто-
чни, че електронно-
то гласуване в целия
свят е въведено в 6
държави, като в
част от тях е експе-
риментално. От Ре-
форматорския блок
също се обявиха “за”.
“Ако проблемът е
технологията, тех-
нологията не е проб-
лемът”, заяви Анто-
ни Тренчев от ДБГ,
според когото опти-
мистичен срок за въ-
веждането на еле-

ктронното гласува-
не е 2-3 години, а
реалистичен - до 5
години.

Той подчерта, че
ще има време за ек-
спериментално гла-
суване и тестове. И
уточни детайли от
видовете електрон-
но гласуване - то
нямало да става в
деня на гласуването
с хартиена бюлети-
на.

Лидерът на БСП
Михаил Миков обаче
заяви, че апологети-
те на електронното
гласуване трябва да
проучат защо в Ир-
ландия и Холандия,
които не били по-на-
зад в технологиите,
е въведено и после
отменено. “Много
държави не пос-
тавят въпроса еле-
ктронното дистан-
ционно гласуване, за-
щото крие рискове
за тайната на вота
и има рискове за ма-
нипулации, с които
България се слави в
цяла Европа по време
на избори”, каза още
той. От ДПС също
се обявиха “против”
въвеждането на еле-
ктронното гласува-
не, ако няма гаран-
ции за честността
на вота, но все пак
гласуваха “за” декла-
рацията.

Съпредседателят
на Патриотичния
фронт Валери Си-
меонов пък призова
депутатите да гла-
суват с разума си,
защото има огромни
рискове за злоупот-
реби и манипулиране
на изборите. Незави-
симият Велизар Ен-
чев добави, че по то-
зи начин ще се под-
несе на сребърен
поднос победата на
една партия - ГЕРБ.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

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

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

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

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

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

1. ДВУСТАЕН ЦГЧ-ДО ПЛОЩАДА,

ЕТ.3,РЕНОВИРАН,72М2 - 39 500 ЕВРО

2. ДВУСТАЕН УЛ.СТРУМА,

ПРЕУСТРОЕН, ПВЦ, ЛАМИНАТ - 23 333 ЕВРО

3. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4,

ТЕРАСА, ПВЦ, ТЕЦ - 15 555 ЕВРО

4. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ЕТ. 7,

ПРЕУСТРОЕН, СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДАТА- 21 900 ЕВРО

5. ДВУСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР.,

ЕТ. 2, ОБИТАЕМА СГРАДА - 24 800 ЕВРО

6. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

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

7. ЧЕТИРИСТАЕН ЦГЧ, ЕПК,

ГЕНЕРАЛЕН РЕМОНТ, ЦЯЛОСТНО

НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ - 4 4900

8. ТРИСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 2, 125 М2, ТЕЦ,

ИЗТОК-ЮГ - ДОГОВАРЯНЕ

9. ЛИЗИНГ –до 12 год.,ТРИСТАЕН

ИЗТОК, НОВО СТР.,

ОБИТАЕМА СГРАДА, 101 М2 - 43 999 ЕВРО

10. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР, ОБИТАЕМ,

ЛУКСОЗЕН ИНТЕРИОР И ПЪЛНО

ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА - 70 900 ЕВРО
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, необзаведен, лукс - 350 лв.
офис:13

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

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

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

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

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

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

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

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

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

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

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

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

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

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

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

ПРОДАВА:

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

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

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

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

5. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.

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

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

8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.

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

10. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Тристаен, Хумни дол, 78 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 32 500 лв.

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

23. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.

24. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1 - 37 000 лв.

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

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

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

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ

ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК
Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

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

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

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

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

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

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

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

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

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

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

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

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

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

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 22 януари 2016 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

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

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
5. Двустаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 800 евро
7. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
8. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 4, тип звезда - 25 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 7, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 36 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
2. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
3. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
4. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 190 000 лв.
5. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1 - 320 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 8, ТЕЦ, нап. обзаведена - 250 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
5. Боксониера, Пашов, ет. 4, напълно обз., лукс, нов блок - 120 евро
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 лв.

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

тел. 0888/222 656
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КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ
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тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, 105 кв.м,
РВЦ - 35 000 лв.

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

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

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

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

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

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

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

ДВУСТАЙНИ:

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

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

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

4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

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

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

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

ТРИСТАЙНИ:

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

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

ПРОДАВАМ ТРИСТАЕН

АПАРТАМЕНТ, МОШИНО,

ЕТ. 3, ТЕЦ, НЕПРЕХОДЕН, 2 ТЕР. -

39 000 ЛВ.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

център-около гарата

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

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

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

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

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.



Имоти, реклами8 22 януари 2016 г. Съперник

рама, теракот, с обзавеждане,
37 000 лв./без посредник/ - тел.
0887/ 884 095; 0888/503 237

Давам под наем  самостоятел-
на стая, антре и тоалетна с баня,
обзаведена, центъра - 0897/311
354
Давам под наем, гарсониера

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

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

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

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

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

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

за възрастна дама. За информа-
ция на телефон 089 455 4467
Кафе аперитив “Струма търси

барман/ка, за предпочитане пен-
сионер/ка/ - тел. 0896/820 636

изолация. За огледи в
неделя - тел. 089 470
1142
Продавам, Двустаен,

ул. Софийско шосе, 54
кв.м, стара тухла, готов
завършен, 2 ет. после-
ден, сменена дограма и
ел. инсталация - тел.
0898/610 692
Продавам, двустаен,

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

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

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

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

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

Тв. ливади, ет. 4, ЕПК,
преустр. в Тристаен, ус-
воена тер., с алум. дог-

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам  Опел Астра, 5
врати, нов внос, КЛТР, зим-
ни гуми, обслужен, комен-
тар на място - тел. 0888/476
600; 0898/724 428

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

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

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

първи етаж , с разрешител-
но за търговска цел . 35 кв.
м. реални , 22 кв. м. хол , 9
кв. м. спалня , 2 кв. м. тоа-
летна и 2 кв. м. кухненски
бокс . има и навес за пар-
киране на кола - около 25
кв. м. тел. 0877/57 47 26;
0895/17 13 57; 0884/49 62
40
Продавам двустаен апа-

ртамент частично обзаве-
ден партер, 68 кв.м с ПВЦ и

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

Продавам
Двустаен,

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

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

работа

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

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

евро /без посредник/

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и

др. - 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

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

тел.0878/32 14 34

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

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

GSM 0888/21 85 08

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

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

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

"МИГГ-2011"
ЕООД

Производство на

МЕБЕЛИ  по поръчка от

ПДЧ.   Георги Ангелов

тф: 0898 65 25 11.

