Всяка

ВРЕМЕТО

M

се

събужда

с

вестник

“Съперник”

ДНЕС ЧЕТЕТЕ:

ЗАПОЧНА
АБОНАМЕНТНА
КАМПАНИЯ 2015!

-40 / 40
Слънчево

КАЛЕНДАР
Св.
великомъченица
Анастасия

Y
K

Перник

ВАЛУТИ

Понеделник, 22 декември 2014 г., бр. 242 /5604/ год. XXI

Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.592 лв.

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

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

КОМЕНТАР

Бюджетът
като цифри
Излишни бяха страстите бюджетни, които ознаменуваха оная вечер
приемането на най- важния финансов закон
на държавата за 2015 година. Щото депутатите гласуваха просто едни цифри. А заради тия сухи цифри да правиш скандали и
театрални постановки е по- скоро проява
на актьорско майсторство, отколкото
държавническо поведение.
Бюджетът има практически смисъл за
всеки българин само когато се изпълни на
100 процента. Такава опция едва ли се задава на хоризонта. Всяка година предколедно
в Парламента тръгва една лавина от приказки, които вещаят умирачка на повечето
сънародници, ако правителството прокара
бюджета си. В интерес на истината умирачките съвсем не са малко, на повечето от
тях не са по вина на бюджета.
Бюджетът е просто една заявка за някакви намерения. Добри или лоши- друг въпрос.
И най- често неговото неизпълнение в приходната част се обяснява напоително и
продължително. Така е било и ще бъде. От
което животът на обикновения човек не
става нито по- бюджетен, нито по- балансиран. Напротив-балансите му избиват и
без да му е пукало за финансовата рамка.
Затова не стана много ясно защо депутатите подмокриха иначе сухата материя на
бюджетните цифри. Освен ако не са пристрастени цифроманиаци.
Валентин ВАРАДИНОВ

Коледно парти за
децата на Перник

Още на страница 12
ПРОДАЙТЕ

e-mail: sapernik_n@yahoo.com; sapernik_92@abv.bg
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Над 6 милиона несъбрани от местни данъци и такси, фирми тарикатеят с плащането на боклука

Любомира ПЕЛОВА
След като получи
глътка въздух с отпуснатия след срещата в Министерския
съвет преди броени
дни безлихвен заем от
2,2 милиона лева, новият кмет на Перник
заяви категорично, че
слага ред на харчовете затяга жестоко
финансовата дисциплина. Една от основните му грижи ще е
изпълнението на приходната част от бюджета. В момента заварените от него несъбрани вземания от
местни данъци и такси през последните

пет
години
надхвърлят 6 милиона лева, а изпълнението на
приходната част на
бюджета за 2014 година е едва 59 процента. От данъците върху недвижимите имоти са събрани над 1
милион по-малко от
предвиденото, по-малко с 1,2 милиона лева
са и платените данъци за моторни превозни средства. С над два
милиона лева по-малко
са и събраните пари за
такса битови отпадъци. Тук медалът естествено има две страни.
Едната е свързана с
изчислението и плани-

рането на приходите
от местния налог, независимо от това коя
фирма ще извършва
услугата. Другата естествено е свързана с
плащането. При това
не само физическите
лица избягват да се
издължават.
Тарикатеят и фирмите.
Председателят
на
пернишкия ОбС съобщи
парадоксален
факт, касаещ фирма,
чието име той отказа да уточни, но поясни, че се намира в
пернишкия
квартал
Мошино.

На страница 4

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”

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

ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

КУПЕТЕ

ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

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

Застрахователна и презастрахователна
компания

www.cez.bg

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

застраховка „ГО”
ул. „Кракра” 61

тел. 076/60 11 00

Заложна къща”ПИК”
НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ
”

Убедете се в разликата!

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”
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Пернишкият губернатор оглавява
Регионалния съвет за развитие

Областта

Съперник

Ïðèþòúò çà äåöà ñòàâà Êðèçèñåí öåíòúð?

Съветниците трябва да решат бъдещето му днес

Областният управител на Перник Ирена
Соколова и кметът на Радомир пламен
Алексиев поемат ръководството на Регионалния съвет за развитие на Югозападен район от началото на идната година. Това става на ротационен принцип за
срок от шест месеца, като Соколова ще
бъде председател на Съвета за шест месеца, радомирският градоначалник ще е
неин заместник през този период. Решението е взето на петото за тази година
съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и на Регионалния координационен комитет на Югозападен район. На форума присъстваха Иван Аспарухов – зам.-министър на регионалното
развитие, Красимир Живков – зам.-министър на околната среда и водите, представители на министерства и на Управляващите органи на оперативните програми, областните управители и кметове на
част от общините в областите в района,
както и представители на браншови и
неправителствени организации. Срещата
бе председателствана от областния управител на Софийска област Росица Иванова.
Основни акценти в проведеното двудневно събитие бяха въпроси свързани с
политиката по превенция на риска и предотвратяването на бедствия и аварии.
Представители на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на земеделието и храните и на Министерство
на околната среда и водите докладваха
по отношение на политиките на представляваните от тях министерства по тези
проблеми, за включените в Плана за
2015г. приоритетни мерки, както и за възможностите за финансирането им през
периода 2014-2020г. чрез Оперативна
програма „Околна среда”.
Предмет на проведеното заседание бе
и представената последваща оценка за
изпълнението на Регионалния план за
развитие и доклади за изпълнението и
напредъка по оперативните програми за
изминалия програмен период 2007 –
2013г. Бе отразено, че въпреки факта, че
Югозападният район е с най-високи показатели в България, това се дължи предимно на развитието на гр. София и децентрализацията остава предизвикателство за района и през настоящия период.
На заседанието бяха избрани и представителите на Регионалния съвет за развитие в Националния експертен съвет по
изменение на климата към Министерство
на околната среда и водите, както и в Комитетите за наблюдение на оперативните
програми за изминалия период 20072013 и настоящия – от 2014-2020г.
Зам.-министър Иван Аспарухов подчерта важната роля на Регионалните и на Областните съвети в провеждане и успешно
реализиране на заложените на национално ниво цели и приоритети в сферата на
регионалното развитие през периода до
2020 година.
Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Досегашният Приютът за деца в Перник
ще бъде трансформиран в кризисен център за деца, станали
жертва на насилие.
Докладната за промяната на социалната
услуга, която ще бъде
разгледана
на
днешното заседание
на Общинския съвет,
е внесена от кмета
Иван Иванов.
Приютът бе разкрит през 2009 година с капацитет 10 деца. С приетите единни разходни стандарти за идната 2015
година средствата за
издръжката на едно
дете са намалени от
6765 на 2530 лева.
Според градоначалника това ще доведе до
невъзможност да бъде да бъде гарантираната издръжката на
социалната
услуга
«приют», неефективно функциониране и
поставяне на децата
в рискова ситуация.
Приютът в момента е настанен в една

сграда и има общо
ръководство с Центъра за обществена
подкрепа. Така се гарантира добро качество на социалните услуги, предлагани в приюта, тъй като с всяко дете, настанено
там,
работят и специалистите от Центъра.
Приютът разполага
с добра материална
база, предлага и комплекс от дейности,
създаващи
условия
за подкрепа на изпадналите в беда малчугани – те намират
там не само социално, медицинско и битово обслужване, а и
психологическа
помощ. Част от настанените в него деца
са били настанени в
приемни семейства,
други са реиннтегрирани. За повечето
от тях обаче законовия срок е изтекъл,
но поради липса на
алтернативна грижа
са оставали в Приюта.
„След анализ на слу-

чаите на деца, настанявани през 20132014 г. прави впечатление
увеличаващия
се брой на настанени
заради упражнено физическо, психическо и
сексуално насилие или
деца станали жертва
на трафик на хора.
През 2013 г. са настанени 17 деца. От тях
7 са били под полицейска закрила и последваща
заповед
на
Дирeкция „Социално
подпомагане”, а 10 –
със заповед само на
дирекцията.
През
2014 г. децата са 13.
Метири от тях са били под полицейска закрила и последвала за-

повед на дирекция
«Социално подпомагане», останалите девет са били настанени спешно само със заповед на дирекцията»,
сочи в мотивационно
писмо към докладната
заповед кметът Иван
Иванов. Кризисният
център би помогнал
за интеграцията и рахебалитицията на деца, жертви на насилие, чрез предоставяне на качествени
програми. Това обаче
може да стане само по
пътя на трансформацията на приюта в
Кризисен център. Самият сграден фонд би
позволил да се осигу-

ри закрила на страдащите малчугани те
само на ниво подслон,
храна, медицински грижи, но и социална и
психологическа
подкрепа
Според пернишкия
градоначалник
след
трансформирането,
което трябва да стане от началото на
2015 година, децата
ще получат незабавна
подкрепа, сигурност
и безопасност, ще се
гарантира контактен
модел на работа с тях
и
мултидисциплинарен подход, както и
обективност при предоставяне на възможностите за подкрепа.

