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Цена: 0,60 лева

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.595 лв.

ДНЕС КАЛЕНДАР ПОДАРЪК ЗА
ЧИТАТЕЛИТЕ НИ!

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

Боят
като мода
Да биеш персонал от Бърза
помощ вече стана не само навик, но и сякаш
задължение на голяма част от болните.
Още не е изсъхнало мастилото от предписанията на здравния министър, още не са
утихнали страстите около т.н. расова дискриминация, и поредният случай на бити
медици дойде като коледна честитка.
Този път пиян перничанин отново стана
героят на деня с безобразно хулиганско поведение в кабинетите за спешна помощ.
Още един хубав повод министър Москов да
удари по масата и да извика: „Докога?” Че
ако досега оплаквахме „белите престилки”,
че напускат България в промишлени количества, вече трябва да си отговорим и на
въпроса: „А не бягат ли и щото не им се яде
бой?” Да биеш доктор стана едва ли не
престижно, героично и заслужаващо всенародно уважение. Как да е иначе, щом като
биячите действат методично, сякаш са на
щат?
И нищо чудно в коледните и новогодишните нощи статистиката да отчете не само преминалите през Спешното препили,
преяли и потрошени пациенти, но и докторите и сестрите, споделили участта на
Кубрат Пулев в мача срещу Кличко. А анестезиологът д-р Москов пак ще е на дежурство...
Валентин ВАРАДИНОВ

Горя поредният автомобил
Любомира ПЕЛОВА
Лек автомобил е унищожен при пожар,
засегнати са и други два.
Сигнал за гоящите коли, паркирани на
улица „Рашко Димитров” в пернишкия кв.
Изток е подаден на 20 декември, около 3,20
часа на тел. 112. Напълно изгорял е лек автомобил „БМВ х5”. Обгорели са паркираните до него „Опел Зафира” и „Форд”. БМВ то е управлявано от 26-годишен перничанин, който до момента не е познат на органите на реда. Причината не е установена.
Една от предполагаемите версии е умисъл.

СЛЕДВАЩИЯТ БРОЙ НА ВЕСТНИК “СЪПЕРНИК”
ЩЕ ИЗЛЕЗЕ НА 29. 12. 2014 Г.

ПРОДАЙТЕ

www.sapernik.info
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Отърваха саморазправата само заради бързата реакция на полицията
Любомира ПЕЛОВА
Полицаи предотвратиха поредния опит
за насилие над медицински персонал от
Спешна помощ в Перник.
Инцидентът е станал около 4,10 часа миналата нощ. Медици
от Центъра за спешна и неотложна помощ в областния град
алармирали, че видимо
пиян млад мъж буйства, заплашва и се
опитва физически да
се саморазправя с дежурните сестри и лекари. Пристигналите
на място полицаи за-

държали 24-годишния
перничанин М.В. Младежът бил пиян, заканвал се на персонала, опитал да удари
медицинска сестра и
се нахвърлил върху дежурния лекар с намерение да го души с ръце.
Пристигналите
полицаи задържали с
полицейска
з-аповед
за 24 часа агресивния
младеж.
Нападенето над пернишки ведици не е
прецедент в местната Спешна помощ. В
началото на декември
д-р Румен Денчев бе
нападнат и бит от

двама пияни радомирци по време на дежурство.
Двамата
младежи били докарани докарани в спешното отделение в неадекватно състояние.
Когато лекарят започнал прегледа на
единия от тях отнесъл юмрук в лицето, в
резултат на което
била разкъсана устната му и се наложило
колегите му да го
шият. Приятелят на
момчето също направил опит да посегне,
но на други лекари.

На страница 2

Още 3 дни е валидна безлихвената
ваканция от „Топлофикация Перник”
Силвия ГРИГОРОВА
Безлихвена ваканция
за битовите абонати
обяви преди Коледа
„Топлофикация
Перник”. Тя стартира на
1 декември и приключва на 31 декември
2014 г., припомниха
от
ръководството
на дружеството. От
там поясниха, че битовите клиенти могат да се възползват
както от безлихвено
плащане на дължимата сума, така и от
отстъпка при три категории задължения:

1. Ако абонатите
платят напълно текущите си задължения, те ще имат възможност да ползват
безлихвено плащане, а
освен него и 13.7%
отстъпка от дължимата сума;
2. При цялостно издължаване на задължения, за които вече
са предприети действия за събиране по
съдебен
ред,
без
влязло в сила съдебно
решение и издаден изпълнителен лист, абонатите могат да се
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възползват от безлихвено плащане;
3. Онези абонати,
които заплатят напълно задълженията си по
образувани
изпълнителни производства,
могат също да се възползват от безлихвено
плащане, но след като
си платят дължимите
такси и разноските по
изпълнението
при
съответния
съдебен
изпълнител, при който
е образувано изпълнителното дело.

На страница 2

- 0898/47 12 53
- 076/60 03 01
- 076/ 60 13 15
0888/68 95 35
076/ 60 19 23
0888/54 88 67
076/60 13 38

ГОДИШНА АНКЕТА НА ВEСТНИК ”СЪПЕРНИК”
ЛИЧНОСТ НА 2014-та ГОДИНА

1................................................
2................................................
3................................................
4................................................
5................................................



M

сутрин

СЪБИТИЕ НА 2014-та ГОДИНА

1.................................................
2.................................................
3.................................................
ПОДРОБНОСТИ НА СТРАНИЦА 12

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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Зам.-кметът Румяна Гьорева
обеща прозрачност
Виктория СТАНКОВА

Областта

Съперник

“Âàÿ äåíñ” ñ óíèêàëåí ñïåêòàêúë

Той ще се представи в зала “България” днес

Заместник-кметът по „Образование,
култура, младежки дейности и спорт” в
Община Перник Румяна Гьорева обеща
прозрачност и публичност в сектор „Образование” пред Съюза на работодателите в системата на народната просвета в
България /СРСНПБ/. Тя бе гост на отчетно-изборното събрание на областната
структура на организацията и заяви, че
екипът на Община Перник оценява високо съвместната работа със социалните
партньори, сред които и СРСНПБ и изрази увереност, че това търсено и желано
партньорство ще се поддържа и развива
и занапред.
Гьорева каза още, че ще бъде приветствана всяка инициатива, предложение
или проект с обществена значимост, които водят до подобряване на образователните услуги в учебните заведения на територията на общината. Тя направи и кратък отчет на едномесечното управление
на новия екип на Общината сферата на
образованието и грижата за детските
градини и училища.
От името на кмета на община Перник
инж. Иван Иванов Румяна Гьорева връчи
реплика на първия оригинален печат на
цар Петър и поздравителен адрес на досегашния председател на областната
структура на СРСНПБ Георги Стоянов,
който се оттегли от поста. Изразявайки
благодарност от ползотворното дългогодишно партньорство, община Перник му
пожела здраве и неуморим творчески
дух.

Още 3 дни е валидна ...
от страница 1

Клиентите на топлофикационното
дружество могат да се възползват от
обявените отстъпки на касите на „Топлофикация-Перник” в Минна дирекция и в Банка ДСК- Изток, които до
31.12.2014г. ще работят с удължено
работно време- от 8.00ч. до 17.15ч.
За да се възползват от обявените
отстъпки, при наличие на някоя от трите категории задължения, клиентите
на „Топлофикация Перник” е необходимо да заплатят първо задълженията по образуваните изпълнителни
производства и тези, за които са
предприети действия за събирането
им по съдебен ред, без влязло в сила
съдебно решение и издаден изпълнителен лист, за да могат да се възползват от отстъпките
за текущи задължения.
Всеки клиент на „Топлофикация
Перник” може да получи точна информация за размера на задълженията
си за консумирана топлинна енергия
към момента в сградата на Минна дирекция.