е-mail:
migg2011g.angelov@abv.bg

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215

наем
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ГДБОП разби нелегална
работилница за оръжие за Турция

ГДБОП е разбила престъпна
група за преработване и
търговия на оръжие. Разкрита е
и още една - за наркотици. Общо
400 банди с около 2000 членове
действат у нас. На 19 януари е
задържана осемчленна
организирана престъпна група,
занимавала се с преработване и
разпространение на огнестрелно
оръжие и боеприпаси, съобщиха
от МВР. Служителите на ГДБОП,
под надзора на
Специализираната прокуратура,
са извършили претърсвания на
адреси и автомобили в София и
Свиленград. От гараж в столичен
квартал, пригоден в работилница
за изработване на детайли за
различен вид огнестрелни

оръжия, са открити 4 пистолета различна марка, един от които преработен, а друг
– на части, револвер, четири пушки, 7 пълнителя за пистолет, заготовка за
заглушител, 4 кутии с различен по вид боеприпаси – 16 патрона за автомат
„Калашников“ и девет 18-милимитрови патрона. Иззети са още 2 кутии с барут,
огнеопорен шнур, запалка за граната, 4 капсул детонатора, 11 цеви, 3 пълнителя
за автоматично оръжие тип „Узи“. До помещението, в автомобил, управляван от
единия от задържаните, спецполицаите открили цеви, спусъци и пружини за
пистолети. В друг автомобил, с чужда регистрация, намерили два пистолета „Астра”
с прилежащите към тях пълнители, без муниции. При обиск у единия от задържаните
в Свиленград са иззети 3 таблетки със съмнение за наркотично съдържание и 6
бойни патрона. Спецпрокуратурата е повдигнала обвинения на осмината
задържани, а мярката им за задържане е удължена до 72 часа. Това са Христо
Митев, ръководител на групата, Витан Витанов, Филип Василев, Мехмед Мехмед,
Венко Данаилов, Лъчезар Маников, Марио Цветков и турският гражданин Ергюн
Балтаджъ. Според събраните доказателства групата е действала на територията
на Хасково, Пловдив и София и за осъществяването на дейността си е разполагала
с турски гражданин, който да осигурява трафика на оръжие по посока на Турция,
съобщи на брифинг главният секретар на МВР Георги Костов.  Изяснява се обаче
дали оръжия не са използвани и за престъпления у нас. Бандата е разкрита с
помощта на полицай под прикритие.

Междувременно е задържана банда за разпространение на наркотици и
изнудване. Задържани са 18 души, като ще се иска ареста на 7 от тях.

Групата е действала на територията на Варна, Девня и Провадия и приемала
заявки за рекет срещу определени лица чрез предоставяне на парични заеми
срещу високи лихви на хора с нисък социален статус. За залог приемали имоти.
При забавяне на лихвата следвало "респектиране и напомняне", поясни прокурор
Андрей Андреев от Спецпрокуратурата. Освен длъжници, бандата биела и срещу
поръчка. Обвинения са повдигнати на Даниел Панев, ръководител на групата, Дамян
Дамянов, Веселин Владимиров, Стелан Пеев, Миладин Христов, Нурсел Реджеб,
Николай Николов и Пламен Василев.  400 банди действат в страната

Към края на миналата година са установени около 400 престъпни групи към
момента с над 2000 членове, съобщи шефът на ГДБОП комисар Ивайло
Спиридонов. По думите му точни цифри ще могат да се обявят едва след отчетите
за 2015 г. „Това са латентни цифри. Организираните престъпни групи не са строго
определена цифра. Те се менят всеки ден. Едни са елиминирани от структурите,
които са ангажирани в държавата да противодействат на престъпността, други
сами по себе си се разпадат. Затова тази цифра ще се намалява и увеличава във
времето”, коментира още Спиридонов.

Мартин Димитров към БНБ:
Спечелихме дело. Кажете заплатите.
Депутатът от Реформаторския блок Мартин Димитров поиска БНБ да съобщи

възнагражденията на служителите си преди фалита на КТБ след спечелено дело
за достъп. Спечелихме делото, което бе заведено по жалбата ни във Върховния
административен съд срещу отказа на управителя на БНБ за предоставяне на
достъп до обществена информация, основно да ни предостави данни за възнаг-
ражденията, получени персонално в УС преди фалита на КТБ.

Това заяви Мартин Димитров, който заедно с колегата си Петър Славов е пус-
нал жалбата с оплаквания. На 5 август м.г.  депутатите от РБ Мартин Димитров и
Петър Славов внесоха жалба във ВАС срещу отказа на новия гуверньор на БНБ
да разкрие каква заплата е получавал Иван Искров. По смисъла на Закона за
обществена информация новият управител на Централната банка Димитър Радев
е длъжен да даде достъп на българските граждани до исканата информация
предвид огромния обществен интерес, посочиха в своята жалба народните пред-
ставители, цитирани от Гражданския блок на Реформаторския блок.