Студенти откриха изложба

Нарушителите с по-скъпа
“Гражданска отговорност”

Виктория СТАНКОВА
Третата изложба на
студенти от НБУ украси галерия „Любен
Гайдаров“ в Перник.
Традиционно младите
творци
показват
произведения от различни жанрове на изобразителното изкуство.
Изложбата бе официално открита днес
с много музика, усмивки и празнично настроение. Изявиха се
студенти от различни департаменти на
университета, които
зарадваха зрителите
с атрактивни и талантливи изпълнения.
Експозицията включва над 40 картини и
няколко
пластики.
Произведенията
са

Любомира ПЕЛОВА
Тройно по-скъпа “Гражданска отговорност” ще плащат нарушителите на пътя от
догодина. При повечето застрахователни
компании поскъпването за шофьорите нарушители ще бъде между 25 и 200%. Цената на полицата ще зависи от броя на
пътните инциденти през последната година, както и къде са предизвикани – у нас
или в чужбина. Най-често обаче при регистрирани нарушения “Гражданска отговорност” ще ни струва с между 50 и 100%
по-скъпо. Повече ще плащат и шофьорите
с малък стаж зад волана, както и тези,
които карат в големите градове, където
рискът от катастрофи е по-голям. Нарушителите на пътя са проблем и за застрахователите. Заради повечето щети, които
причиняват, те струват повече на компаниите в бранша.
По-солено полицата ще излезе за шофьорите, които често причиняват инциденти на пътя и са рискови с поведението
си в трафика. При младите зад волана
застраховката също ще струва повече – с
между 50 и 100%. Така например в една
от компаниите за водачите до 20 години
полицата ще достигне 600 лева. Надценка ще има и за шофьори, които карат предимно в чужбина, а заради проблема с
румънските шофьори, които регистрират
колите си у нас, русенци също плащат поскъпа застраховка. По-солено ще плащат
за “Гражданска отговорност” и собствениците на коли под наем, таксита и учебни автомобили.
Засега при повечето застрахователи цените на задължителната полица за шофьори без нарушения остават непроменени от миналата година. Ако се стигне до
поскъпване от Нова година, то ще е до
5%, прогнозират от бранша. Така за среден клас автомобили – до 1800 кубика,
цената ще се движи около 180 лева. Сериозен скок не се очаква и при каското,
въпреки огромните щети от природни
бедствия, които застрахователите покриха през тази година.

толкова разнообразни, че и най-претенциозният зрител ще
намери нещо за себе
си. Живопис, графика,
пейзажи и пластики са
само част от представените от студентите произведения.
Авторите са Севделина Рападова, Алекс
Величкова, Соня Маркова, Мария Шокова,
Изабел Топузова, Мая
Петрова, Деница Дешева, Анна Мария Въртовска, Ивайло Ненов,
Александър Тасев, Албена Попова, Михаела
Якимова, Силвия Димитрова, Божена Замфирова, Йоанна Влахийска, Даниел Русев,
Нели Манолова, Койя
Чехларова, Цветомира

Борисова, Румен Кожухаров, Стефан Готов,
Петя Стефанова Иванова, Яна Донева, Стефан Кошев, Мирела
Велкова, Мирела Донкова, Антонина Георгиева, Снежка Николова, Дарена Георгиева,
Диана Тодорова, Люлзиме Османли, Алина
Папазова,
Димитър
Барабанист, Виктория
Христова, Симона Радева и Иван Станев.
Третата изложба на
студентите от НБУ
ще остане в галерия
„Любен Гайдаров“ до
10 януари 2015 година. Още на 12 януари в
галерията ще се открие поредната любопитна изложба, озаглавена
„НЕпознатият
Стефан Георгов“.

Панорама
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Коледна инициатива на
Жените от ГЕРБ
Зоя ИВАНОВА

Тя пожела Перник да стане добро място за инвестиции

Любомира ПЕЛОВА
Областният управител
на
Перник
Ирена Соколова организира Коледна среща с представители
на местния бизнес,
която бе в подкрепа
на казаното веднага
след като поета мандата, че един от основните приоритети за нея ще бъде
създаването на добра
инвестиционна
среда и подкрепа на

бизнеса в региона .
Гост на събитието
бе народния представител от пария ГЕРБ
д-р Вяра Церовска.
Форумът беше уважен и от кметовете
на всички общини от
областта. Сред тях
бе и градоначалникът
на Перник инж. Иван
Иванов.
„Благодаря, че уважихте поканата и
откликнахте на желанието ми да работим

Децата от “Добро сърце”
зарадвани за Коледа
Зоя ИВАНОВА
В навечерието на коледните и новогодишните празници Младежко обединение на БСП
Перник посети Дневен център за деца с увреждания „Добро сърце”. Младите социалисти зарадваха децата от дома с подаръци за
светлия празник Рождество Христово и поздравиха колектива за грижите и вниманието,
с които обграждат нуждаещите се дечица,
съобщават от пресцентъра на столетницата.
„Двата конструктора, които купихме са с образователна насоченост – за ролеви игри, като предварително се консултирахме с ръководителката на Дневния център какво ще бъде
подходящо.”, споделиха от Младежкото обединение на социалистите. Младежите изразиха искреното си желание обществото да бъде
солидарно с хората и децата, които имат по –
специфични потребности, особено в навечерието на едни от най – хубавите празници. Това е втората по ред подобна инициатива за този месец на МО в БСП.Дневен център за деца
с увреждания „Добро сърце” разполага с логопедична стая, ателие компютри, творческо
ателие, мултисензорна зала за релакс и успокоение, кухня, в която децата се учат да
правят сандвичи, чай и кафе, зали за игра и
специални стаи за индивидуални занимания.
МО на БСП Перник изразиха възхищението
си от ръководството и колектива на Дом „Добро сърце” за всеотдайната им работа и създадения в помещенията на центъра уют.

заедно и обединени
за устойчива и стабилна бизнес среда.
Убедена съм, че именно с общите усилия
на държавната и местната власт ще постигнем добри резултати и за разширяването и развиването
на нови производства, и за създаването на нови работни
места. Това е първата ни среща с участието на толкова

много предприемачи,
производители,
представители
на
банковия сектор и
инвестиционния капитал и с нея слагаме
началото на открития и регулярен диалог по между ни. Имаме идеи, предлагаме
възможности и желанието е налице у
всички ни, така че да
направим
Област
Перник примамливо
място за инвестиране и развиване на
бизнес “ заяви Ирена
Соколова. Тя благодари на местните предприемачи за всички
жестове, които са
направили за Перник,
на екипа на Областна
администрация и на
учениците и учителите от Професионална гимназия по облекло и туризъм за
организирането
на
празничната среща.
Поздравления към

присъстващите отправиха народният
представител Вяра
Церовска, кметовете на Перник и Радомир.
Думи на задоволство от срещата, идеи и препоръки към
бъдещите отношения на сътрудничество заявиха председателят на КРИБ
Перник Георги Милев
и
административният директор на
СУП България Димитрина Лазова.
След края на официалната част представителите на десетки местни фирми
имаха
възможност
да изпият по чаша
вино, да разговарят
за възможностите,
които имат, но и за
проблемите с които
се срещат и взаимно
да си пожелаят поуспешна 2015-та година.

Д-р Вяра Церовска на среща
с жителите от село Мещица

Зоя ИВАНОВА
Народният
представител от ПП ГЕРБ
д-р Вяра Церовска се
срещна с жителите на
с. Мещица. По време
на разговора бяха повдигнати редица въпроси от социален и
местен характер. “ПП
ГЕРБ има много ясни
приоритети в управ-

ленската си програма,
които са пряко свързани със стабилизиране на финансовото
положение в страната. Това ще повлияе и
на развитието на помалките населени места“, заяви Вяра Церовска. На срещата с
жителите на Мещица
присъстваха още ор-

ганизационният секретар на ГЕРБ-Перник
Владислав Караилиев и
общинският
съветник Румен Танев. Младежите от местната
структура на МГЕРБ
бяха подготвила изненада за възрастните
хора и всеки от тях
получи пакет с хранителни продукти.