Виктория СТАНКОВА
Балерините
от
студио “Вая денс” от
Перник представят
уникалния спектакъл
“Хлапета” на сцената
в зала “България” в
столицата днес на
23-ти декември от 19
часа.
Музикантите
от Quarto Quartet, с
които балетът има
чудесно партньорство, излизат на сцената редом с децата.
Участва и Софийската
филхармония.
Представлението ще
бъде със специалното участие на младата актриса Десислава
Касабова, която ще
допълни
коледната
картина със забавни
шеги и закачки. Тя също е възпитаница на
балетната школа в
Перник с ръководител Ваня Рошкова, в
която е започнала да

танцува от 5-годишна възраст.
Авторският
балетен спектакъл “Хлапета” е изигран от деца
за деца във възрастта от 5 до 17 години, разказа Ваня Рошкова -педагог, хореограф и ръководител на
балетното студио.
Това е един вълшебен
музикален спектакъл
със сюжет, който музиката и танца ще разкажат по необичаен начин. Хореографията е
специално
създадена
от Ваня Рошкова, Йоана Йорданова, Даниела
Методиева и Анета
Ченишева. В програмата са включени красиви танцувални пиеси
от Дмитрий Шостакович – известните “Валс №2?, “Валс на куклите”, “Контраданс”, две
пиеси за струнен квартет –„Елегия” и „Пол-

ка”, “Чай за двама” и
емблематичните
творби на Чарли Чаплин – музиката от “Светлините на рампата”, “Хлапето” и незабравимия “Танц на
хлебчетата”.
Този
спектакъл е по- различен от всичко, което
съм правила досега,
разказа Ваня Рошкова.
Формално е разделен
на три части – работен процес, генерална
репетиция и самия

КНСБ: Структурата на общината
е приета в разрез с КТ и КТД
Любомира ПЕЛОВА
Председателят на
РС на КНСБ в Перник
Наташа Ангелова и
представители
на
синдикалната организация при Община
Перник връчиха на
кмета на Община Перник Иван Иванов, на
председателя на ОбС
Милан Миланов и на
всички местни законотворци в писмен
вид своята позиция
относно приемането
на нова структура на
общинската администрация.
„По време на дебатите и разискванията стана безпощадно
ясно, че кметът на
общината
е
предприел
тактиката
„Разделяй и владей”,
тъй като прочете
пред всички становище от СО на КТ „Подкрепа”, с което те дават съгласие за приемане на новата структура! С това те поставят под угроза десетки работни места
и необосновани съкращения. Още веднаж
напомняме, че в Община Перник има подписан общ Колективен трудов договор
от двете синдикални
организации!
Синдикалната организация
на КНСБ не е била уведомена съгласно чл.
10 от КТД и съгласно
чл.37 и чл. 42 от КТ не
и е искано становище!
В тази връзка заявяваме, че структура-

та бе приета в нарушение на основният
трудов закон в Република България и КТД.
Нашите съграждани, работещите в общинската
администрация, трябва да
знаят, че последващите
съкращения,
които ще се случат са
благодарение на общинския
съветник
Любомир Жотев - регионален председател
на КТ „Подкрепа”, получаващ сериозно месечно възнаграждение
над 1000 лв./както и
всички останали общински съветници/ и
синдикалното
ръководство на Синдикалната секция на КТ
„Подкрепа”в Общината.
Всички служители,
членове на КНСБ които ще бъдат съкратени, „за да се модернизира
общинската
администрация”, ще

бъдат върнати по съдебен ред безусловно.
За съжаление финасовата тежест от делата и обезщетенията отново ще бъде за
сметка на всички нас!
Кметът на Община
Перник обеща, че от
днес вече ще спазва
законите на страната!С това на практика той призна, че до
този момент не е било така!” се казва в
позицията на РС на
КНСБ. Лидерът на синдиката Наташа Ангелрова отправи тежките обвинения към колегата си – лидер на
КТ „Подкрепа” заради
утвърждението, което той е дал на предложената нова структура на общинската
управа, ден преди документът с промените вд администрацията да бъде внесен за
разглеждане в комисиите.

концерт. Публиката
вижда това, какво се
случва в балетната
зала и зад кулисите
през очите на малката Магделена, нейните първи опити да
се качи на палци, сълзите й, че не може да
танцува с тях, после
как тече генералната репетиция и вихрените емоции по
време на същинския
концерт.
Десислава Касабова,

която тази година завършва НАТФИЗ, влиза в ролята на учителката по балет. Тя
се превъплъщава и в
ролята на Чарли Чаплин, който успокоява
малката балерина и
първите й стъпки в
трудното и изящно
изкуство на балета.
Скритото послание е,
че изкуството, особено
при
децата,
трябва да носи удоволствие.

Ново нападение над ...
от страница 1
В нощта на инцидента на смяна е
бил и д-р Асен Асенов, който отървал
силовата разправа само защото между него и нападателите се оказала
една от носилките на колела.
Шефът на болницата д-р Иван Евлогиев тогава уточни, че е била извикана и полиция, но не скри своето и на
колегите си възмущение от подобни
инциденти. Спешнотго се превръща в
изтрезвител – след като ръководството на МВР взе решение за закриването му докарват пияни до безпаметност при нас да ги свестяваме и това
е резултатът, беше гневен тогава директорът на пернишкия стационар.
Лошото е, че все по –често пияни буйстват в Сепшния център.
През 2013 година година пък роми
обградиха д-р Милен Валянов от Бърза помощ и екипа му и потрошиха линейката им. Инцидентът стана след
като екипът е бил извикан заради
травма на главата на един от участниците в скандал, избухнал в пернишкия квартал Тева. Когато медиците
казали на пострадалия да се качи в
линейката, ромите се разгневили,
заявили, че няма да правят нищо, докато не дойде полиция, а след това ги
заобиколили и започнали да трошат
линейката.
Заради агресивното поведение на
подобни „пациенти” медиците поискаха паник бутони в линейките, но до
момента поне в пернишките автомобили такива няма.

Панорама

Съперник

23 декември 2014 г.
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Коледен подарък за
децата от Перник
Зоя ИВАНОВА

Областната администрация ще работи при пълна прозрачност

Любомира ПЕЛОВА
Областният управител Ирена Соколова и
двамата й заместници
Валентин Димитрова и
Илинка Никифорова на
традиционна коледноновогодишна среща с
представители на местните медии обявиха
намеренията си за работата си занапред.
Амбицията ни е Областната администрация
да заработи по-ефективно още от начало-

то на следващата година в полза на гражданите, заяви вчера Ирена Соколова, припомняйки, че през 2015 година година трябва да
влязат изискванията
за електронно и комплексно обслужване на
административните
структури. Това е голямо
предизвикателство за нас, допълни губернаторът. Заедно с
екипа си тя даде дума
провеждането на ре-

Нов съветник от ГЕРБ
положи клетва
Любомира ПЕЛОВА
Анка Йорданова е новото попълнение в
групата общински съветници от ПП ГЕРБ в
пернишкия минипарламент. Тя влиза в местния законодателен орган на мястото на
юриста Денислав Захариев, чиито пълномощия бяха прекратени след като зае поста
секретар в общинската администкрация.
Вчера тя положи клетва и даде дума да работи за благото и в интерес на перничани.
Анка Йорданова е завършила Стопанската
академия в Свищов, специалност “Финанси и застрахователни дейности”. От 1977 г.
работи като преподавател по “Банково дело, микроикономика и стенография” в Професионалната гимназия по икономика в
Перник.