"Управителният съвет на БНБ е получил близо 1 милион лева като възнаграж-
дения и бонуси през 2014 - годината на фалита на Корпоративна търговска банка.
През 2014 г. (КТБ бе поставена под специален надзор на 20 юни и повече не
отвори врати) управителят, подуправителите и останалите членове на УС са полу-
чили общо 997 хил. лева",  отговори писмено на запитването  новият управител на
БНБ Димитър Радев през септември м.г.

Брутното средномесечно възнаграждение, включващо всички форми на ос-
новни и допълнителни възнаграждения преди облагане с данъци, за периода
юли 2014 г. - юни 2015 г. е било в размер, както следва: 16 546.05 лева за Иван
Искров и по 14 983.21 лева за Калин Христов и Димитър Костов,  посочи БНБ  в
съобщение от 18 септември м.г. "557 хил. лв. са получени от УС на БНБ за първото
полугодие на 2014 г., преди фалита на КТБ, съгласно данните, които имаме, но
как са разпределени между 7-те членове на съвета, кой колко е получил индиви-
дуално?", пита сега Мартин Димитров. На този въпрос трябва да ни бъде отгово-
рено, съгласно решението на съда, подчерта той, цитиран от БГНЕС.

Депутатът от Реформаторския блок се интересува също какви допълнителни
възнаграждения е получил шефа на Банковия надзор преди фалита на КТБ, т.е.
как е била оценена неговата работа през тези 6 месеца. За нас ще бъде любопит-
но, ако се окаже, че той е прибрал добри суми, което означава, че този, който
определя сумите е оценявал високо неговата работа преди фалита на КТБ, посо-
чи Димитров.

"Интересува ни също имало ли е въобще методика, по която са определяни
допълнителните възнаграждения? Методика, която да прави връзка между свър-
шената работа, постигнатите резултати и изплатените средства? Или- ако е няма-
ло методика, то тогава някой еднолично е решавал. На този въпрос също трябва
да ни бъде отговорено, съгласно решението на съда", категоричен бе Мартин
Димитров. Призоваваме БНБ след това ясно съдебно решение да не търсят нови
вратички, да не се крият, а да отговорят на нашите въпроси , които са обект на
силен обществен интерес, продължи той. Защото трябва да знаем в специалния
регулатор БНБ какви пари са раздавани преди фалита на КТБ, за каква работа и
как той се е самооценил.  Така че призоваваме сегашния гуверньор Димитър
Радев да покаже, че наистина води нова политика, да не се оправдава с нищо и
да изпълни решението на съда в кратки срокове тази седмица като предостави
публично данните, настоява депутатът от РБ.

Потоп не се задава, успокоиха държавните институции
Потоп не се очаква, както и интензивно снеготопене, нивата на реките се понижават, обяви

министър Ивелина Василева. Министърът на околната среда уточни пред журналисти, че пред-
ставители на отговорните институции и министерства - МОСВ, Министерството на енергетиката,
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", Агенцията по метрология,
са на мястото си и правят това изявление заради, по думите й, спекулации и твърдения от
последните дни за очакван потоп. Вчера БСП предупреди за опасност от наводнения от пред-
стоящото топене на снеговете. Партията твърди, че  язовирните стени в страната са в неизправ-
но работоспособно състояние. Ивелина Василева и колегите й предупредиха да не се играе със
страховете на хората, да не се всява паника на базата на спекулации върху данни за минали
периоди. Институциите имат капацитета да реагират, не се работи на парче, а координирано и
интегрирано, обясни екоминистърът. Предприети са действия по превенция, защита на населе-
нието, за да не се допуснат щети. Министърът информира, че са направени и редица проверки
за проводимостта на речните русла, санкционирани са нарушители и има указания за мерки и
действия и към момента няма данни за аварирали съоръжения.

В пълна мобилизация са отговорните звена от държавната и областната администрации,
общините. Ивелина Василева припомни, че се търси финансиране и се осигуряват средства
чрез междуведомствената комисия за бедствия и аварии, фонд "Солидарност", ОП "Околна
среда" - по които са били осигурени 160 млн. лв. за мерки за превенция и управление на
рисковете. Тя заключи, че няма място за политика. 40-те от най-големите язовири, стопанисва-
ни и управлявани от "Язовири и каскади" към НЕК, са в много добро състояние, извършват се
проверки два пъти годишно по заповед на премиера Бойко Борисов, съобщи министърът на
енергетиката Теменужка Петкова. Има и допълнителни проверки по инициатива на НЕК за
техническото състояние на съоръженията. Към момента общият завирен обем на водоемите под
опеката на НЕК е 77,8 на сто. Това означавало, че има още 22 на сто свободен обем и няма
основания за притеснения.  Държавата е на своето място, категорична беше Петкова. Георги
Костов, зам.-министър на земеделието, също декларира, че язовирите, собственост на "Напои-
телни системи", са приведени в безопасно състояние и тяхната експлоатация не застрашава
гражданите. По-малките съоръжения, най-вече общинска собственост, имат проблеми в частно-
техническите си съоръжения, но още миналата година по предписание на междуведомствената
комисия са били обезопасени. Стефан Цанков, председател на Държавната агенция за метро-
логичен и технически надзор, гарантира, че няма да бъдат допуснати неизправни съоръжения.
Главен комисар Николай Николов, директор на "Пожарна безопасност и защита на население-
то", отбеляза, че на територията на страната има 5185 язовира, от които министърът на вътреш-
ните работи, след проверки, е утвърдил като потенциално опасни 804.

Потенциално опасен язовир не е опасен язовир, направи разграничение той, а е такъв,
защото обикновено се намира над населените места и при внезапна технологична повреда би
бил заплаха за инфраструктурата. Но към момента нямало язовири, които да са в състояние,
което ги прави опасни за хората. Вчера МС отпусна 6 млн. лева за поддръжка на язовирните
стени и съоръженията към тях.