Пореден палеж на лек автомобил
Любомира ПЕЛОВА
Поредният палеж на
лек автомобил е извършен в петък в Перник. Горял е лек автомобил „Ауди”, инцидентът е станал в
пернишкия
квартал
„Твърди ливади”. Возилото е било паркирано
пред жилищната кооперация, в която живеел
28-годишният
собственик на автомобила. Сигналът за

инцидента е бил подаден на телефон 112,
около 3,17 часа. Огънят е унищожил предната част на аудито,
останалата е спасена
от служители на пернишката пожарна.Засега причината за инцидента не е установена, полицията работи по няколко версии,
една от които е умишлен палеж. Палежите
на автомобили в Пер-

ник зачестяват, а засега разкриваемостта
на инцидентите е почти нулева. От полицията пък се оплакват, че не могат да
стигнат до извършителите, тъй като
пострадалите не съдействат на органите на реда – всеки пострадал твърдял, че
няма представа кой и
защо би посегнал на
имуществото му.

За трета поредна година ЖГЕРБ-Перник
дариха средства за коледна изненада за
деца и младежи със СОП от Центъра за хора с увреждания в града. Младите хора
бяха заведени на кино, а след това всички
те се почерпиха в ресторант от известна верига за бързо хранене. Информацията е от
пресцентъра на ПП ГЕРБ в Перник. 20-тe
младежи бяха придружавани от треньора
си по таекуондо в СК „Калоян -Ладимекс“
Иво Иванов. „Вече е традиция дамската
структура на ГЕРБ да отделя средства за
различни мероприятия, които да радват
младежите със СОП в Перник. Щастлив
съм, че за коледните празници те успяха да
се заредят с много положителни емоции и
празнично настроение“, заяви Иво Иванов.
Женската организация на ГЕРБ-Перник
винаги е отделяла специално внимание на
хората с увреждания. От създаването на
структурата са проведени десетки инициативи, чиято цел е не само да бъдат подпомогнати, но и да допринасят за социалната
им интеграция.

От партия Единство искат
истината за парите в Перник
Зоя ИВАНОВА
На нарочна пресконференция от политическа партия Единство в Перник поискаха
истината за финансовия колапс на община
Перник да бъде казана ясно. Лидерът на
общинската структура Николай Драгомиров, който е и общински съветник беше категоричен, че новото ръководство в лицето
на кмета Иван Иванов и неговите заместници трябва да кажат на перничани какво е
предизвикало тази финансова криза – с
точните имена и факти. Не само обобщена
сума и неназоваване на виновните. Освен
отговорността на досегашният кмет, която
трябва да се назове ясно, от партията подчертаха, че като цяло има грешка при приетия модел на финансиране на общините.
Трябва да има много по сериозен контрол
върху това кой и как управлява общините и
за какво се харчат средствата.

ОИЦ обслужи 350 посетители
Любомира ПЕЛОВА
В навечерието на Нова година екипът на
Областния информационен център отчете работата си през 2014 година. Според анализа
на предоставените услуги през ОИЦ са минали 350 посетители. Всеки от тях е поставил по
около 10 въпроса, на които е получил и компетентен отговор. Това означава, че подготвените и изпратени отговори , покани за различни меропрятия на Центъра и уведомителни писма надхвърлят 1000, а ако към тях се
прибавят и имейлите броят сатава над 1500.
Най-често задаваните въпроси от страна на
бизнеса са били свързани с възможносите за
финансиране по оперативните програми
„Конкурентноспособност” и „Развитие на човешките ресурси”. Представителите на неправителствените организации и местната
власт пък са се интересували от оперативните
програми „Регионално развитие” , „Развитие
на човешките ресурски”, „Околна среда” и
„Административен капацитет”. ОИЦ е провел
14 информационни срещи с над 423 участника, публикациите в медиите, свързани с дейността му са над 220. Екипът отчете и различните инициативи, реализирани от него през
изтичащата година и резултатите от тях.
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Очаква се повишаване на консумацията в домакинствата заради празниците

Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ призовава клиентите да използват разумно и отговорно електроенергията
през
настъпващите коледни и новогодишни празници. Традиционно дългите поредици от неработни дни и приготовлението на празничните
трапези
водят до значително
увеличение на консумацията на ток в домакинствата.
При подобно струпване на почивни дни и семейни

празници хората прекарват много време в
домовете си. Включват
се повече и за по-дълго
отоплителни
уреди,
готварските печки работят
интензивно,
хладилниците
също
консумират повече от
обикновено заради поголямото натоварване, а реално дори коледната и новогодишна украса често се захранва
с електричество. Ето
защо призоваваме нашите клиенти към разумно и отговорно

Погват некоректните ...
от страница 1

Тя плащала такса за боклука колкото за
една малка семейна кофа тип „Мева”, а
всеки месец пълнела по три – четири от найголемите, 4-кубикови контейнера с отпадъци. Тук нещата опират и до занижен контрол, бе категоричен Миланов. Когато говорим за пари, които да влизат в местната
хазна от таксата за битови отпадъци, би
трябвало да се помисли и върху проблема с
парите, които общината плаща на една или
друга фирма за услугата, допълни шефът
на пернишките старейшини. Според Миланов много по-изгодно би било, ако за за
чистотата се грижи не външна фирма, както
е в момента, не и общинско търговско дружество, каквото е „Комуналстрой”, а общинско предприятие, както е в много помалки общини. Такова звено към общината
ще позволи да не се калкулира печалба и
така разходите ще са по-малки.
За да се промени картината и общинската хазна да започне да се пълни, след Нова
година кметската управа ще погне безкомпромисно длъжниците. Ще разпращаме напомнителни писма на борчлиите, но сме готови и на по-сториг мерки, заяви градоначалникът. С екипа му обаче обмисляли и
възможността за преференции за гражданите и фирмите, които си плащат налозите
навреме. Такава практика има пернишката
„Топлофикация”. Друга атрактивна идея на
пернишкия кмет е да бъде разиграна томбола за длъжниците, ако си платят навреме
задълженията в общинската хазна. Заради
финансовото напрежение градоначалникът
прикани гражданите да си платятгк дължимото в максимално кратък срок.

потребление.
Ако по 2 часа ежедневно през 28 дни в
месеца се използва готварска печка с мощност 3 KW, това ще
струва на семейния бюджет 27,19 лв. Печка за
отопление тип „духалка“ с мощност 2 KW ще
допълни още 18,13 лв.,
ако работи по два часа
дневно. Бойлерът ще
изразходи 45,31 лв. за
месеца, а ако използвате пералнята три пъти седмично по 1 час
при 60 градуса, това
ще ви струва 2,03 лв.
За използване на 4
крушки от по 100 W за
осветление, средно по
6 часа в денонощие, сумата е 10,88 лв. месечно.
В помощ на онези
свои клиенти, които
срещат затруднения
при посрещането на

разходите си за електроенергия през отоплителния период, ЧЕЗ
продължава да прилага
временното удължаване на срока за безлихвено плащане – от 10 на
20 дни. От миналата
година
компанията
предлага и услугата
„Персонален съветник“. Благодарение на нея
потребителите могат
да получат индивидуален план за разсрочено
плащане на задълженията си, съобразен с индивидуалните им възможности.
Услугата
„Персонален съветник“ може да бъде заявена в Центровете за обслужване на клиенти в
Западна България.
За всички свои
клиенти, които се интересуват от начините за намаляване на
сметките си за еле-

ктричество, ЧЕЗ активно провежда информационни
кампании. На корпоративния
уебсайт
www.cez.bg, в раздел
„За клиента“ е разработена специална секция
„Енергийна ефективност“, където клиентите могат да намерят
разнообразни
съвети за разумно и
отговорно използване
на електроенергията,
както и калкулатор за
изчисляване на месечната консумация.
С цел намаляване на
крайното потребление
на електроенергия компаниите от групата на
ЧЕЗ в България прилагат различни мерки за
енергийна ефективност и провеждат информационни и образователни кампании за потребителите.