ЧЕЗ ще отчита електромерите
и през почивните дни
Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ Разпределение България ще отчита
електромерите на своите клиенти в Западна България и през почивните дни на 2, 3 и
4 януари, за да спази изискването срокът
на отчитане да не надвишава 31 дни. Компанията е ангажирала 594 служители, които
ще работят през почивните дни в началото
на януари 2015 г. „Призоваваме клиентите да осигурят достъп до средствата за търговско измерване, за да могат служителите да отчетат използваното количество енергия. В случай че не е осигурен достъп,
фактурата за електроенергия ще бъде формирана на база потреблението през аналогичен предходен период, съгласно Общите
условия. Дружеството гарантира спазването на максимален период на отчитане от 31
дни“, каза Илиян Мутафчиев, директор „Мерене и управление на данните“ в ЧЕЗ Разпределение България. Битовите и малките
стопански клиенти на дружеството, до чиито електромери няма достъп без тяхното
присъствие на място и попадат в този период на отчитане, имат възможност да отчетат сами показанията на електромерите
си и да декларират показанията на денонощната информационна линия 0700 10
010, по електронната поща на адрес
zaklienta@cez.bg, на факс (02) 8959 667 или
в Центровете за обслужване на клиенти.

гионалните политики
да става съвместно с
гражданите, за да се
постигне абсолютна
прозрачност. За да
стане това факт, към
Областна администрация Перник ще бъдат
създадени няколко нови консултативни съвети.
Те ще са реално продължение на инициа-

тивата на бившия
областен управител
арх.Михаил Михайлов,
който създаде Консултативен
съвет
към областният управител. Идеята е
прекрасна, а нашата
амбиция е да я надградим, изграждайки
няколко нови консултативни
съвета,
които ще помогнат
да се фокусираме
върху всяка сфера на
икономиката, социалната политика, обществения ред и сигурността,
образованието и културата, и най-вече бизнеса, допълни Соколова. Инициативата е
била посрещната с
адмирации и на проведената в края на
миналата
седмица
специална среща с
представителите на

бизнес-средите
от
целия регион. Идеята
е да има развитие
във всички общини
от областта, да могат те да се развиват паралелно и не на
последно място да си
сътрудничат.
Тя
поясни, че в тях ще
бъдат поканени да
вземат участие експерти от различните области, но ще
има и гражданско
участие във всеки
консултативен
съвет. Няма да бъде
забравена и доброволческата дейност,
в която ще могат да
се включат млади хора, които имат желание да помогнат в една или друга сфера,
според знанията и
уменията си, стига
да имат желание желание за това.

Нерви заради новата структура
на общинската администрация
Предколедното настроение бе далече от
страстите, които се
разгоряха на последното за година заседание на пернишкия Общински съвет. Напрежението се усети още
с изключително актуалния въпрос, който постави представителят на десницата в местния законодатален орган Петьо
Фетфов. Той попита
знае ли се каква точно
е съдбата на получените близо 18 милиона
лева от правителството на тройната
коалиция като компенсация за появилите се
в резултат на въгледобива табани върху
общински терени с оглед днешното катастрофално финансово
състояние на общината и твърдението на
бившия градоначалник
Росица Янакиева, че
Перник от 15 години
насам е с постоянен
дефицит между 11 и
15 милиона лева.
През 2008 година дефицитът е бил 11 милиона и би трябвало с
въпросните пари той
да е покрит и да са останали още 8 милиона
за харчене. Фетфов
поиска от новия градоначалник да следващото заседание на
ОбС да бъде представена точна справка за
случилото се с парите
– за какво, къде са харчени. После страстите се нажежиха и във
връзка с обсъждането

и приемането на новата структура на общинската
администрация. От левицата
бяха категорични, че
сметките не излизат,
че идеята, лансирана
предварително, е да се
въведе нов, по-ефективен модел на управление, който да гарантира и желанието
на новия кмет Иван
Иванов да се харчи
толкова, колкото е изкарано и да се гарантира по-високо качество на обслужването
на населението.
Вместо това, според представителите
на БСП и коалиция,
има раздуване на отделни звена в администрацията за сметка на други. Общинските съветници от
ГЕРБ и от „Лидер” защитиха управата с
твърдението, че не
се
случва
нищо
страшно, тъй като
всеки кмет трябва да
си направи екипа, с
който да работи. Левите съветници реагираха остро и на отнемането на една от
и без това малкото
щатни бройки в найголямото
пернишко
кметство Изток, без
какъвто и да било дебат в пленарна зала и
в постоянните комисии, за да бъде разделена тя на две за селските кметства в
Богданов дол и Расник. Така Изток остана само с шестима
служители, което ще

създаде проблеми в
обслужването на над
20 000 жители в района. Въпреки това с
гласовете на 28 от
общинските съветници новата структура
на Oбщина Перник бе
приета. Спорове имаше и около приемането на докладната,
внесена от кмета
Иван Иванов, с която
той поиска съгласието на местните законотворци да изтегли
един милион банков
кредит за някои неотложни плащания.
Според него заради
тежкото й финансово
състояние общината
се нуждае спешно от
средства за изплащане на сумите по наложените от частни съдебни изпълнители запори на банковите
сметки, както и за изпълнение на подписаните с отделни фирми и НАП споразумения за разсрочено плащане на просрочените
задължения. От ляво
вчера бяха категорични – парите да са само
и единствено за тази
цел, от десницата пък
разшириха кръга и дадоха възможност на
градоначалника да използва част от милиона и за заплащане на
забавени заплати на
служители от общински предприятия и
други дейности. В
крайна сметка бе приета докладната във вида, предложен от кмета Иванов.

Сълзи от възхищение! За първи път от 9
години насам в неделя следобяд видяхме
детска театрална постановка на сцената на
театъра в гр. Перник, организирана от д-р
Валентин Павлов- народен представител в
43 НС от Реформаторски блок . Днес постановката “Макс и Мориц “ зарадва децата на
област Перник. Този коледен подарък от д-р
Павлов бе приет с огромна радост от децата
и с възхищение от родителите, а дядо Коледа раздаде подаръци на малчуганите. “Много чудеса и вълшебни мигове “пожела др Павлов на щастливите дечица.

Николай Добрев завърши
политическата академия
Зоя ИВАНОВА

По време на заседанието на Националния съвет на БСП председателят на партията Михаил Миков връчи сертификати
по слу чай завършването на втори випуск
на Националната политическа академия
към Националния политически институт
„Димитър Благоев”.
„Лекторите успяха да ни предадат както теоритични и така и практически знания и умения, с които можем да бъдем
полезни на БСП и политическия живот.Това заяви Областният координатор на МО в
БСП в Област Перник, зам. председател
на МО в БСП - Перник, член на Изпълнителното бюро на Общински съвет на БСП
– Перник Николай Добрев, който получи
лично от председателя на НС на БСП Михаил Миков отличие за завършената политическа академия.