В САЩ петролът вече е близо 2 пъти по-евтин от млякото
Американският лек суров петрол в САЩ вече е близо два пъти по-евтин от

млякото, съобщи агенция Блумбърг. Според нейни данни при търговията с този
сорт петрол цената му е спаднала до 26,19 долара за барел. Стойността на един
галон (3,79 литра) петрол сега е равна на половината цена на галон мляко клас III,
който се търгува на фючърсната борса в Чикаго, предаде БТА, цитирайки
Блумбърг. Според експерти това ценово съотношение е най-ниското от 2004
година. Спадът на цените на петрола продължава вече 19 месеца и е свърна
главно с по-високото предлагане в сравнение с търсенето заради увеличение
добив на петрол в САЩ и свиване на търсенето на черно злато в глобален мащаб.
Анализатори посочват, че поради тези фактори повишението на цените на петрола
може да се отложи за 2017 година или дори и по-късно. По-рано бе съобщено, че
американският лек суров петрол с доставка през февруари е поевтинял с близо
7% в Ню Йорк до $26,55 за барел. Това е най-ниското равнище на цената на петрола
от май 2003 г. Суровината загуби 1,91 долара, или 6,71 процента от стойността си.
Вчера цената на американския петрол ”проби” дъното от 28 долара. Спадът
последва вдигането на по-голямата част от международните санкции срещу Иран.
Слабостта на петрола отслабва фондовата борса и обратното в порочен кръг,
коментират анализатори. Водещите индекси на Нюйоркската фондова борса
търпят загуби от порядъка на 3 процента, предизвиквайки масова нервност сред
инвеститорите. Котировките на фондовия пазар в САЩ отбелязаха леко
възстановяване при закриването на нюйоркската борса снощи на фона на големия
срив, очертал се по-рано през деня, предадоха световните агенции, цитирани от
БТА. Индексът Дау Джоунс - основен показател на деловата активност в САЩ,
който малко по-рано спадна с 546 пункта, преди да удари звънецът за края на
борсовата сесия се оказа с 249,28 пункта общо понижение, или 1,56 процента за
деня, като спря на 15766,95.  Индексът S&P, който включва 500-те най-големи
компании на американския пазар, изгуби 1,17 процента , индексът на електронната
борса NASDAQ спадна с 0,12 процента.
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Какво ни предстои през 2016-а в здравословен
план, в кариерата и в любовта

КОЗИРОГ
Ако през 2016 година се стремите към спокоен и сигурен живот, ще

останете разочаровани. Както през 2015-а, и сега ви очакват
изненади и промени. При някои те ще се случват в личния живот, при
други – в професионалния, но където и да стават, със сигурност ще
бъдат значими и ще преобръщат представите ви за самите себе си.
Някои неща, които сте смятали за вечни, може да се разклатят или
направо да се сгромолясат, но това ще се случи, само ако просто им
е минало времето или ако по някакъв начин възпрепятстват
развитието – вашето или на други хора. За да преминавате по-леко
през промените, опитайте се да не планирате нещата до най-
малката подробност и да не се вкопчвате в хора или в ситуации, само
защото ви носят сигурност. Ако например работата ви не ви
удовлетворява или не се чувствате щастливи с човека до себе си,
колкото и да се съпротивлявате на промените, няма да постигнете
успех. Щом животворната искра е угаснала в някоя сфера от живота
ви, колкото и да се опитвате да задържите фасадата, тя рано или
късно ще се срине. Случи ли се нещо подобно, не жалете прекалено
дълго за старото – скоро ще се появи нещо ново, което да заеме
мястото му. 2016-а ще бъде за някои от вас година на приключване –
на преосмисляне на миналото и на уреждане на стари
взаимоотношения. Може дори да се изолирате за малко от външния
свят в името на някаква важна цел – да отглеждате детето си, да
започнете собствен бизнес или да отделяте повече време на
близките си. Грижете се за себе и за душевното си спокойствие и не
се колебайте да изоставите цели и отговорности, които по някакъв
начин ви обременяват – и лични, и професионални. Макар годината да
е доста благоприятна за вас в професионално отношение, особено от
октомври нататък, ако усетите желание да оставите работата на
заден план, за да обърнете внимание на личния си живот, на
семейството или за да се възползвате от възможности за обучение,
направете го. Ако искате да отговорите по-адекватно на
случващото се, бъдете по-гъвкави, не се колебайте да учите нови
неща и приветствайте промените.

Кариера и финанси
Като изключим онези от вас, решили да пренебрегнат работата

заради семейни ангажименти или по други поводи, за останалите
2016 година се очертава благодатна по отношение на кариерата. Ако
сте доволни от настоящата си работа и се чувствате оценени
добре, през следващите месеци може да успеете да се докажете, да
се развиете в това, което правите, дори да получите повишение.
Тези, които искат да сменят работата си, може да потърсят начин
да повишат квалификацията си и от октомври нататък да потърсят
нова възможност. Януари, май, септември и декември са месеците, в
които може да направите преоценка към какво да се стремите и, ако
се налага, да направите корекции в плановете си. Февруари е чудесен
месец за нови начинания, а също така и да постигнете материална
сигурност. През април вероятно ще има промяна в приоритетите ви
или в отговорностите, които сте поели – ще се освободите от нещо
старо и ще продължите напред. През май и юни ви очакват нови
възможности, но може и да изпитате известно объркване – така че,
ако не сте сигурни за нещо, не го започвайте. Юли, август и
септември са чудесни месеци за усъвършенстване. От началото на
октомври до края на годината е отличен период за всякакви
начинания, свързани с професионалното ви развитие, които ще ви
позволят да разширите бизнеса си, да се радвате на повишения си
авторитет и да вложите ентусиазъм в това, което правите. През
декември не предприемайте нови начинания, а довършете каквото
сте започнали.