Осем месеца условно за шофьор,
опитал да подкупи полицаи
Любомира ПЕЛОВА
Осем месечна условна присъда отнесе от
пернишкия
Окръжен
съд 28-годишният жител на дупнишкото село Яхиново. Изпитателният срок на наказанието е тригодишен. Марио Венциславов бе изправен пред
Темида заради опита
му да подкупи полицай.
Инцидентът е станал
на 11-ти февруари
февруари т. г. в Радомир. Петнадесетина
минути след полунощ
на една от най-оживените улици в града „Райко Даскалов”, бил
забелязан да се движи

без включени светлини лек автомобил „Рено Клио”.
Служителите на реда от местното райноно управление на
МВР спрели колата за
проверка. Шофьорът
се оказал във видимо
нетрезво състояние и
категорично отказал
проверка за употреба
на алкохол с хенчиеско
средство. Вместо да
изпълни полицейското
разпореждане и да „се
срещне” с дрегера, той
метнал в полицейската кола 249 лева. Естествено последвало
отвеждане на наглия
пиян шофьор в поли-

цейското управление и
тук той отново се
опитал да подкупи
униформените, за да
не му съставят акт за
установеното
административно нарушение по Закона за движение по пътищата. Така
младият мъж не само
останал в ареста за 24
часа, но и бил изправен
пред Темида. Освен условната присъда, той
ще трябва да плати и
глоба от 300 лева. Според полицията Венциславов е криминално
проявен, познат бил на
органите на реда с хулигански прояви и обсебване.

Земеделците избират как да се
облагат доходите им за 2015 година
Силвия ГРИГОРОВА
Физическите
лица, които са регистрирани като земеделски производители имат право да избират реда за облагането на доходите
от дейността им
през 2015 г. Това напомнят от офиса на
Националната
агенция за приходите в
Перник. В случай, че
те изберат облагането да е по реда,
предвиден за едноличните търговци,
трябва да прилагат
този ред за срок не
по-кратък от 5 пос-

ледователни данъчни години. Правото
на избор се упражнява с подаване на
декларация в срок до
31 декември на предходната година. За
2015 срокът за подаване на декларацията е 31 декември тази година. Правото
на избор за облагане
с данък върху годишната данъчна основа
се упражнява чрез
подаване на декларация по чл. 29а, ал. 4
от ЗДДФЛ, като веднъж подадена декларацията важи за целия петгодишен пе-

риод, през който лицето ще се облага по
реда, предвиден за
едноличните
търговци. Образец на
декларацията може
да бъде намерен на
сайта на приходната
агенция www.nap.bg
и в офисите за обслужване на НАП в
цялата страна. Декларацията се подава
лично от земеделския
производител
или негов упълномощен представител в
местния офис на
Агенцията по постоянен адрес на физическото лице.

Нараства консумацията
на електроенергия в
Западна България
Силвия ГРИГОРОВА
Консумацията на електроенергия в Западна България е нараснала с 26% през
ноември в сравнение с октомври тази година. Средното потребление за клиентите на
ЧЕЗ миналия месец е 247 квтч при 196 квтч
за предходния отчетен период. Статистиката показва, че през зимата консумацията на
електроенергия традиционно отбелязва
ръст от 30-40% спрямо потреблението през
септември. Това се отразява и върху размера на месечните фактури. Средната сметка
за потребителите в Западна България за
ноември е 46 лева при 34 лева за предишния месец. „Консумацията е основен фактор при формиране на сметката за ток. Затова призоваваме към разумно и отговорно
потребление и съблюдаване на принципите
на енергийната ефективност“, каза Димчо
Станев, Директор „Обслужване на клиенти“
в „ЧЕЗ България“ ЕАД. За да помогне на
своите клиенти при посрещането на разходите им за електроенергия през отоплителния период, от миналата година ЧЕЗ предлага услугата „Персонален съветник“. Благодарение на новия продукт потребителите,
които имат нужда от разсрочване на плащанията, могат да получат индивидуален план
за плащане на вноски, съобразно индивидуалните им възможности. Потребителите,
които искат да заявят услугата „Персонален съветник“, могат да го направят чрез
заявление в Центровете за обслужване на
клиенти в Западна България. Допълнителна информация за предлаганите от ЧЕЗ услуги и възможности клиентите могат да получат на сайта www.moiteuslugi.bg и на денонощната информационна линия 0700 10 010.

ЧЕЗ спира по празниците
планираните изключвания на
Силвия ГРИГОРОВА
С цел да предложи максимален комфорт
на клиентите си по време на коледните и новогодишните празници, ЧЕЗ спира планираните изключвания на електрозахранването
за периода от 19 декември 2014 г. до 5
януари 2015 г. На 24 и 31 декември на разположение ще бъдат по 70 аварийните екипа, а в случай на извънредни обстоятелства
и природни бедствия компанията може да
мобилизира допълнително служители, снабдени с необходимата екипировка за работа
при тежки зимни условия.
„Ние знаем, че светлината и топлината са
неделима част от усещането за празник. Ето
защо, както всяка година, ще направим
всичко според силите и възможностите си,
за да бъдат семейните мигове светли и уютни“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.
Специализираното оборудване, с което
ЧЕЗ разполага, включва 11 АТВ с допълнителни вериги за сняг, 12 моторни шейни, 50
автовишки, 10 автокрана, 10 багера и високопроходима верижна машина за всякакви
терени и сезони. В случай на необходимост
компанията има изработени механизми за
наем и на допълнителни технически ресурси
от външни фирми.
От началото на 2014 г. на разположение
на клиентите е уникална за българския
пазар
функционалност
на
уебсайта
www.cez.bg: Планови ремонти и аварии. Тя
дава информация в реално време за причината за прекъсването и очакваното време за възстановяване на електрозахранването на територията на Западна България. Клиентите на ЧЕЗ могат да подават
сигнали за възникнали аварийни ситуации
по всяко време на денонощната гореща
телефонна линия 0700 10 010. За улеснение на потребителите и с цел оптимизиране на процеса по обработване на сигналите, компанията препоръчва използването
на автоматичното меню за аварии 3, на
което клиентите могат да получат по-бързо
и ефективно информация във връзка с
прекъсването.

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

Рекламно приложение

Понеделник, 22 декември 2014 г., брой 242 /5604/ година XХI

БРОКЕРСКА КАНТОРА
Агенцията е създадена през
1994 г.

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

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

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

1. Гарсониера, Тева, на спирка, отремонтирана
- 22 000 лв.
2. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт
- 35 000лв.
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт
- 52 000 лв.
4. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж
- 75 000 евро
5. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен
- 43 500 лв.
6. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
7. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж
- 30 000 лв.
8. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата
- 21 000лв.
9. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м.
- 26 000лв.
10. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
11. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода
- 4 200лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м
- 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м
- 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м
- 10 000 лв.
15. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м
- 31 000 евро
16. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
17. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м
- 12 000 лв.
18. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща
- 16 000 лв.
19. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м
- х 15 евро/кв.м
20. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден
- 12 500 лв.
21. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ТЕЦ
- 150 лв.
3. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер.
- 160 лв.
4. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма
- 180 лв.
5. Двустаен, Изток, напълно обзаведен
- 230 лв.
6. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.
- 200 лв.
ЗАМЕНЯ:
1. Гарсониера на Бучински път, юг, без тер.,
за Двустаен, блок 39 на Бучинки път
КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

АГЕНЦИЯ

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

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

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

- 15 800 евро

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

АПАРТАМЕНТИ:

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

- 36 900 евро

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

- 17000 ЛВ.

2. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА

- 19000 ЛВ.

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

-24000 ЛВ.

4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ

- 26000 ЛВ.

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

- 31500 ЛВ.

6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН

- 37000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ

- 60000 ЛВ

9. Двустаен Тева-72м2,ет.6,изцяло източен,по БДС

-10 300 евро

8. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.3, ЕПК, ТЕРАСИ

- 50000 ЛВ.

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

- 21 500 евро

9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13

- 22000 ЛВ.

11. Двустаен Мошино,ет.2,преустроен,модерно обзаведен. - 23 000 евро

4. Двустаен ЦГЧ,ет.3,нова сгр.,луксозно обзаведен,78м2 - 44 000 евро
5. Двустаен Център,ет.3,ЕПК, 74м2,3стаи +кухня,без ТЕЦ-25 000 евро
6. Двустаен Център,ет.3,нова тухла,тераса,без ТЕЦ

-21 500 евро

7. Двустаен Хумни дол,ет.2,ТЕЦ,две тераси,реновиран – 16 900 евро
8. Двустаен Тева,ет.1,бивш търг.обект,може и за живеене-13 300 евро

12. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран,преустроен - 21 300 евро

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

-55000 ЕВРО

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

11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4

- 69000 ЕВРО

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

12. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4

- 74000 ЕВРО

15. Тристаен, нова обитаема сграда

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

- 25 600 евро

до ул. Търговска, ет. 3, обзаведен

- 55 999 евро

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

- 39 999 евро

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

- 13000ЛВ.