Бърз съд за пиян шофьор
Любомира ПЕЛОВА
Бързо производство за шофиране след
употреба на алкохол е започнато от пернишки пътни полицаи. На 19-ти декември,
в пернишкото Първо районно управление
„Полиция” е подаден сигнал за леко пътнотранспортно произшествие на кръстовището на улиците „Битоля” и „Батак”.
Пристигналите на място полицаи установили, че виновен за инцидента е 54-годишният Н.И., който шофирал „Фолксваген Пасат”. При изпробването му с техническо средство за алкохол са отчетени 1,
24 промила. Водачът отказал кръвна проба за химичен анализ.
Работата по документиране на случая
продължава.
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Те влизат в сила от началато на следващата година

Зоя ИВАНОВА
Националният осигурителен институт
уведомява осигурителите и самоосигуряващите се лица, че
от 1 януари 2015 г.
влизат в сила нови образци на документи
за изплащане на парични
обезщетения
при болест и майчинство. Изменени и допълнени са образците
на
придружително
писмо (Приложение №
8) и опис на документите (Приложение №

9) към Наредбата за
изчисляване и изплащане на паричните
обезщетения и помощи от държавното
обществено осигуряване (НИИПОПДОО),
обнародвани в бр.90
на ДВ от 31.10. 2014
г.
Измененията са във
връзка с въвеждането от 1 януари 2015
г. на новия ред за издаване на болничните
листове и за представяне в НОИ на
данните от тях и от

Стартира кандидатстването
за наградите за безопасност
и здраве при работа
Силвия ГРИГОРОВА
Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“, която организира традиционния конкурс „Годишни национални награди
по безопасност и здраве при работа“, обяви
старта на неговото пето издание. Това информираха от Дирекция „Инспекция по труда” в
Перник. Предприятията -победители за 2014
г., ще бъдат обявени през януари 2015 г. Конкурсът по традиция се подкрепя от Изпълнителна агенция „ Главна инспекция по труда”,
която стои зад всяка инициатива за популяризиране на инвестициите в безопасни и здравословни условия на труд и ползата от тях.
Основната цел на наградите на Фондация
„Център за безопасност и здраве при работа“
е да се отличат примери за добри практики в
областта на здравословните и безопасни условия на труд в страната, като същевременно
с това се насърчат и дейностите, свързани с
превенцията и контрола на рисковете на работното място, чрез активното участие на
всички заинтересовани страни.

Учители искат единен
учебник по предмет
Виктория СТАНКОВА
Повечето учители искат да има само по един учебник по предмет, а не неограничен брой.
Според министъра на образованието проф.
Тодор Танев обаче това не е добра идея. „Никога не съм бил само за един учебник, съмнявам се в това да бъде един, както беше по
времето на „Рибния буквар”. Може би трябва
да има не само учебници, а и учебни помагала, които да помагат на творчеството”, коментира той. Учебни помагала в българската образователна система има и в момента. По повод споровете в парламента трябва ли държавата да плаща субсидия на частните школа
министър Танев заяви, че частните и държавните училища трябва да бъдат равнопоставени. „Редно е реципрочно държавните да имат
възможност за частни инициативи. Аз съм за
това да се събират колко е възможно частни и
държавни, както е по света, а не да бъдат противопоставяни. Имат много възможности и в
момента ги имат, но не ги използват достатъчно”, заяви Танев.

решенията по обжалването им от органите на медицинската
експертиза. За осигурителите и самоосигуряващите се лица
вече отпада задължението да представят
в
териториалните
поделения
(ТП)
на
НОИ болничните листове, издадени след
31 декември 2014 г.,
но с оглед осъществяването на последващ контрол от компетентните органи, е
необходимо работодателите да ги съхраняват за срок 3 години,
считано от 1 януари
на годината, следваща годината, в която
са издадени.
С изменените образци от началото на
2015 г. в ТП на НОИ
ще се представят само декларациите от

осигурителите/самоосигуряващите се
относно правото на
парично обезщетение
(Приложение №15) и
другите необходими
документи за болнични листове, издадени
след 31 декември 2014
г., независимо че временната неработоспособност може да е
започнала преди 1
януари 2015 г.. Осигурителите трябва да
представят с новите
образци и всички заявления-декларации за
изплащане на парични
обезщетения, независимо от датата, от
която се иска изплащане на обезщетенията.
Болнични листове,
издадени
преди
1
януари 2015 г., се
представят в ТП на
НОИ с утвърдените

за 2014 г. образци на
придружително писмо (Приложение № 8)
и опис на документите, (Приложение № 9)
Важно е да се знае,
че издадените след 31
декември 2014 г. болнични листове върху
бланки
„Болничен
лист за временна неработоспособност,
са невалидни. В тези
случаи
болничният
лист следва да бъде
анулиран от органа на
медицинската експертиза, който го е издал и да се издаде нов
– по образец, съгласно
приложение № 3 към
Наредбата за реда за
представяне в Националния осигурителен
институт на данните от издадените
болнични листове и
решенията по обжалването им.

Асоциация „Родители“: Децата
на училище на шест години
Виктория СТАНКОВА
Асоциация „Родители“ предлага децата
да тръгват на училище на 6 години, но само след положителен
резултат на тест за
училищна готовност.
Сега това е въпрос
на преценка на родителя, а от детската
градина се издава документ, който обаче
не е в резултат на
тест, а на цялостно-

то наблюдение на детето. Според асоциацията обаче родителите може да не са в
състояние да преценят готовността
на детето за училище. С подобен мотив
същата промяна предлагат и от Съюза на
работодателите
в
средните
училища.
Синдикатът на българските учители пък
е на мнение задължи-

телната предучилищна подготовка да започва от 4-годишна
възраст.
Асоциация „Родители“ предлага и друга
ключова промяна – в
срок между 3 и 5 години всички училища да
преминат на едносменен режим на обучение, като успоредно с
това се развие пълноценно целодневно обучение.

Близо 380 хиляди лева
изплатени по „Училищен плод”
Силвия ГРИГОРОВА
Близо 380 000 лева изплати Държавен фонд „Земеделие” на фирмите, които са доставчици по схемата „Училищен плод”. Това са първите плащания по тази схема, поясниха от фонда. Средствата са платени, след като на училища и детски градини от цялата страна бяха доставени
около 80 тона свежи плодове и зеленчуци. Към 19 декември 2014 г са доставени на децата най-много ябълки- над
29 тона, портокали – над 12 тона и моркови- над 10 тона,
моркови- над 10 тона, мандарини- близо 9 тона. Най-малко
е количеството на доставените сливи- 86 кг и на гроздето650 кг. През настоящата Кампания 2014/2015 г. право да
осигуряват продукти по „Училищен плод” имат 410 доставчика. Те снабдяват със свежи плодове и зеленчуци
2 889 учебни заведения, в които се обучават 402 571 деца. През тази учебна година на дете се полагат свежи
плодове и зеленчуци на обща стойност 27,29 лева без
ДДС. Запазва се стойността на порцията- 0,68 лв. без
ДДС.
Доставките по „Училищен плод” започнаха от 3
ноември 2014 г. и ще продължат до 31 май 2015 г. В този
период децата ще получават пресни ябълки, круши, праскови, сливи, череши, грозде, банани, мандарини, портокали, грейпфрути, киви, домати, краставици и моркови. Качеството и грамажът на доставяните продукти ще се проверяват от ДФ „Земеделие” и от Българската агенция по
безопасност на храните. Извършваните проверки са
всеобхватни и стриктно се осъществяват на територията
на цялата страна на база риск-анализ, затова родителите
могат да бъдат спокойни за качеството и безопасността
на доставяните плодове и зеленчуци.