Любов и семейство
През 2016 година пред вас стои задачата да поддържате баланса

във взаимоотношенията си. Ако се опитвате да се налагате или да
доминирате над човека до вас, това ще се превърне в сериозна
предпоставка за конфликти. Давайте пространство на партньора/
партньорката си, търсете по-често мнението му/й и всичко ще върви
по-гладко. В случай че в отношенията ви има скрито-покрито и някой
се чувства потиснат или пренебрегнат, емоциите ще избият още
през януари – тогава ще се появи шанс да поставите въпроса
открито и да изясните позициите си. Ако не го направите,
проблемът ще продължава да се проявява – вероятно през април, а
после и през юли. През 2016 година е възможно да се разделите с
някои хора, с които вече не сте на една вълна, включително и в
любовен план. Това обаче ще се случи, само ако връзката ви не се
основава на любов и няма потенциал да се развива в бъдеще.
Необвързаните представители на знака ще имат шанс да започнат
нова връзка през юли, ако тогава срещнат подходящия човек. Що се
отнася до семейството, там са възможни неочаквани промени –
например да се наложи да се преместите в ново жилище или
фамилията ви да се увеличи с още един член.

Здраве
През 2016 година ще бъде потребно да се грижите не само за

физическото, но и за емоционалното си здраве. Ако се появи
заболяване или неразположение, нищо чудно причината да бъде
стресът или преумората. Отделяйте повече време, за да си
почивате и да се освобождавате от всекидневните грижи – чрез
разходка, спорт или приятни изживявания. Би било чудесно, ако
започнете да се занимавате с йога или релаксация и медитация. Тези
практики ще успокоят ума ви, ще ви помогнат да поддържате
вътрешен баланс, съответно – ще подействат добре и на
физическото ви здраве.

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

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

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

Страницата подготви Яне Анестиев

Общо 12 нови фут-
болисти тренират в
третодивизионния
Струмска слава (Ра-
домир), съобщи стар-
ши треньорът Влади-
мир Димитров.Трима

макин на ЦСКА в
първия пролетен
кръг в Югозападна-
та "В" група на 21
февруари. Радомир-
ци приключиха есе-
нния дял на първенс-
твото на осмо
място в крайното
есенно  класиране  с
актив от 23 точки в
резултат на 6 побе-
ди,пет равенства и
пет загуби. Изходна-
та позиция дава спо-
койствие на отбора
за мястото му в гру-
пата и ще  позволи на
футболистите да
играят необременени
с идеята да показват
добър футбол и да
радват зрителите и
през пролетния дял
от шампионата.

Интересен турнир на
двойки се очертава в София

Организаторите на тенис турнира на АТР Garanti Koza Sofia Open (30 януари –
7 февруари) обявиха имената на първите 10 двойки, които ще участват в състе-
занието в зала „Арена Армеец“. Точно 14 от играчите са в Топ 100 на световната
ранглиста при дуетите. С най-висок ранкинг е двойката Александер Пея (Ав-
стрия)/Филип Пецшнер (Германия). Австриецът е №24 в класацията и има 14 тит-
ли. Миналия сезон Пея и Бруно Соареш победиха в „Куннс клъб“ и на турнира
от „Мастърс 1000“ в Канада.  Пецшнер, който е 47-и в света, пък е шампион от US
Open през 2011 година заедно с Юрген Мелцер и има обшо 6 трофея на двойки.

Втори за София са Мариуш Фирстенберг (Полша)/Лукаш Росол (Чехия). Пол-
якът, №54 в ранглистата, е завоювал цели 17 купи в кариерата си. Росол, който
ще участва и в схемата на единично, пък има 4 титли при дуетите. Юлиан Кноуле
(Австрия)/Марин Драганя (Хърватия) са трети. Австрийският тенисист е печелил
US Open през 2007 година със Симон Аспелин. Кноуле има 18 титли. В схемата
на двойки на Garanti Koza Sofia Open ще участват общо 16 тандема. Освен десет-
те обявени, две двойки ще играят с „уайлд кард“ като със сигурност сред тях ще
има български имена.  Останалите четири двойки ще се запищат на място на
турнира. Жребият за двойките се тегли на 30 януари от 14 часа, малко след жре-
бия за основната схема на единично. Финалът ще бъде в неделя, 7 февруари, от
15 часа.

Пернишкият треньор
на „Локо”(Мз)почна с двайсет

и пет футболисти
Локомотив (Мездра) започна подготовка

за пролетния полусезон в „Б” група. Нас-
тавникът Румил Жотев изведе в дълбокия
сняг 25 футболисти. Между тях бяха за-
щитникът Георги Георгиев, нападателят
Валдемар Стоянов и вратарят Ангел Юсе-
в, играли за Ботев (Враца) през есента. От
снежната обстановка в Мездра не се упла-
шиха и четиримата играчи с френски пас-
порт, доведени от мениджъра Бенжуди
(бивш състезател на Вихрен Сандански).
Халфът Маламин Жаку и централният бра-
нител Жулиям Кампос са от школата на
Нант, а крилото Флориан Колин и напада-
телят Махамаду Шула от Монпелие.В гру-
пата бе преотстъпеният страж от Левски –
Николай Кръстев и завърналият се Георги
Стоичков, за когото имаше индикации, че
може да продължи кариерата си в столи-
чен клуб.„Момчетата от Франция са на
проби, както и трима юноши. До края на
тази седмица ще сме в Мездра. После ще
ходим на лагер, като колебанията са меж-
ду Благоевград и Сандански. Досега са
уговорени 4 контролни срещи с Балкан /
Ботевград/, Септември /Симитли/, Миньор
/Перник/ и Ботев /Враца/. Очаква се в дви-
жение доста нови хора да се появат. Има-
ме уверение от ръководството, че ще сме
по-стабилни във финансово и организа-
ционно отношение. Целта е оставане в
професионалната група”, заяви  Румил
Жотев.