2. С.ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М, АСФАЛТ

- 77000 ЛВ.

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

-33000 ЛВ.

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

-32000 ЛВ.

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

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

-20000 ЛВ.

луксозен,обитаем

- 54 999 евро

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

- 47 900 евро

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

- 43000 ЕВРО

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

- 27 999 евро

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

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

8. УПИ 285КВ.М СЪС СТАРА КЪЩА

и гаранционно пълно обзавеждане

-10000 ЛВ.

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

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

- 350 ЛВ.

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

-47 900 евро

непреходен,подобрения

-26 900 евро

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

6

22 декември 2014 г.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

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

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

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

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

"ГАБИ-М" ЕООД

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

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

Имоти
ПРОДАВАМ:

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Съперник
Кантора за недвижими имоти

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

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

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

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

Имоти, реклами

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

Съперник

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

Телефони:

076/67 34 03;

0888/689 535

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

- 20 000 лв.

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

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

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

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

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

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

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

“ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/
GSM: 088/7938 108;
Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

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

АГЕНЦИЯ

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

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

Член на
НСНИ
и
РСНИ

0888/222 656
0879/460 763

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

SOS Детски селища
България
Нашата банкова сметка:

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

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

Новооткрит
автокозметичен
комплекс и денонощно
охраняем паркинг
до стария
Икономически

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

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

тел.0878/32 14 34

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

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

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

076/67 30 55;
0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров
- 20 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС
- 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг
- 19 100 лв.
4. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС
- 21 000 лв.
5. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт
- 29 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, юг, тер.
- 23 000 лв.
ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.
- 26 000 лв.
2. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ
- 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер.
- 27 000 лв.
4. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер.
- 32 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер.
- 30 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер.
- 32 000 лв.
ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ
- 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен
- 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров
- 39 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер.
- 41 800 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт
- 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов
- 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер.
- 32 000 лв.
10. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.
- 37 900 лв.
11. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс
- 36 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро
КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м
- 60 000 лв.
2. Етаж от Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 92 кв.м, УПИ, 707 кв.м - 35 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес
- 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м
- 25 евро/кв.м
5. Петно, кв. Изток, 70 кв.м
- 18 000 лв.
ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., ремонт
- 200 лв.

Кантора
за недвижими
имоти

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

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

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

тел.0893/37 20 40

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

МАЛКИ

Д-р Джунков

РЕМОНТ НА ПОКРИВИ

акушер-гинеколог

И ВЪТРЕШНИ

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

РЕМОНТИ ОТ А ДО Я

Кв. Изток, ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

- ТЕЛ. 0876/ 307 258
0895/996 979

GSM: 088/8700 258, тел. 67 49 05

ОБЯВИ

автомобили

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

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

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

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

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

Давам под наем, охраняемо складово 50 32 37

èìîòè
0887/884 095;
0888/503 237

Съперник

-

òîï-ÎÔÅÐÒÈ

0887 884 095 и 0888 503 237

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

Собственик
продава:

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

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

ÀËÄÈÍÀ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

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

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

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

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА
ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

ïåðíèøêè èìîòè

ÀÐÒ-ÊÎ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ïÐÅÑÒÈÆ

ПРОДАВА:

в Центъра и кварталите.

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

ÆÎÊÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

тел. 076/ 60 03 01

тел. 0888/222 656

Купува и наема, за
реални клиенти,
всякакви апартаменти

тел. 0888/ 22 74 90

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

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

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 076/ 60 13 15

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

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

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

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

ÎÐÅË

тел. 0898/ 945 694

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

тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 00 01

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,
ТЕЦ, тер. - 16 100 лв.
2. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
ПВЦ - 29 900лв.

ÅÄÀ

ÅËÈÎÍ

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

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

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 13 38

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

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

1.

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

тел. 076/ 60 19 23

Съперник

Дайджест
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Кристалина Георгиева:
ЕК никога не е била против
Южен поток

Ивелина Василева:
Европа може да ни накаже
заради боклуците

Европейската комисия никога не е била
против "Южен поток", но иска да види проекта
в контекста на енергиен съюз.
Това
коментира
пред
журналисти
еврокомисарят по бюджет и човешки ресурси
Кристалина Георгиева, която заедно със
столичния кмет Йорданка Фандъкова направи
първа копка на проект "Детска къща" на
фондацията "За нашите деца", предаде БТА.
ЕК е отворена към това "Южен поток" да се
реализира, каза Кристалина Георгиева.
По думите й той не е стратегически приоритет
поради това, че най-важните проекти от
европейска гледна точка са тези, които
диверсифицират и източника, и направлението.
По повод на информацията, че Русия е готова
да подкрепи проект за газов хъб, вместо "Южен
поток", еврокомисарят заяви, че когато има
нещо подготвено, написано и предложено,
комисията ще го обсъди.
Тя посочи, че в програмата на комисията е залегнало това да има силна Европа
от енергийна гледна точка и желание да се интегрират повече националните
икономики.
ЕК има пълното разбиране за това, че България има очаквания да играе роля в
тази енергийна политика, която отговаря на нашето географско положение,
посочи Кристалина Георгиева.
По думите й това, което е решено, е да се подготви план за Югоизточна
Европа, който в новите условия да даде най-добрите възможности за региона.
По-рано тя стана "Политик на годината" на Дарик радио.

Опасността България да бъде санкционирана от Европа
заради боклуците не е отминала, обяви министърът на околната среда и водите Ивелина Василева.
Тя припомни, че през април Европейският съд е започнал наказателна процедура срещу страната ни заради това,
че все още у нас не са приведени в съответствие с европейското законодателство регионалите системи за управление на отпадъците, не са премахнати и много от старите
сметища.
Министър Василева инспектира хода на строителството
на регионалното депо край старозагорското село Ракитница, която ще обслужва населението на 12 общини и ще
осигури 64 нови работни места. То трябваше да бъде готово до средата на юли догодина, но срокът се удължава до
края на 2015 година.
Ръководителят на проекта Георги Трингов увери екоминистъра, че обектът не е сложен, строителите разполагат с
нужната техника и новият срок ще бъде спазен.
В момента в страната се изграждат 21 регионални системи за управление на отпадъците и на много места има забавяне, главно заради продължаващи обжалвания на процедурата, съобщи още министър Василева.
Тя посочи като пример за забавяне строящите се депа в
районите на Самоков, Ямбол и Бяла, Русенско.
Заради това екоминистерството е изградило система за
строг контрол, мобилизация на силите и помощ при изграждането на тези обекти.
Разплащането на вложените средства ставало 2-3 дни
след обработката на предоставените в министерството документи.
Депата се изграждат с пари по оперативната програма
"Околна среда" на Европейския съюз.
За програмния период 2007-2014 г. за България бяха
предвидени 830 милиона лева, за следващия програмен период до 2020 г. по същата програма за страната ни са налични 524 милиона лева за надграждане на регионалните
системи за управление на отпадъците.
България е готова да осигури и свои средства за ускорено закриване на старите сметища, за да навакса забавянето
в изпълнението на европейското законодателство, увери
Ивелина Василева.
Тя каза още, че до края на годината междуведомствената
работна група, която бе формирана със заповед на премиера Бойко Борисов след последните наводнения, ще излезе
с предложения за промени в Закона за водите.
Предколедно Василева обяви, че екоминистерството осигурява 253 хиляди лева за Спасителния център за диви животни на "Зелени Балкани" в Стара Загора.

Бареков оттегли безусловната
си подкрепа за ПГ на БДЦ
Николай Бареков оттегли безусловната си
подкрепа за парламентарната група на БДЦ,
заяви самият той в изявление до медиите.
"Нашите избиратели не са гласували за
хора, влезли в НС благодарение на мен и на
"България без цензура", да върнат МВР в
ръцете на Цветанов и да откраднат парите от
ръцете на хората", посочи Бареков.
Той поясни, че оттегля подкрепата си за
парламентарната група, но не и към
депутатите от ББЦ. Бареков припомни, че
именно тези депутати - Светлин Танчев,
Стефан Кенов, Мартин Иванов, Георги
Ковачев, Борислав Иглев и Христо Тодоров
вчера са гласували против конфискацията на
парите на хората от пенсионните фондове.
"Имаше хора от ЛИДЕР, от ЗНС, както и
независимият Росен Петров, благодарение
на които МВР беше върнато в ръцете на Цветанов", каза Николай Бареков.
Той посочи, че ще стои зад своите депутати, докато те са истинска опозиция и
ще подкрепя всяко тяхно решение, което го доказва.
Бареков "подава ръка на Радан Кънев" като апелира да се работи за създаване
на нов общ опозиционен блок, който да се изправи срещу сегашното статукво.
"Трябва да се организираме и да създадем опозиционен блок", заяви лидерът
на България без цензура.
Той трябва да заложи в своята политика тежки реформи и спирането на
политическата олигархия и корупция, смята Бареков. Според него три партии в
България са носители на това - ГЕРБ, БСП и ДПС.
Ние трябва да помислим да направим нещо, което да не е част от това статукво,
а срещу него.
"Провалът на РБ беше, че те подлъгаха своите избиратели, че ще правят
промени, но редом с новите лица като Радан Кънев са и стари муцуни. И в един
момент реформаторите станаха част от това статукво", заяви Бареков.
Лидерът на ББЦ прогнозира, че кризата с КТБ отново ще се повтори и този път
това ще стане по отношение на пенсионните фондове.
Заради това, според него, КФН трябва да излезе и да каже ясно на хората
каква е реалната ситуация с фондовете и дали там няма някакъв проблем.