15-годишните да могат
да се учат на знаят,
ако не се образоват
Виктория СТАНКОВА
Ако не учат, 15-годишните да могат да работят. Тази идея отново е на дневен ред, но този път покрай проектозакона за училищното
образование идеята има нов вид.
Българската стопанска камара предлага
обучение чрез работа да се организира и за
15-годишни, които не ходят на училище. Това
би дало шанс на младежи, които остават без
диплома, поне да усвоят занаят и чрез системата за валидиране на знанията да получат
сертификат за уменията си. Покрай дебатите
за промени в Кодекса на труда работодателската организация искаше да се позволи на
15-годишните да работят. Сега ограничението
е 16 г., при това под редица условия. Асоциация “Родители” предлага децата да тръгват на
училище на 6 години, но само след положителен резултат на тест за училищна готовност.
Сега това е въпрос на преценка на родителя, а
от детската градина се издава документ, който
обаче не е в резултат на тест, а на цялостното
наблюдение на детето. Според асоциацията
обаче родителите може да не са в състояние
да преценят готовността на детето за училище.
С подобен мотив същата промяна предлагат и
от Съюза на работодателите в средните училища. Синдикатът на българските учители пък е
на мнение задължителната предучилищна
подготовка да започва от 4-годишна възраст.
Асоциация “Родители” предлага и друга
ключова промяна - в срок между 3 и 5 години
всички училища да преминат на едносменен
режим на обучение, като успоредно с това се
развие пълноценно целодневно обучение.
И родителите, и Синдикатът на българските
учители искат да се въведе минимален праг,
под който парите за образование не може да
падат и който да е сравним със средноевропейските нива за финансиране на сектора.
Учителският профсъюз обвързва средствата
за образование с финансирането на частните
училища. Държавното финансиране за частното образование да започне, когато разходите
за образование надхвърлят 5% от БВП, е предложението на СБУ.
ПЪТЯТ КЪМ ХРАМА

ВЕЛИКАТА ТАЙНА
“И Словото стана плът, и живя между хората,
пълно с благодат и истина.”
Евангелие от Йоан
Човечеството тънело в грях.
Но хората се надявали и очаквали своя
спасител: индусите - Буда Матрей; персите Соашианта; юдеите - Месията... А римският
орел порел въздуха, където в хаос с смесвали съществуващите начала.
Но времето се изпълва: Словото става
плът - тайна велика е - “Бог снизхожда към
човека, за да възхожда човек към Бога”
(св. Ириней Лионски).
Творението, поначало е от Бог-Отец, осъществява се от Божия Син и се освещава от
Свети Дух. А щом всичко получава реализация, чрез Син Божи, Той е трябвало в дадена определеност да се въплъти.
И Словото се въплъщава - става Човек. Но
Синът на Бога не възприема отделна личност (ако е така ще е изкупен само един човек), но съединява Своята божественост с
човешката природа и освещава човека като
цяло. Първородният грях е дело на Адам първият човек; този грях и неговите последствия е трябвало да бъдат изкупени от
Човек. Но Иисус се ражда пещера, използвана за обор; ражда се в нищета... После
ще живее с презрени хора и нищожни, и
грешници... Ще позволи хули, гаври, бичуване и Разпятие. Човешки погледнато: защо?
...От Любов към човеците Божият Син слиза от Своя небесен трон и бива окаяник тука
- Силата се изявява, и в немощ, за да пребъде свободата, а не преклонението на неволника пред Силния.
Рождество Христово е начало на Нова ера
и живот Нов. Нашият Спасител ни освобождава от страстите и бесовете, и като ни помирява с Бога, открива за нас Царството
Божие.
Радослав Йовчев

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

Рекламно приложение
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БРОКЕРСКА КАНТОРА
Агенцията е създадена през
1994 г.

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

"Мила ЕМ" ЕООД

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

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

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

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

АГЕНЦИЯ

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

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

- 17000 ЛВ.

2. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА

- 19000 ЛВ.

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

-24000 ЛВ.

4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ

- 26000 ЛВ.

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

- 31500 ЛВ.

6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН

- 37000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ

- 60000 ЛВ

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

- 50000 ЛВ.

9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13

- 22000 ЛВ.

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

-55000 ЕВРО

11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4

- 69000 ЕВРО

12. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4

- 74000 ЕВРО

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

- 13000ЛВ.

2. С.ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М, АСФАЛТ

- 77000 ЛВ.

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

-33000 ЛВ.

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

-32000 ЛВ.

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

-20000 ЛВ.

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

- 43000 ЕВРО

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

-10000 ЛВ.

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

- 350 ЛВ.

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

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

"ГАБИ-М" ЕООД

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

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

Имоти
ПРОДАВАМ:

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

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

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

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

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

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Съперник
Кантора за недвижими имоти

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:
1. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м
- 25 000 евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 62 000 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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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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”Газпром” реши да смени
”Южен” поток с ”Турски”

Съдии настояха ВСС да каже
компетентно ли се управлява СГС

Новият газопровод, който "Газпром"
ще изгражда вместо “Южен поток“, може да бъде наречен “Турски поток“,
съобщи Александър Медведев.
"Южен поток" няма да се строи, ще
бъде изпълнен друг проект, чието име
ще бъде дадено в най-близко време.
Има предложение от турската страна той
да бъде наречен "Турски поток", допълни Медведев, който е вицепризидент на
"Газпром", цитиран от ТАСС и БТА.
"Руското енергийно министерство не
очаква финансови претенции по междуправителствените споразумения, сключени за изграждането на "Южен поток", заяви министърът на енергетиката Александър Новак, цитиран от РИА Новости.
По междуправителствените споразумения, които бяха подписани през 2008 2009 година, се извършва юридически анализ, каза още Новак, допълвайки че в
тях не са договорени финансови претенции.
На 1 декември президентът на Русия Владимир Путин при посещението си в
Турция обяви, че при сегашните условия Русия не може да продължи изпълнението на проекта "Южен поток", включително заради неконструктивната позиция
на Евросъюза.
В същото време за удовлетворяване на потребностите на Турция, Русия ще
построи нова газопроводна система. По-късно президентът на Газпром Алексей
Милер каза, че проектът "Южен проект" е спрян.
"Без съмнение това бе премислено решение, тъй като такива въпроси не могат
да се решават спонтанно. Просто вземането на решение зависи и от позицията на
другата страна, готова ли е тя да прокарва алтернативен маршрут. Тази тема бе
обсъждана на преговорите в Турция", каза Новак в интервю, публикувано днес
във в. "Комерсант".
Русия разбира, че страните, по чиято територия трябваше да мине газопроводът, са разчитали на инвестиционни проекти, на нови работни места и увеличаване на данъчните приходи. Само че да се напредва по проект, когато за него няма
разрешение, е невъзможно, коментира руският министър.

Съдии от Софийски градски съд (СГС) изпратиха ново писмо до Висшия съдебен съвет (ВСС), в което настояват за становище компетентно ли е ръководството на съда.
На 10 декември 15 съдии от СГС поискаха оставката на
председателя Владимира Янева и заместничките й Богдана
Желявска и Петя Крънчева, а след това бяха подкрепени от
други 26 техни колеги от Софийския районен съд.
Магистратите бяха подкрепени от 7 посланици на страни
от ЕС, които призоваха българските власти да се вслушат в
гласа им, защото искат реформа.
Днес 24 съдии от СГС излязоха с позиция, недоволни, че
ВСС не е взел адекватна позиция по предишното им писмо,
не е отговорил на поставените въпроси, а след изслушването на ръководството на съда само отправи препоръки за подобряване на компютърната сигурност на съда.
"Без да подценяваме значението на защитата на компютърната система за разпределение на делата, отстояваме
твърдото си убеждение, че законосъобразното администриране на съдебните дела, доброто администриране на дейността на съда и авторитетът на правосъдието зависят основно
от начина, по който се упражняват управленските правомощия от председателя и неговите заместници. Тъкмо затова
отправеното искане бе за извършване на задълбочена проверка на управлението на СГС. Проведеното изслушване
очевидно не може да се възприеме за такава", пише в писмото.
Според съдиите дори са се засилили съмненията за нарушения, затова ВСС трябва да излезе с ясно решение има ли
нарушения при разпределянето на делата за несъстоятелност на КТБ и на дружествата "Домейн Менада" и "Белведере дистрибуция".
Магистратите припомнят, че е останало неясно защо протокол от разпределението на делото за КТБ не е бил пратен
навреме, а експерти са опровергали тезата за техническа
неизправност.
По делото "Белведере" пък не е станало ясно на какво основание не е било образувано и разпределено на следващия ден от постъпване на исковата молба.
Съдиите питат още защо ВСС не е взел отношение по обяснението на ръководството на съда, че дела в Търговско
отделение се разпределят от съдебни помощници, като протоколите са подписвани от ръководител на отделение.
Неизяснен останал и въпросът, че в Наказателно отделение
на СГС делата са били разпределяни в продължение на повече от година по старата версия на действащата система.
"Госпожи и господа членове на ВСС, отново Ви призоваваме да упражните своите правомощия, като изясните има
ли нарушения в посочените по-горе случаи и кои са отговорните за това. Настояваме, въз основа на информацията
от извършените до момента проверки и данните от изслушването на председателя на СГС и неговите заместници, да
изразите становище за ефективността и компетентността на
управлението на съда. Изразяваме готовност да се явим и
да бъдем изслушани от Вас при отправяне на покана", се
казва още в писмото.
То е изпратено още до Представителството на ЕК в България и до Народното събрание.