Изгониха вратар заради
смяната на религията

Вратарят на третодивизионния бразил-
ски клуб Лондрин - Витор бе изгонен от
клуба заради смяна на религията си. Стра-
жът станал последовател на Църквата на
адвентистите от седмия ден, което прин-
ципно не било проблем за работодателите
му.Лошото за Витор настъпило, след като
отказал да тренира и играе в събота, оп-
равдавайки се с религиозни ограничения,
заради което последвала среща с прези-
дента на клуба. Вратарят бил изгонен за
неспазване на режима, но коментира пред
медиите, че това е по-добро за него от то-
ва да наруши Божиите заповеди.

Жребий за Купата на
България по волейбол

от тях са нападате-
ли, двама са вратари,
трима са халфове, ос-
таналите четирима
са защитници.Сред
новодошлите са бив-
шият нападател на
ЦСКА Веселин Стой-
ков, който идва от
Септември (Симит-
ли), има още бивши
футболисти от Вел-
бъжд, Добруджа,
Сливнишки герой и
други, а също и един
аржентинец.Отбо-
рът се готви в Ра-
домир. Планирани са
и пет контроли.За-
ради лошото време
най-вероятно ще бъ-
дат направени раз-
мествания в графи-
ка, заяви Димитров.
Струмска слава е до-

Станаха ясни двойките за първия кръг от
турнира за Купата на България при мъжете,
след като днес в офиса на волейболната
федерация бе изтеглен жребия за първия
етап от надпреварата.На старта на турнира
участие взимат седем отбора от А НВГ и де-
вет отбора от втората група в България -
Висшата лига.

 Ето осемте двойки за първия кръг:
 Мач №1: Славия (София) – Звездец

(Горна Малина)
 Мач №2: Черно море (Варна)

– Дунав (Русе)
 Мач №3: Доростол (Силистра)
– Виктория Волей (Пловдив)
 Мач №4: Черноморец  (Бяла)

– Ботев (Луковит)
 Мач №5: Етрополе (Етрополе)
– Верея Волей (Стара Загора)
 Мач №6: Изгрев (Ябланица)

– Град (Белоградчик)
 Мач №7: Попово 09  (Попово)

– Ботев (Ихтиман)
 Мач №8: Раковски 1964 (Севлиево) –

Академик (Благоевград)
 Първият кръг ще се проведе на 27 януа-

ри (сряда), като поради лошите метеороло-
гични условия се дава толеранс от три дни
около тази дата за провеждането на дву-
боите. По регламент клубовете от по-долна-
та група са домакини на отборите от по-гор-
ната. Домакинството на среща при два от-
бора от една и съща група бе определено
чрез жребий. Допълнително ще бъдат опо-
вестени датите и часовете на мачовете,
след подаване на информация от клубове-
те.В първия етап от Купата на България се
играе на елиминационен принцип до оста-
ване на два отбора, които ще продължат
във втората фаза. Всички срещи ще се изи-
граят в три кръга – съответно на 27 януари
(сряда) - първи кръг, 3 февруари (сряда) –
втори кръг и 10 февруари (сряда) – трети
кръг.Схемата за втория кръг предвижда да
се срещнат помежду си победителите от
мач № 1 и 2, победителите от мач №3 и 4,
победителите от мач № 5 и 6 и победители-
те от мач № 7 и 8.

 Не вървят билетите за Рио
Организаторите на лятната Олимпиада в

Рио де Жанейро (5 – 21 август) съкратиха
част от разходите, за да оптимизират бю-
джета. Това заяви Марио Андрада, говори-
тел на организационния комитет. Броят на
доброволците е намален от 70 000 на 50
хиляди души. Освен това организаторите
ще разполагат само с 4000 вместо с плани-
раните 5000 автомобили за превоз на спор-
тисти и гости на състезанията. Същевре-
менно говорителят на организационния ко-
митет Марио Андрада се оплака, че всички
са разочаровани от продажбата на билети.
„Очаквахме доста по-голям интерес. Про-
дадени са само половината от общия брой
4,5 милиона билети”, заяви Андрада.

ЦСКА почти сигур-
но ще изиграе мача си
от първия пролетен
кръг в първенството
срещу Струмска сла-
ва на “Армията”.
Двубоят ще е на 21
февруари (неделя), ос-
вен ако кръгът не бъ-
де отложен в случай
на неблагоприятни
климатични усло-
вия.По програма чер-
вените са гости, но
съоръжението в Ра-
домир не е доста-
тъчно голямо, за да
побере всички при-
върженици на ЦСКА,
които ще искат да го
посетят. Така ръко-
водствата на двата

клуба са провели
предварителни разго-
вори и са се разбрали
мачът да бъде на “А-
рмията”. По-голяма-
та част от приходи-
те от билети ще
отидат за символич-
ния домакин Струм-
ска слава, а ЦСКА ще
получи отчисление.
По същия начин чер-
вените “гостуваха”
на собствения си
стадион в двубоите
за купата със София
2010 (4:1) и Септем-
ври (1:0), както и на
срещата за първенс-
тво срещу Сливниш-
ки герой (2:0). Тази
практика ще се пов-

тори и в други мачо-
ве от шампионата
през пролет-
та.ЦСКА изигра пър-
вия си мач във В гру-
па именно срещу
Струмска слава на 9
август на “Армия-
та”. Тогава червени-
те победиха с 3:0, ка-
то Преслав Йорданов
вкара историческия
първи гол за тима в
трета дивизия. Дру-
ги три удара на тара-
на пък срещнаха гре-
дата. Освен Йорда-
нов в онзи двубой се
разписаха още опо-
рният халф Йордан
Йорданов u Алексан-
дър Бранеков. 

ЦСКА и „Славата” щели
да играят в София



Íåîòêðèâàåì àäâîêàò ñïúâà äåëî çà óáèéñòâîòî

АПРОПО

1222 януари 2016 г.