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

професионален
масажист
ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

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

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО
ÎÍËÀÉÍ

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

10

Мозайка

22 декември 2014 г.

ОВЕН

ВЕЗНИ

Имате навик да говоМного сериозно ще
рите повече от необхосе отнасяте към задимото, но дали винаги дълженията си днес, но ще се разказвате всичко, което трябва? Днес пилявате в твърде много посоки.
е момента да бъдете по-конкретни.
Хубаво е да отделите малко повече
време за нещата, коиТЕЛЕЦ
то обичате.
Ще искате да внесете
СКОРПИОН
нотка на разнообразие в
обичайните неща. Хубав
Ден на сбъднатите
момент да направите някои промени надежди.Дано не останете разочав обстановката.
ровани,но както е казано - най-много
сълзи са пролени заради сбъднато
БЛИЗНАЦИ
молитви.
Съществуването ви
СТРЕЛЕЦ
днес ще е много поприятно от обикновеДоста задачи сте
но, благодарение на сърси набелязали за днес.
дечните вълнения, които ще ви споТова може малко да ви
ходят.
поизнерви, но по-скоро би повлияло
зле на околните. Проявете повече
РАК
чувство за хумор.
Настроението
ви
КОЗИРОГ
днес ще е просто завидно. А това естествено
Ще ви се иска да се
ще има положителен ревпуснете в нещо ново
зултат. Творческото ви вдъхнове- и необичайно. Някое екстремно прение ще е на максимална степен.
живяване силно би ви заинтригувало. Все пак бъдете по-практични.
ЛЪВ

ВОДОЛЕЙ
Този ден носи доста
силен заряд в себе си, таДнес просто релакка че много внимавайте.
сирайте.
Открийте
Днес трудно ще контролира- своя начин, за да се почувствате
те страстите си. Наблегнете на раз- добре. С малко повече старание момислите.
же и до Нирвана да достигнете.
ДЕВА

РИБИ

Има за какво да се
Днес ще искате да прекавслушате в чуждото
рате деня в компанията на
м н е н и е .Опитайте се да бъдеприятели. Ще ви вълнуват
те обективни и не прекарвайте конкретни неща, а именно как точно
всичко през призмата на емоции- да осъществите намеренията си.
те, може сериозно да се депресирате.

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

Съперник

БНТ1
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
13:00 100 години българско кино
14:25Зелената линейка /п/
15:15Живот с Дерек тв филм /49 епизод/
16:00По света и у нас
16:10Новини на турски език
16:25Малки истории /п/
16:35Дързост и красота тв филм
17:00Бързо, лесно, вкусно
17:10Светиците тв филм /50 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:15Спортист на 2014 година
20:00По света и у нас
20:45Спортни новини
21:00История.BG
22:00В кадър
22:55По света и у нас
23:00Зелена светлина
23:05 100 години българско кино
00:40 Бързо, лесно, вкусно
00:50Денят започва с Култура /п/
02:05Здравето отблизо /п/
03:05По света и у нас /п от 20:00/
03:55Дързост и красота тв филм
04:20Светиците тв филм /50 епизод/п/

НОВА ТВ
05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"Огнено сърце" - сериен филм
13:30"Моята карма" - сериен филм
14:30"Момичето, което обичах"
16:00Новините на Нова
16:30"Малката булка" - сериен филм
18:00"Сделка или не"
19:00Новините на Нова
20:00"Подли камериерки" - сериен филм
22:00"Господари на ефира"
22:30"Военни престъпления"
23:30Новините на Нова
00:00"Часът на Милен Цветков"
00:50"Фирмата" - сериен филм
01:30"На кафе" - предаване на НТВ /п/
04:15"Долината на слънцето"

бТВ
06:00"Лице в лице"/п/
06:30"Тази сутрин"
09:30"Преди обед"
12:00bTV Новините - обедна емисия
12:30"Шоуто на Слави" /п/
13:30"Тайните на времето" - сериал
15:30"Светлината на моя живот" - сериал
17:00bTV Новините
17:30"Лице в лице"
18:00"Опасни улици" - сериал
19:00BTV Новините - централна емисия
20:00"Шифърът на Леонардо"
23:00"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
00:00bTV Новините - късна емисия
00:30"Под наблюдение" - сериал, еп. 22
01:30"Опасни тайни" - сериал, еп. 14
02:30"Преди обед" /п./
04:30"Светлината на моя живот" /п./

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

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

Удобно място
да се скрия!

ОИЦ – ПЕРНИК ОТЧЕТЕ УСПЕШНА 2014 Г.
На провелата се на 18 декември 2014 г. информационна среща за проактивна работа с представители на медиите, екипът на ОИЦ – Перник представи актуална информация за: изпълнението на оперативните програми през програмен период 2007 – 2013 г.; напредъка по одобрението на програмните документи за Програмен период 2014 -2020 г.; индикативните годишни програми на седемте оперативни програми за
2015 г.
Екипът на ОИЦ – Перник направи отчет за дейността си
през изминаващата година. Повече от 350 представители на
бизнеса, неправителствени организации, институции и граждани са посетили офиса на ОИЦ, търсейки информация, свързана с европейското финансиране. Най-голям интерес е регистриран към ОП „Конкурентоспособност“ и ОП „Развитие на
човешките ресурси“.
На проведените общо 14 информационни срещи в шестте общински центъра в областта са присъствали 423 човека. Повече от 1500 официални писма са били изпратени до институции, местни администрации, училища, търговски дружества, неправителствени организации и др.
Екипът на ОИЦ – Перник изказа своята благодарност за коректното отразяване на дейността
(над 220 публикации и репортажи) от регионалните електронни и печатни медии, като си пожела и
занапред това сътрудничество да продължи. По този начин информацията за Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, която популяризира ОИЦ ще може да достига до все повече потребители и
заинтересовани лица, убедени са експертите.
И през 2014 г. продължи успешното партньорство на ОИЦ – Перник с европейските клубове от гр.
Перник. Експертите от Инфoцентъра заедно с младите европейци отбелязаха Деня на Европа – 9
май, с изнесен офис, на който жители и гости на областния град имаха възможност да получат информационни материали, свързани с Общността.
Извън рамките на годишния план, Областният информационен център – Перник се включи в провеждането на четири национални инициативи, осъществени от мрежата от 28 информационни центрове в България. Инициативата „Да създаваме заедно европейски проекти“ бе насочена към младежите. 167 граждани от област Перник, взеха участие в анкетно проучване, свързано със Споразумението за партньорство на България като страна-членка на Европейската общност. Повече от
500 участника се включиха в инициативата „Да спортуваме заедно!“. Пътуващата изложба „Стъпки по пътя към програмен период 2014 – 2020“, в рамките на една седмица обиколи региона.
Областният информационен център - Перник, като част от мрежата на 28-те информационни
центрове, е създаден по Проект на Община Перник и финансиран по Договор BG161РО002-3.3.0200026-С0001 от Оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския фонд за регионално развитие.
www.eufunds.bg
Проект „Изграждане и функциониране на Областен информационен център – Перник”,
Договор №BG161РО002-3.3.02-00026-С0001., финансиран от Оперативна програма
„Техническа помощ”, съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Спорт

Съперник
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Ñïîðòíîòî ñè èçáðà „Ñïîðòèñò íà ãîäèíàòà”
Джудистката Виктория Павлова пребори конкуренцията
ната Ивайло Денов,
училищното настоятелство и родители
на учениците. Десетката беше излъчена
след гласуване между
треньорите в училището, които избраха
и Галина Венева – треньор по джудо и самбо за треньор на годината. Самата церемония беше разнообразена от чудесните
вокални изпълнения на
Ивон-Анжела и Камен

За 11 пореден път
спортно училище „Олимпиец” награди десетте си най-добри
спортисти. Наградата е получавана от
Александра
Накова,
която няколко пъти
намира място в десетката на спортис-

тите на Перник, а
веднъж стана и спортис тна годината на
Перник, |Ели Влахова
и Александрина Миткова, медалистки от
световни и европейски
първенства и
т.н. Церемонията беше уважена от Ваня

Коконова – началник
на РИО, заместниккмета Адриан Симеонов, председателя на
ОС на БФС Валентин
Лазаров , директора
на Двореца на културата Петьор Фетфов,
старши-ексепрта по спорт в общи-

Качаков – ученици от
училището, рецитации на по-малките
възпитаници, изпълнение на акордеон и
т.н. Наградата на директора
„Калокагатия” за хармонични
резултати в ученето
и спорта във вид на
раница, която може
да сепълни както с
учебници, така и със
спортни
принадлежности, получи Карина
Василева.