Бареков подаде оставка от
коалиция ”България без цензура”
Подавам оставка като председател на председателския
съвет на Коалиция България без цензура, която се яви на
изборите и излъчи ПГ Български демократичен център.
Това се казва в изявление на Николай Бареков до съпредседателите на коалиция "България без цензура" Кънчо
Филипов, Румен Йончев и Драгомир Стефанов, съобщиха
от пресцентъра на партия "България без цензура".
"Колеги и приятели, приемете този жест като символ,
тъй като КП ББЦ де юре и де факто прекрати съществуването си с успешното си представяне на парламентарните
избори. С моето оттегляне от съпредседателския пост партия ББЦ вече не е
част, дори и
неформално,
от каквато и
да е било коалиция в настоящия
момент", заявява
Бареков.
Той подчертава, че като
лидер на ББЦ
подкрепя депутатите, които са членове
на
партията,
да гласуват в
ПГ на БДЦ. И
допълва,
че
поведението
на ББЦ е опозиционно
на
управляващата
четворна
к о а л и ц и я
"плюс ДПС и
всяка
друга
партия, която
е отговорна за
запазването
на
статуквото".

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

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

Телефон за контакти 076/ 608 804
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

професионален
масажист
ПРЕДЛАГА ВСИЧКИ

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ

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

ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО
ÎÍËÀÉÍ

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info
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ОВЕН
Днес ще ви обземат
разни мании и страхове, които определено ще вгорчат
живота ви. Струва ли си да обръщате внимание на неща от миналото.
ТЕЛЕЦ
Днес ще ви се мързелува и няма нищо лошо
в това стига да не дразните с поведението си околните. Ще търсите
сигурността на познатите неща.
БЛИЗНАЦИ
Не съжалявайте за
нещата, които не сте
успели да направите и
за срещите, които не
сте осъществили. По-добре направете малко неща, но с кеф.
РАК
Прекрасен ден за
всичко, с което се захванете. Като изключим някой дребни изненади, няма
какво да помрачи деня ви.
ЛЪВ
Вече настъпи и истинската
есен,което
може да донесе малко
тъга в душата ви. Но
пък колко топлина и уют има в есенните вечери.
ДЕВА
Малко разсеяни ще
сте днес, но ако няматеда вър- шите нещо наистина
важно, оставете всичко както е.
Отделете повече време за разходки.

ВЕЗНИ
Имате нужда от
човек до себе си, но
някак ви е срам да си го признаете.
Не драматизирайте, няма да изгубите от чара си, ако кажете на
някого.
СКОРПИОН
Направо ще танцувате от радост,освен ако не сте решили да драматизирате събитията. Винаги е подобре да се усмихвате.
СТРЕЛЕЦ
Странно ще се
чувствате днес. Способни сте да погледнете собствените си емоции отстрани, но не и да ги контролирате.
КОЗИРОГ
Днес ще сте дори
прекалено пъргави и
приказливи.Можете да свършите
много неща,но ако говорите по-малко и действате повече.
ВОДОЛЕЙ
Ден, изпълнен с емоции, но избягвайте
силните изблици, защото може да провалят действията ви. Бъдете по-инициативни.
РИБИ
Доста активен ден.
Разнообразните преживява- ния ще ви харесат и утре
със сигурност ще може да кажете,
че сте си изкарали страхотно.

СМЯХ И ЗАБАВЛЕНИЕ

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

Удобно място
да се скрия!

Мозайка
БНТ1
05:05Още от деня
05:50Бързо, лесно, вкусно
06:00Денят започва
09:00По света и у нас
09:15Денят започва с Култура
10:30Здравето отблизо
11:45Малки истории
12:00По света и у нас
12:30Бързо, лесно, вкусно
12:55100 години българско кино
14:30Коледни светлини
15:15Живот с Дерек тв филм /50 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 /51 епизод/
17:55Зелена светлина
18:00По света и у нас
18:30Още от деня с Димитър Цонев
19:45Лека нощ, деца!: Благуните
20:00По света и у нас
20:50Спортни новини
21:05В сянката на властта 2 тв филм
22:00България от край до край
22:30По света и у нас
22:55Зелена светлина
23:00 100 години българско кино
00:45Бързо, лесно, вкусно
00:55Денят започва с Култура /п/
02:10Здравето отблизо /п/
03:25Дързост и красота тв филм
03:50Светиците тв филм /51 епизод/п/
04:35Още от деня

Съперник
НОВА ТВ
05:15"Часът на Милен Цветков"
06:20"Здравей, България"
09:30"На кафе" - предаване на НТВ
11:30"Бон Апети" - предаване на НТВ
12:00Новините на Нова
12:30"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/

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"Невъзможно твой" - Комедия
22:30"Шоуто на Слави" - вечерно токшоу
23:30bTV Новините - късна емисия
00:00"Под наблюдение" - сериал, еп. 23
01:00"Опасни тайни" - сериал, еп. 15
02:00"Преди обед" /п./
04:00bTV Новините /п./
04:30"Светлината на моя живот"/п./

Спорт

Съперник
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Пет медала спечели
СК „Перун” от международен
турнир в София

Борецът Александър Костадинов взе приза за тази година
отбор на годината в
Перник. Конкуренция
му правеха почти
традиционният победител в анкетата
ръгби клуб „Валяците”,
шахматният
клуб „Юри Бендерев”
1912, който също влезе след дълго прекъсване в „А” група, СК
„Интеграция” за хора
с увреждания и клубът за моторни спортове СК „Тексим моторспорт”.
Седем
бяха кандидатите за
„Треньор на година-

В понеделник вечерта във фоайето на
Двореца на културата бяха наградени десетте спортисти на
Перник. Те бяха определени след таен вот
от спортните журналисти в града още
преди месец, но, по
традиция,
изборът
им се пазеше в тайна
до самата церемония

на награждаването.
Европейският
шампион по борба класически стил Александър Костадинов беше
единодушно посочен
във всички анкети на
първо място и беше
изброн за „Спортист
на Перник” за 2014 година. Така за втора
поредна година борец
е първи в анкетата

след като през миналата година Иво Ангелов беше определен за
най-добър спортист
на града ни. Успехите
на волейболния отбор,
който след дългогодишно прекъсване влезе в Суперлигата на
страната бяха отчетени по подобаващ
начин и отборът е определен за най-добър

та” : Иво Иванов –
таекуондо,
Първан
Аспарухов – шахмат,
Галина Венева и Иглика Милентиева – джудо и самбо, Румен Златанов и Десислава
Банкова – волейбол и
Красимир Градинаров
– мотоспорт. Старши-треньорът на ВК
„Миньор” Румен Златанов беше класиран
на първо място и получи наградата за найдобър треньор на
Перник на 2014 година.