Трагедията се разигра по време на фестивала “Сурва” миналата година

ЧУДЕСНАТА ИДЕЯ НА ДА-
НЪЧНИТЕ ПЛАТЕНИТЕ НАВ-
РЕМЕ НАЛОЗИ  да бъдат с
пет процента отстъпка спокой-
но може да се мултиплицира и
по  ред други плащания. Вче-

ра се разгласи началото на процедурата
по плащането  на данъка за моторните
превозни средства минус петте процента
за навреме  платилите. Де да можеше тия
пет процента да важат и за винетките, нап-
ример,  за които шофиращият народ рева
като глиган бая време, ама като дойде да-
та, си плати като кум и сви ушите. А един
тънък номер с някакви си пет процента  на
далавера можеше да свърши много по-
лезна пиар работа. Например, ако вземеш 
стикерчето преди Нова година, ти правят
отстъпка. Нали баш тогава е зорът за  пъл-
ненето на хазната? Плащаш ли след първи
януари, товарят те по тарифата на  минис-
тър Лиляна Павлова. И да видите какво
става пред гишетата! Защо това  благо-
деяние не важи и за тока и водата? Там
ако направиш просрочка, те глобяват  с
някаква лихва. Ако обаче си перфектен
платец, правят се на ударени. И какво 
следва - за едни може, за други не може.
Ето затова също трябва реформа, навярно 
данъчна. Ама нека първо свършат другите
реформи, па тогава да я подхванат и нея.

НОВИНАТА, ЧЕ ПЕРНИШКАТА УП-
РАВА Е ЗАКУПИЛА ДВЕ МАЛКИ СНЕ-
ГОРИНЧЕТА, с които да чисти снега по
тротоарите и парковите алеи, няма как да
не хвърли в  буйна радост целокупното
гражданство. Представя ли си народът, че
това е  животоспасителна операция за
хиляди нашенци! Трябваше да падне де-
белият сняг,  та да се поевропейчим. На
Запад, казват, почти всяка къща си имала
подобна зимна  машинария, с която си ре-
шавала самосиндикално снежните битови
проблеми. У нас  добре поне, че Общината
се е снабдила с тия сгоди. И сега какво -
да вземат управниците да обявят един го-
рещ телефон, по - точно снежен, та всеки
закъсал в преспите пред  дома си, да звъ-
ни и да вика бърза снегоринна помощ. Та-
ман ще си дойдем на думата  кой е отго-
ворник по чистенето по тротоарите - Общи-
ната и никой друг! Щом си е  купила сне-
горинчетата, нас, гражданите, какво ни
брига пързалката отвън? Падне ли сняг, г-
ледаме през прозореца известно време,
набираме спешния телефон, казваме си
адреса и ония са длъжни да дойдат за
осем минути като линейка и да ни изринат
снега пред  портите. Кеф! Абе тия управни-
ци що ли им беше да се хвалят, ама пусти
пиар...

МВР обмисля да маха
знаците за радари на пътя

Любомира ПЕЛОВА
От Министерството на вътрешните ра-

боти обмислят премахването на знаците
за радари на пътя. Според полицията
целта е шофьорите да спазват ограниче-
нията на скоростта на пътя, независимо
от това дали има знак или не и дали ги
снимат камерите на пътя. В момента път-
ните полицаи са задължени да слагат
знак при всяка проверка с радар на
пътя.Пътната табела Е24 е в сила от март
2015 г. Тя се поставя на различно раз-
стояние в зависимост от типа на пътя, ка-
то в градски условия той трябва да бъде
отдалечен на 80-100 метра преди място-
то на заснемане. Всеки шофьор знае, че
в момента в който се види знака, внима-
нието става засилено и километражът се
заковава на цифрата, позволена в опре-
делен участък. След това обаче картина-
та е по-различна – скоростта се увелича-
ва, а с нея и рискът от ПТП.

чев, известен още ка-
то Качо. Между жер-
твата и арменеца с
българско гражданс-
тво, който отдавна
живее и развива биз-
нес в областния град,
започнал спор, който
по-късно прераснал в
остър словесен кон-
фликт. Според данни-
те на прокуратурата,
в онзи момент Качо и
Артур стоели един
срещу друг. Тогава ар-
менецът извадил нож
тип щик”, поставен в
кания за нож, който
носел със себе си.
Мхоян нанесъл два
последователни уда-
ри с него в областта
на тялото на Драго-
мир в областта на
лявата хълбочно-поя-
сна област и в облас-
тта на лявата гръдна
половина. Резулта-
тът бил фатален Ка-

 Мхоян бе предупре-
ден, че ако не си оси-
гури адвокат, който
да поеме защитата
му на следващото съ-
дебно заседание, нас-
рочено за 19-ти фев-
руари, съдът ще ре-
ши, че злоупотребява
със законното му пра-
во на защита и ще си
понесе последствия-
та от това.

Кървавата драма,
заради която Артур
Мхоян е изправен
пред Темида,  се разиг-
ра в 3 часа през нощ-
та на 1-ви февруари
миналата година, ко-
гато след възникнал
скандал в механа Сто-
тинката” в перниш-
кия квартал Изток”
той отне живота на
35-годишния перинча-
нин Драгомир Слав-

КАТ ще фиксира глобите, няма
да има възможност за вариране?

Любомира ПЕЛОВА
 Глобите за шофьори-нарушители вече

няма да варират “от-до”, а ще бъдат фикси-
рани. Тази промяна ще залегне в Закона за
движението по пътищата според Владимир
Тодоров, шеф на Асоциацията на пострада-
лите от катастрофи. Необходимостта от до-
пълнително уточняване на глобата само во-
дела до административни пречки и забав-
яла вноските в бюджета. Ножица “от-до”
веротяно щяла да остане единствено за
употреба на алкохол, превишена сорост и
при отнемане на шофьорска книжка.