А ЕТО И ЦЯЛАТА ДЕСЕТКА:
1.Виктория Павлова – джудо и самбо
2.Ерика Станоева – таекуон до
3.Карина Василева – джудо и самбо
4.Александрина Миткова – джудо и самбо
5.Диляна Спасова – джудо и самбо
5.Йоан Петров – борба
7.Мирослав Богданов - футбол
8. Стивън Милчев – футбол
9.Николай Грахльов – волейбол
10.Йоана Петрова – джудо и самбо
10.Теодора Василева - джудо и самбо
В десетката има 11 спортисти, тъй
като след гласуването се получи равен
брой точки на заелите десетото място.

ФК „Миньор” – дали беше добра годината?
През настоящата
2014 година ФК Миньор (Перник) отбеляза своята 95-та годишнина. Клубът се
нарежда в челната десетка на вечната ранглистта на българския футбол. Гордостта на Перник, както
привържениците
на
спорта в Перник, наричат любимия си отбор обаче е в изключително тежка финансова ситуация. Въпреки
неравнопоставеността си като бюджет
спрямо голяма част
от конкурентите си
в Югозападната “В”
група, е с големи шансове да завърши на
първо място в класирането в края на първенството. Перничани заемат трето
място в класирането
на 3 точки от лидера
Оборище (Панагюрище). През миналата
спортно-състезателна година – 2013/2014
Миньор завърши на 4то място и игра финал за Купата на Аматьорската футболна
лига.В представителния отбор 2/3 от
футболистите
са
перничани.
ФК Миньор е основата на спорта и фи-

зическото
възпитание в Перник. Чрез
спортно-състезателната си дейност съдейства за укрепване
на здравето, физическото развитие и дееспособността на гражданите; придобиване
на трайнинавици за
занимание с физически
упражнения
и
спорт, както и за обогатяване на спортния
живот. В детско-юношеската школа на клуба активно се готвят
повече от 200 деца.
Юношите
старша
възраст заемат първото място в класирането след първия
полусезон на Зона “София”, като изпреварват връстниците си
от Левски, ЦСКА, Пирин (Благоевград) и набиращата
популярност частна столична школа София 2010.
Пернишкият клуб участва със свои състави в междуобластните първенства за
юноши и деца, организирани съвместно от
ОС на БФС – Перник и
ОС на БФС – Кюстендил. На полусезона
юношите младша възраст делят първото
място с ФК Марек
2007 (Дупница), а при

децата са лидери в
класирането пред ФК
Струмска слава (Радомир).
Две формации представяха Миньор в
турнира за Купа БФС,
в който участват
възрастови
групи,
неангажирани в първенства. Заради многото деца, трениращи в клуба и невъзможността да играят
от името на Миньор
(по
наредбата
на
БФС), четири състава
участват
във
футболните първенства от името на други футболни клубове
от областта, които
нямат възможност да
развиват детско-юношески футбол – ФК
Черногорец (Ноевци),
ФК Дружба (Мещица),
ФК Кракра 1919 и ФК
Дружба (Мещица). Традиционно формациите от школата се класират за участие в
заключителните етапи на Държавните
първенства.
Има сформирани и
няколко подготвителни групи.За изграждането и развитието
на младите футболисти се грижат 7 квалифицирани
треньори.Множество
са
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проблемите,
които
съпътстват работата на Сдружението с
нестопанска цел в обществена полза ФК
Миньор (Перник). Въпреки усилията на ръководството за осигуряване на издръжката на клуба, средствата са крайно недостатъчни за нормалното
му
функциониране.
Неритмичното
финансиране доведе до
задължения към мъжкия отбор.
Над 1500 лева седмично са необходими
само за обезпечаване
участието в първенствата на отборите в
клуба.Материалната
база е под всякаква
критика. Освен стадион “Миньор” няма
нито един терен, който да отговаря и на
най-елемнтарните ус-

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

ловия за работа. Тревното покритие на
стадиона обаче се
нуждае от ежегодна
профилактика, която
не е правена от 3 години.Формациите от
школата са принудени
да тренират и играят
мачовете си от първенствата на игрищата в близките села
Мещица и Кралев дол,
които с много компромиси могат да се
нарекат
прилични.
Липсата на подръжка
и инвестиции през
последните 25 години
превърнаха, разполагащия с две игрища комплекс в Дивотино в
неизползваем. Пустеещи и негодни са терените в Бела вода и Батановци. Не е ясен
статута и на занемарения терен “Конното”.

Владо Стоянов води
група към Малдивите
Лудогорец се премести на Малдивите.
Оказа се, че на райското място отмаря не
само вратарят Владислав Стоянов и половинката му Венера, а и няколко от съотборниците му. Стражът пръв отиде на екзотичното местенце, но бързо беше последван от
Светослав Дяков, Христо Златински, Михаил Александров и Юнес Хамза. Те също
са придружавани от половинките си и от
“постовете” им в социалните мрежи става
ясно, че компанията си прекарва страхотно.

Стойчо Стоев стъпва
днес на „Герена”
Бившият треньор на “Миньор Стойчо
Стоев ще стане треньор на „Левски“ в понеделник. Клубът и наставникът се разбраха
по принцип за договора. Предстоят последна фаза от разговорите и подписи. Вероятно договорът на 52-годишния специалист
ще е за сезон и половина, .Не се чува за напускане на досегашния треньор Георги
Иванов, който явно ще остане спортен директор.Стоев се раздели с „Лудогорец“
през юли, след като през май стана шампион. Бившият футболист на „Локомотив“
(Сф) бе вариант за „сините“ още след уволнението на Хосе Мурсия, за което „Труд“
писа на 1 август. Тогава факторите в „Левски“ обаче не оцениха високо треньорските
му качества. Сега Стойчо изплува на преден план след отказа на Димитър ДимитровХеро.С идването на Стоев се засилва „железничарското“ лоби на „Герена“, начело с
председателя на управителния съвет Иво
Тонев. Бившето елегантно ляво крило на
„Локо“ обаче си е левскар от малък, това е
известно из футболните среди. Гонзо е готов със селекцията, която в началото на
седмицата все пак трябва да бъде консултирана и с новия треньор.Стойчо е водил „Академик“ (Свищов), „Хасково“, „Чавдар“
(Етрополе), „Спортист“ (Своге), „Миньор“ и
„Монтана“. Той два пъти кара треньори на
„Левски“ да хвърлят оставки. С „Миньор“
би с 1:0 на „Герена“ през 2012-а и Николай
Костов си тръгна. С „Монтана“ направи 0:0
на „Аспарухов“ през 2013-а и Илиан Илиев
даде оставка, която тогава не бе приета, а
специалистът напусна през април.Идването
на Стоев сега на “Герена” може да се провали само от изненадваща договорка с класен специалист от чужбина.