Ето и цялата десетка:
1.Александър Костадинов – борба 40 т.
2.Димитър Стаменов – волейбол
32 т.
3.Карина Василева – джудо и самбо 30 т.
4.Цветелин Спасов – ръгби
22 т.
5.Кристиан Иванов – мотоспорт
20 т.
6.Василена Йорданова – таекуондо 17 т.
7.Ради Данов – шахмат
14 т.
8.Диляна Спасова – джудо и самбо 13 т.
9.Христо Маринов – борба
12 т.
10.Виктория Павлова – джудо и самбо 11 т.

СПОРТИСТ № 3 НА ПЕРНИК КАРИНА ВАСИЛЕВА:
ДЖУДОТО Е НАЧИН НА ЖИВОТ

- Кари,честито третото място след европейският шампион
Александър Костадинов и капитана на волейболния отбор Димитър Стаменов за
мен е престижно, ти
как го оценяваш?
- Първо благодаря,
много се радвам, че
съм на трето място,
след миналогодишното девето, това ми
звучи много по-добре
- Догодина?
- Надявам се първо
място.
- Това интервю ще
го запазим за догодина и ще ти го пусна,да
знаеш. Как едно добро
и лъчезарно момиче
като теб се ориентира към спорт,свързан
с борби, единоборства
и т.н.
- Още от първата
тренировка по джудо
се запалих и продължавам досега
- Помниш ли кога бе-

ше първата тренировка?
- Да, в седми клас, не
помня точно кой ден.
Дойде
треньорката
Галина Венева, каза, че
ще има тренировки и
аз бях една от първите, които влязоха в
залата
- Ти какво дете беше? Обичаше ли да се
бориш?
- Обичах да бия момчетата....Иначе бяха
до една степен спокойна,до една степен
палаво дете.
- Помниш ли някоя
детска щуротия?
- Чак толкова големи, че да ги запомня не
- И като се биеше с
момчетата кой побеждаваше?
- Повечето аз. Бях
силно дете
- И това ли те накара да си канализираш
енергията?
- Да, и това. Мама и
тате са ме учили да
отвръщам на удара,
но никога да не удрям
първа.
- Така минахме през
първата тренировка,
а първия медал?
- Първият медал ми
беше на един турнир
в София, станах втора, помня го ,като ден

днешен. Това ме направи много щастлива.
После
треньорката
ми предложи да почна
да уча в Спортното
училище, аз първоначално отказах, но после се канидатствах,
приеха ме и вече четвърта година уча в
СУ „Олимпиец” и не
съжалявам,че е така.
- Идва един момент,в който ще завършиш. После?
- После в НСА.
- Борбата не те ли
изкушава?
- Не!
- Все пак имаме имена като Станка Златева, Тайбе Юсеин.
Ходила ли си на състезания по борба?
- Не съм, но съм гледала.
- Кое е по-интересно?
- Джудото, може би
- Какво му е по-интересното.
- Джудото те учи
на самодисциплина и
уважение към противниците
- Аз съм гледал твои
тренировки в осем
сутринта. Когато повечето твои връстници или се прозяват в час,или дърпат първата цигара с
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кафе. Ако те спрат
от джудото, ще ти
липсват ли тренировките.
- Това е начин на живот. Ако си представя,че ако не тренирам или уча някъде
другаде и като се прибера у нас, ще си легна, ми се струва като
тъмен тунел.
- Най-големият ти
успех...
- Пролетта на европейското по самбо,
където станах трета.
- Големи вълнения
бяха....
- Да, много ме беше
страх, беше първото
ми излизане зад граница, първият ми полет
със самолет. Да влезеш в голямата зала,
да знаеш,че си на голямо
състезание,
тръпка си е.
- Пречи ли ти тая
тръпка.
- Не знам, до една
степен ми пречи, притеснена бях, от друга
страна, фактът,че е
голямо състезание, те
надъхва още повече.
- Добре, заставаш
срещу едно момиче,
което има огромното
желание да те пребори. Ккаво си мислиш в

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

тоя момент?
- Мисля си, че
трябва да я бия.
Мисля какво да направя в самата схватка. Как да го направя?
- Има ли време да се
мисли?
- Трябва, но аз в повечето случаи правя
нещата инстинктивно.
- Това е резултат и
на висока степен на
тренираност...
- Да
- Случвало ли си е да
ти е жал за противника...
- В повечето случаи
ми е жал, защото съм
мек човек.
- Ти имаш ли си гадже?
- Не!
- Как се отнасят
момчетата с теб?
- Като им кажа, че
тренирам джудо, се
отнасят с мен с респект
- Какво очакваш от
2015 година?
- Да е по-добра от
тази и аз ще се постарая за това
- Ами аз ти пожелавам да донесеш много
слава както на клуба
ти СК „Перун”, така и
на СУ „Олимпиец”
- Благодаря!

Пет медала спечелиха джудистите от СК
„Перун” на провелия се в събта и неделя
в столичната зала „Локомотив” международен турнир по джудо за купа “Олимпия”.Турнирът се провежда за дванадесети
път и е традиционно силен.Имаше представители от Гърция,Турция,Румъния,Сърбия
,Кипър и много отбори от България.При
най-малките шестгодишната Мария Петьова зарадва майка си, треньорката Галина
Венева, с бронзов медал.Мартина Миланова с треньор Цонка Костадинова спечели
още един бронз, а третото бронзово отличие беше дело на Лъчезор Бориславов. Васил Иванов спечели най-благородния медал, завоявайки сребърното отличие. В неделя в турнира се представиха предимно
ученици от СУ „Олимпиец”. Въпреки че се
състезаваше в по-горна категория и с поголеми от нея джудисти, Станислава Ананасова стана трета и донесе петото отличие за СК „Перун”. На крачка от медала
останаха Богослав и Иван Богославови,
Ерик Лечев и Здравко Христов, който се
класираха пети. На седмо се класира Мартин Иванов.

Волейболистите приключиха
на девето място в Суперлигата
Вчера се изигра последния мач от есенния дял на волейболната Суперлига за
мъже. ЦСКА спечели трудно срещу КВК
„Габрово” и така се оформи крайното есенно класиране. В него перничани са девети, като едва ли ще могат да минат по-напред от осмото място в подреждането, тъй
като разликата между седмия и осмия е
твърде голяма. Все пак предстои целият
пролетен дял на първенството, което се
подновява на 16 януари, а в първите два
кръга пернишките волейболисти са гости,съответно на „Левски боол” и „Монтана”. Точно мачът срещу „сините” може да
се окаже решаващ, защото последния в
крайното класиране изпада направо във
Висшата лига.
Ето и крайното есенно класиране:

1.Добруджа
2.Монтана
3.Марек Юн.Ивкони
4.Пирин
5.Нефтохимик
6.ЦСКА
7. Арда
8.КВК Габрово
9.Миньор
10.Левски боол

ОТДЕЛ РЕКЛАМА инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29
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Áåç îãíåíè èíöèäåíòè â ïðàçíè÷íèòå äíè
От МВР напомнят основните мерки за безопасност

Любомира ПЕЛОВА
Настъпващите
празници са съпроводени с употребата на
пиротехнически изделия и празнични украси. Приповдигнатото
празнично настроение
понякога води до безотговорно
поведение и възникване на
пожари. Затова от
Областната дирекция
на МВР припомнят
някои основни мерки
за безопасност, които
трябва да вземем, за
да не допуснем пожари, които могат да
помрачат коледните
ни и новогодишни
празници.
Огнеборците
напомнят, че точно
през този период в началото на тази година
в Оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” са били
регистрирани и обслужени 41 броя произшествия, които в