В момента много от паричните санкции,
които се налагат след засечени от пътните
полицаи нарушения на даден водач на
МПС, не са строго фиксирани. Владимир то-
доров допълни, че когато някай причини
ктасатрофа например, глобата е между 100
и 200 лв, но след налагането й виномникът
чака един месец преди да плати, за да бъ-
де уточнено от служител на КАТН какъв
точно трябва да е размерът на санкцията.
По този начин се създавали безмислени
административни пречки. Затова от няколко
месеца с предложения за промени в нор-
мативната уредба, касаеща пътните прави-
ла, започнало постепенно „втвърдяване” на
глобите. От началото на тази година напри-
мер в кодекса за застраховане е въведена
промяна - за липсата на задължителната
„Гражданска отговорност” да не се налага
санкция от 400 до 600 лева, а за собствени-
ка на автомобила те да е 250 лв, за шофьо-
ра – 400. Сред текстовете, които се обсъж-
дат да бъдат променени, е да бъдат фикси-
рани паричните санкции за всички наруше-
ния, освен тези, при които се отнема шо-
фьорската книжка.

Искат Закон за пациента
Виктория СТАНКОВА

Трябва да има Закон за пациента. Досега
никоя политическа сила не е отрекла, че има
нужда от такъв закон, но по него се е работи-
ло в три парламента, стигало се е донякъде и
преди да влезе в пленарна зала остава в заб-
вението. Това каза председателят на Конфе-
дерация “Защита на здравето” Петко Кена-
нов. Той допълни, че когато има търговски за-
кон, тогава има и потребителски закон и че не
може търговия без потребител. Според него
потребителят, трябва да има права, които да
бъдат законово регламентирани. Така, спо-
ред него, ако се получи някаква колизия, от
едната или от другата страна, да се знае как
точно ще се постъпва. Петко Кенанов присъс-
тва на среща между представители на мес-
тната власт, болнични заведения, Регионална
здравна инспекция, Районна здравноосигу-
рителна каса, инициирана от Национално па-
циентско обединение “Конфедерация Защи-
та на Здравето”. Целта бе да се представят
приоритетните области на Националната кам-
пания за пациентски политики

да хвърлят допълни-
телна светлина върху
картината. Ще се
проверява и дали мо-
зъчният оток не е в
резултат на някакви
поети опиати, допъл-
ни потологът. Резул-
татите ще станат
готови най-рано след
десет дни, допълни
той.

Починалото момиче
е родено в Радомир,
то е от ромски произ-
ход, родителите му
живеят в ж.к. Автога-
рата. Запознати
твърдят, че те тре-
перали над нея и я гле-
дали като писано
яйце, напоследък оба-
че тя е живеела в
Брезник с по-възрас-
тен от нея, 23-годи-
шен мъж. Според нео-
фициални данни два
дни преди да почине,

Любомира ПЕЛОВА
И извършената ау-

топсия на трупа на
15-годишната Анита
от Радомир не можа
да изясни какви са
причините за смър-
тта на девойчето.
Потвърдено бе, че мо-
мичето е получило
много тежък мозъчен
оток, но микроскоп-
ските изследвания не
бяха достатъчни, за
да изяснят оконча-
телно в резултат на
какво е настъпил ле-
талния изход, заяви
пернишкият патоана-
том д-р Стоименов,
който е бил част от
екипа, извършил ау-
топсията. Това е на-
ложило да бъдат наз-
начени допълнителни
изследвания, в това
число и хистологични,
на които се разчита

Няма яснота какво причини
смъртта на 15-годишната Анита
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девойката е била в
тежко състояние –
направила гърчове,
имала и припаци, кое-
то наложило да бъде
извикана линейка на
Спешна медицинска по-
мощ. Във вторник
сутринта Анита е
постъпила в перниш-
ката болница. Била и
много отслабнала.
Направеният тук ске-
нер показал мозъч-
ният оток. Започнала
битката за живота на
момичето, но след че-
тири часа настъпил
леталният изход. Как-
во е заболяването, по-
косило девойчето, или
има друга причина за
нелепата му смърт, не
може да се каже, дока-
то не станат ясни ре-
зултатите от всички
назначени изследва-
ния.

чо починал. Оставил е
вдовица и малко дете
– сирак. Веднага след
като нанесъл удари-
те, Артур Мхоян из-
бягал от заведението
и се укрил в жилището
на сестра си в Радо-
мир, където бил за-
държан от служители
на МВР.

Според криминалис-
ти, заподозреният за
убийството арменец
е собственик на тър-
говска площ в центъ-
ра на Перник, имало е
период, в който той е
стопанисвал и Сто-
тинката”. 40-годиш-
ният подсъдим е кри-
минално проявен, поз-
нат с нанасяне на
средна телесна повре-
да, кражба, изнудване
и шофиране на авто-
мобил с концентрация
на алкохол в кръвта
над 1,2 промила.

Мигранти се оплакват от насилие
от български полицаи

Любомира ПЕЛОВА
Български полицаи незабавно връщат в Турция мигранти и кандидати за убежище,

често след като им откраднат личните вещи и ги подложат на насилие. Това заяви пра-
возащитната организация “Хюман райтс уоч”, цитирана от Ройтерс.

Мигранти от Афганистан, Сирия и Ирак са казали, че са били подложени на принуди-
телно връщане, ограбване, насилие и нападения с полицейски кучета, показва проуч-
ване на организацията, проведено между октомври и декември миналата година сред
45 бежанци в шест страни. Според организацията мигранти са съобщили за 59 случая
на насилствено връщане от България в Турция между март и ноември 2015 г., а 26 бе-
жанци са заявили, че са били бити от полицията или хапани от полицейски кучета.

Организацията призова българските власти да предприемат спешни действия за
спиране на незаконното отношение към хора, които търсят защита, и да потърсят смет-
ка на отговорните за това.

Говорителка на българското вътрешно министерство каза, че насилственото връща-
не на кандидати за убежище или подлагането им на неподходящо отношение не са
част от политиката на България към мигрантите и че всеки случай, за който има
информация, се разследва, посочва Ройтерс.