12 гола на мач в Испания,
6:6 във втора дивизия
Доста любопитен резултат се получи
снощи на мача Нумансия - Луго. На зрелищния двубой от Сегунда дивисион в Испания головете падаха един след друг, но
в крайна сметка не беше излъчен победител и двата тима завършиха 6:6. Подобни
резултати рядко се получават в професионалния футбол, но явно играчите на Нумансия и Луго знаят как да бележат.
Първото полувреме не предвещаваше голово шоу, като до почивката паднаха само
две попадения - 1:1. Гостите от Луго поведоха в 12-ата минута, а Нумансия изравни
чрез дузпа в 34-ата. През втората част обаче имаше цели 10 гола. Гостите все водеха,
като в 79-ата минута резултатът беше 3:6.
Домакините от Нумансия обаче успяха да
вкарат 3 гола в рамките само на 6 минути в
края и така се стигна до впечатляващото
6:6. Само за справка ще споменем, че букмейкърите котират с коефициент над 150 равенство 4:4, а за 6:6 ставката би била космическа.След ремито Нумансия е на 10-ото
място в Сегунда дивисион с 24 точки, а Луго е 12-и с 22 в актива.
Страницата подготви Яне Анестиев

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова

Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29
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Празникът беше организиран от общината
Виктория СТАНКОВА
Весело коледно парти събра децата на
Перник и огласи с музика и песни пространството
пред
Двореца на културата. Снежанка, джуджета с червени бузи,
приказни елфи и клоуни посрещнаха малчуганите и веднага ги
приканиха да играят.
Предложиха им весели
игри с балони и много
танци. Включиха се
дори и най-малките, а
лицата им грейнаха,
когато усилията им
бяха възнаградени с
близалки и лакомства.
Специално за децата пламенни граовски
хора играха танцьорите
от
ансамбъл

„Граовче” при Обединения детски комплекс. Талантливи певици пък огласиха въздуха със звънливи народни песни. Докато
те пееха и танцуваха,
водени от феите и елфите
децата
пък
тропнаха игриво хорце.
После Снежанка и
джуджетата задаваха
гатанки на децата, а
от тяхната досетливост зависеше дали ще
се появи Дядо Коледа.
Кулминацията настъпи, когато всички
в хор и с подскоци
няколко минути викаха Добрия старец. Той
най-после дойде и запъхтян разказа на
зяпналите го малчуга-

ни, че пътува чак от
Лапландия, че попаднал в дълбоки снегове
и затънал чак до кръста в сняг, но храбрите му елени го измъкнали и до довели чак в
Перник. С доволни
възгласи бяха посрещнати думите на Дядо
Коледа, че добрите
джуджета ще му помогнат и ще раздадат
на всяко дете лакомства и подаръци.
Празненството за
малчуганите бе организирано от Община
Перник, а в приказните герои се преобразиха младите актьори
от Детско-юношеския театър „Мускетарите” към Обединения детски комплекс.

Майсторите на танца представиха завладяващ спектакъл

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

“Майсторите на танца” завладяха публиката в театралния салон на “Двореца на културата” в Перник. Традиционният им коледен
концерт тази година премина под надслов
“Коледна приказка”. За финал на концерта
на сцената излязоха всички участници заедно с ръководителите си Красимир Димитров,
Кристина Александрова, Олег Огнянов и Павлин Томов, а публиката се изправи на крака и
ги аплодира бурно.
Невероятните “Майстори на танца” подариха на почитателите си завладяващ коледен
спектакъл. Най-малките участници от Детската Балетна формация “Masters of the Dance”
при Танцов център “Masters of the Dance” кв. Люлин, София излязоха на сцената в костюми на ангелчета и моментално спечелиха
сърцата на публиката. Танците на всички участници бяха атрактивни и емоционални, а соловите изпълнения на младия талант Симона
Енчева и двукратния финалист в “България
търси талант” Павлин Томов, вече ръководител в школи “Masters of the Dance”, оставиха
всички в залата без дъх. За първи път публиката видя зрелищното изпълнение на най-новата група към “Masters of the Dance” в иновативния стил Хоп-троп, съчетаващ елементи
на народни танци и хип-хоп.
В спектакъла взеха участие Детска танцова формация “Masters of the Dance” 2-ро и 3то ниво при 10-то ОУ “Алеко Константинов”,
кв. Изток, Перник, Детска танцова формация
“Masters of the Dance” при ОУ “Св. Константин Кирил Философ”, кв. Тева, Перник, Детска танцова формация “Masters of the
Dance” начинаещи при Танцов Парти Център
“Masters of the Dance” - хотел Струма, гр.
Перник, Детска танцова формация “Masters
of the Dance” при НЧ “Просвета” - гр. Батановци, Детска танцова формация “Masters of
the Dance” - начинаещи и Младежка танцова
формация “Masters of the Dance” - напреднали при НЧ “Пробуда” - с. Драгичево, Формация Хип Хоп “Masters of the Dance” при Танцов Парти Център “Masters of the Dance” хотел Струма, гр. Перник, Формация Хоп
Троп “Masters of the Dance” при Танцов Парти Център “Masters of the Dance” - хотел
Струма, гр. Перник, Сборна любителска формация “Masters of the Dance” от любители
при 10-то ОУ “Алеко Константинов”, Танцов
Парти Център “Masters of the Dance”, ОУ “Св.
Иван Рилски” - гр. Перник, Любителска формация “Masters of the Dance” - начинаещи
при Танцов център “Masters of the Dance” кв. Люлин, гр. София, Детска Балетна формация “Masters of the Dance” при Танцов
център “Masters of the Dance” - кв. Люлин,
София, Симона Енчева със солово изпълнение и Павлин Томов, преподавател в школи
за Народни танци, Хип-хоп и Хоп-троп на
Masters of the Dance - гр. Перник.
Виктория СТАНКОВА
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Радомирец отнесе
акт от КАТ
Любомира ПЕЛОВА
Жител на Радомир отнесе акт, тъй като си
позволявал да използва автомобил, който
не е минал на технически преглед. Санкцията е наложена по време на специализираната полицейска операция, проведена
в града по метода на широкообхватния
контрол миналата седмица. Проверките са
извършвани в продължение на два часа от
органите на „Пътна полиция”. При инспекцията катаджиите са следели главно скоростта, с която се шофира, наличието на задължителната застраховка „Гражданска
отговорност” и техническата изправност на
возилата. Инспектирани са били 26 автомобила и толкова лица. Съставени са два фиша и въпросният акт за административно
нарушение. Фишовете пък са били издадени за шофиране без обезопасителни колани.
Проверките в целия регион продължават,
предупреждават от „Пътна полиция”.

АПРОПО
УПОРИТАТА
ПЕРНИШКА
МЪГЛА ОТ ПОСЛЕДНИТЕ
ДНИ СЪЩО Е В УСЛУГА НА
БИЗНЕСА. По-точно на бизнеса на автомивките. И ако това
природно явление продължи
по- дълго, нищо чудно да се открият сезонно и нови обекти, снабдени с пароструйки. Та кой собственик на автомобил,
паркирал го на открито, не е виждал браздите от прах, след като нощният скреж се
стопи. Барички и вадички от всички прозорци, врати и капаци. Които стъргалката
за лед само размацва, та на катаджията
да му е кеф да те глоби за лош външен
вид на возилото. Затова и с просто око се
вижда увеличената клиентела на автомивките из града. Топлото обедно време също е в услуга на миячите, които обикновено се радват на толкова работа само през
прашните и горещи летни месеци. Ето как
мръсният въздух над Перник се оказа, че
има и страничен положителен ефект.
В РАЗГАРА СИ Е НАЙ-БАНКЕТНОТО
ВРЕМЕ В ГОДИНАТА. РЕСТОРАНТИТЕ ВЕЧЕР СЕ ПРЪСКАТ ПО ШЕВОВЕТЕ. Народът, който иначе плаче за извънредна коледна надбавка, за да имал с
какво да посрещне празниците, празнува
като луд и без да е получил стотинка. А от
днес вече никой и не мисли за работа.
Както след първи август всичко отива на
море, така и след 20 декември всичко отива на банкет с тенденцията да продължи
наздравиците поне две седмици. Достатъчно е човек да излезе вечер из Перник,
за да се почувства като в Ню Йорк, за
който казват, че никога не спи. Навсякъде
сочно ухае на скара, отвсякъде се носят
песни и танци на народите, а такситата са
се наредили пред ресторантите като роми
на опашка за социални помощи. Заведенията избиват в пъти загубите от забраната за пушене през годината. Интересно
как би изглеждало това време на годината, ако се оправим, както си мечтаят
някои?
ОБЩИНСКАТА УПРАВА Е РЕШИЛА
ДА ПРЕДСТАВИ БЮДЖЕТА НА ПЕРНИК ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ утре
следобяд в Двореца на културата. Задал
ли си е някой въпроса кой се интересува от
общински бюджет точно в тоя ден и час. 23
декември и без това е никакъв ден откъм
работно време. И да ходи някой на работа,
това е само до 12 часа и после се юрва за
последни коледни покупки. Какъв ти бюджет, какви пет лева? Една коледна пуйка
внос е по-атрактивна от него.