сравнение със същия
предходен период са с
21 броя повече. За да
не се помрачи празничното настроение е
добре да закрепим елхите и украсите здраво, далеч от отоплителни и нагревателни
уреди, не бива да палим свещи и бенгалски
огън по празничните
дръвчета, както и да
използваме саморъчно
изработени електрически ефекти Добре е
да отстраним складираните горими вещи и
хартии от балкона, за
да не попаднат върху
тях
фойерверки и
сигнални ракети, които биха могли да предизвикат пожар. Същото важи и за съдове с бензин, спирт и
други леснозапалими
течности,
особено
ако не са добре затворени. Добре е да бъде
проверена и изправността на готварските и отоплителните
уреди, на електричес-

ката и газовата инсталации.
„Ако все пак забележите признаци на пожар, запазете спокойствие, не губете самообладание, не изпадайте в паника, обадете се на тел. 112.
Съобщете точно и
ясно адреса, какво гори и има ли хора в опасност. Организирайте евакуацията на
застрашените от пожара хора и ценно
имущество.
Без риск за живота
може да пристъпите
към гасене на пожара
с налични пожарогасителни средства – пожарогасители
или
вътрешни
пожарни
кранове. При липса на
такива ползвайте вода, мокри кърпи или
мокри одеяла.
Важно е да не заправяте, че преди да
предприемете гасене,
първо изключете електрическото захранване, ако не успеете,

МЕНИДЖЪРСКИЯТ ЕКИП НА ЧЕЗ
поздравява
Работниците и служителите, и техните семейства
с наближаващите коледни и новогодишни празници.
Благодарим ви колеги за професионализма и усърдието,
с които работихте през годината. Вашия неуморен труд и
амбицията, с която работите осигуряват светлината и топлината
в стотици хиляди български домове.
Пожелаваме на вас и семействата ви весели празници
и успешна 2015 година.
На хилядите ни абонати желаем здраве и късмет във всеки дом!
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!

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!

не гасете с вода, а с
прахов или CO2 пожарогасител.
В задимени помещения се движете полунаведени
или пълзешком покрай стените, като се опирате в тях. Притиснете плътно до устата и носа намокрена
кърпа
или
парче
плат. При пожар или
задимяване в стаята, търсете децата
под легла, зад печки,
в гардероби и други

места, където могат
да се скрият. Ако пътищата за евакуация
са силно задимени и
има опасност да пострадате, не излизайте от жилищата си.
Влезте в банята, уплътнете добре с мокър памучен или вълнен плат вътрешната страна на вратата, пуснете душа, и
при
необходимост
застанете под него”
препоръчват още от
полицията.

АДМИНИСТРАТИВНОТО РЪКОВОДСТВО
на „Радомир Метал Индъстрийз”
и двата синдиката във фирмата
поздравяват
всички работници и специалисти
с наближаващата Коледа и Новата 2015 година
Отиващата си 2014 година беше трудна,
но с общи усилия успявахме да преодолеем всички трудности и да защитим авторитета на фирмата. Благодарим ви!
Желаем на вас и вашите семейства през Новата
година много здраве, радост и късмет.
На нашите партньори пожелаваме през
2015-та много здраве и успех в бизнеса!
Весели празници!

РЪКОВОДСТВОТО НА „В и К”- Перник
и синдикатите в дружеството
ЧЕСТИТЯТ
на работниците и специалистите,
и на техните семейства
най-светлия празник Коледа и наближаващата нова година.
Отиващата си 2014 година беше трудна,
но успешна, защото с общи усилия успяхме
да се справим с не малко проблеми. Благодарение на усърдието и упоритата на работа
на целия колектив, успяхме да подобрим
обслужването на нашите абонати.
Благодарим ви за професионализма!
Желаем на вас и вашите семейства
весели празници.
Нека новата година донесе много здраве,
радост и щастие на вас и семействата ви!
На хилядите ни абонати пожелаваме 2015година да е здрава, спорна и благодатна!

РЪКОВОДСТВОТО НА
„ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК”
и синдикатите в предприятието
Честитят
На работниците и служителите и на техните
семейства, най-светлия празник - Коледа и
наближаващата 2015-та година.
Благодарим ви колеги, за проявеното
разбиране през тази трудна година, за усилията и професионализма, с които преодолявахме заедно всички трудности, за да осигурим топлината и светлината във всеки дом.
На вас и вашите семейства желаем Новата година
да бъде здрава, мирна и благодатна.
На хилядите наши абонати пожелаваме през
2015-та много щастие и радост във всеки дом.
Весели празници!

РЪКОВОДСТВОТО НА
„СТОМАНА ИНДЪСТРИ”
и синдикатите в дружеството
Честитят
на работниците и служителите, и на
техните семейства наближаващите
Коледни и новогодишни празници.
В навечерието на най-светлия християнски
празник - Коледа, искаме да ви благодарим
за усърдието и професионализма, с които
работихте през годината, защитавайки
достойно марката на „Стомана Индъстри”!
Желаем на вас и вашите семейства здраве,
щастие и късмет през новата 2015 година.
ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ!
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Нов обир на жена
посред бял ден
Любомира ПЕЛОВА

59-годишна жена е
ограбена в Перник.
Инцидентът отново е
станал посред бял
ден – около 15,45 часа в неделя, на улица
„Софийско
шосе”.
Неизвестен застигнал
и издърпал портмонето на 59-годишна
перничанка, в което имало лични документи, ключове и 160 лева. След подадения сигнал органите на реда започнали разследване. Криминалистите вече имат и заподозрян, който е най-вероятния извършител на деянието.
Предстоят съответните процесуалноследствени действия и работата по случая продължава.
Образувано е досъдебно производство.
АПРОПО

ДА СЕ ОБЯВИ НУЛЕВА ГОДИНА ЗА СУРВАКАРСКИЯ
ФЕСТИВАЛ В ПЕРНИК заради негостопремния вид
на града в момента, предложи един съветник на вчерашната общинска сесия. За момент настъпи
творческо мълчание, което сякаш
подсказваше, че в идеята наистина
има резон, ама „е късно либе за китка”. Ако по въпроса беше помислено
преди няколко месеца, можеше и да
стане. Тогава поне витаеше оптимизмът , че до януари нещата ще са о кей.
Към днешна дата – кой каквото отнесъл. Сурвакарите по света и у нас ще
отнесат спомени от Перник може би в
не най-добрия му блясък, но в крайна
сметка каквото – такова. В тая строителна сага обаче има и символика.
Перник ще посрещне маскарада маскиран като строителна площадка посред зиме. Ако досега се гордеехме с
традиците, то тази обезателно трябва
да забравим. Въпреки всичко изявата
ще бъде историческа, заради което си
струва да се проведе. А иначе нулева
година си имаме и без това. И това е
финансовата година.
В ПРИЕТАТА СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ВЧЕРА не се забелязва ни един щат
на отговорник по туризма, зорко забеляза един от съветниците. Къде отидоха безбройните реклами на града
като атрактивна туристическа дестинация, къде са програмите за развлекателен бизнес, какво става с културноисторическото ни наследство, бяха
допълнителните въпроси, с които бе
аргументирано питането. И наистина –
какво по-основателно от това някой
да се грижи за туристическата ни визия при толкова спечелени проекти,
инфраструктурни чудесии и нематериална гордост – от ЮНЕСКО до Фондацията на европейските карнавални
градове. Ама тук може да се намери и
метафорично обяснение. Много общинари ще станат туристи след приетата
нова структура на администрацията.
Ще пътуват до синдикати и съдилища
да си търсят трудовите права или
между етажите на Високата къща да
ги оставят на работа.

