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КОМЕНТАРКОМЕНТАР

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

Всяка сутрин Перник се събужда с вестник “Съперник”

Информационен всекидневник
КРИБ
          ÏÅÐÍÈÊ
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товарни
  превози
скални
  материали
услуги със строителна механизация
бетонови и асфалтови смеси

107 ïúòíè çíàêà ëèïñâàò â îáùèíàòà
1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.68 лв.

Вторник,  24 юли 2018 г., бр. 137 /6485/ год. XXVЦена: 0,80 лева
Св. вмчца Христина

Направо
да се отчаеш

Бащата на валутния борд Стив Ханке
ни попари с вряла водица посред лято.
Кандардисва ни човекът да не се набут-
ваме в банковия съюз, а после и в еврозо-
ната, че ще берем бая ядове. А кабине-
тът тъкмо се беше засилил да канди-
датства за чакалнята на чакалнята, а
след две години и в самата чакалня.

Тоя човек що ли го интервюираха само
да ни мъти главите? Тъкмо се бяхме раз-
мечтали за еврото, бяхме почнали да из-
числяваме по трънския курс семейния си
брутен вътрешен продукт, а финансис-
ти блажено ни баламосваха, че никакво
дране на кожи не се очаква след като ле-
вовете станат евро. Ядец! Баш финан-
систът Ханке направи финансова револю-
ция в главите на шашардисаните бълга-
ри. Ако се вслушаме едно към едно в ду-
мите му оная вечер, трябва да бягаме ка-
то дявол от тамян от прехваленото ев-
ро. И от банковия съюз, след който ста-
ваме нещо като финансова рая на Евро-
пейската централна банка. Не че сега
имаме кой знае какъв национален сувере-
нитет, но изгубим ли си гордото левче,
ще правим калимерата с южните ком-
шиии гърците, които още не знаят на
кой свят са.

Затова по-полека с интервютата
лятно време. Да не се отчайваме...

Валентин ВАРАДИНОВ
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Българска
асоциация на
регионалните
медии

ул. Райко Даскалов № 1
Бизнес център Перник
e-mail: office@krib-pernik.com

тел. 088 488 4985; 076 582 064

Дъжд с
гръмотевици

Поръчани са, ще ги монтират по график
Любомира ПЕЛОВА

По разпораждане на
прокуратурата в Пер-
ник ще бъдат поставе-
ни допълнително 107
пътни знаци, които
към момента липсват в
общината. Това съобщи
кметът на Вяра Церов-
ска в отговор на пита-
не на общинския съвет-
ник Любомир Жотев.
Той алармира, че в квар-
тал „Тева” вертикална
маркировка няма, някои
от пешеходните пъте-
ки също се нуждаят от
обновяване и тези про-
пуски трябва час по-

гр. Перник, ул. Кралевски път №1
тел. 076/ 67 1000; 0889 338 388

dlv.si@abv.bg

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12

Тел. 077122297   077122396
пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български
ÏÚËÅÍ ÈÍÆÅÍÅÐÈÍÃ Â ÎÁËÀÑÒÒÀ ÍÀ
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È ÊËÈÌÀÒÈ×ÍÀÒÀ ÒÅÕÍÈÊÀ
2300 гр.Перник, ул. Отец Паисий 98

тел.: 076 60 41 60, 076 58 23 16
e-mail : office@vento-k.com

www.vento-k.com
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emil.nikolov@aqg.se

www.aqelectric.com

"ВЪГЛИЩА - ПЕРНИК" ООД

гр. Перник 2305, рудник "Бела вода"
тел.: 076 631 931, факс: 076 631 932

e-mail: office@bgcoal.com
http://bgcoal.com

БАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛБАЙКАЛ

сватбени и
      семейни тържества

открит басейн
атракциони
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СТР. 12

„ÌÈÍÜÎÐ” Ñ ÏÎÐÅÄÍÎ
ÐÀÂÅÍÑÒÂÎ Â ÊÎÍÒÐÎËÀ

ÄÀÍÈÅË ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ
ÎÑÒÀÍÀ  5-ÒÈ Â ÈÑÒÀÍÁÓË
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Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

          Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
076/60 11 00;

0896/62 10 01
e-mail –

pernik@posoka.com
Офис Перник

ул. Кракра № 61 тел. 076/60 11 00
застраховка „ГО”

ул. „Кракра” 61

Застрахователна и
презастрахователна компания

www.toplo-pernik.bg

Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009;

факс: 076/588 008

“ТОПЛОФИКАЦИЯ -ПЕРНИК” АД

       0700 100 10
  www.cez.bg

ЧЕЗ БЪЛГАРИЯ

0889 533 727 www.hbsteel.bg

Съдят брезничанин за
кражба от бакалия

Любомира ПЕЛОВА
Брезничанин ще бъде изправен пред право-

съдието за кражба.
Престъпното денияние е извършено в нача-

лото на тази година, когато била извършена
кражба от магазин за хранителни стоки в град
Брезник. След предприето разследване е ус-
тановено, че автор на закононарушението е 21-
годишният В.Д., в съучастие с друго лице.

Сега младият мъж е привлечен е като обвин-
яем и работата продължава съвместно с Ра-
йонна прокуратура – Брезник.

Пускат в експлоатация пети
котел в ТЕЦ ”Република”
Силвия ГРИГОРОВА

Абонатите на „Топ-
лофикация Перник”
бяха с нарушено по-
даване на топла вода
в понеделник, инфор-
мираха от дружес-
твото.

Това се наложи по-
ради превключване
на  технологични

мощности. Изпълни-
телният директор
на топлофикацион-
ното предприятие
Любомир Спасов поя-
сни, че е изключен
четвърти котел, за
да бъде пуснат в ре-
довна експлоатация
основният парогене-
ратор- пети. Според

Спасов, нормалното
топлоснабдяване ще
бъде възстановено в
следобедните часове
на 24.7.2018г. Той
подчерта, че ръко-
водството на „Топ-
лофикация- Перник”
се извинява на граж-
даните за причинено-
то им неудобство.
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скоро да бъдат от-
странени, за да е по-бе-
зопасно движението и
за деца, и за възрастни.

Вече е изготвен е спи-
сък за липсващите зна-
ци и поставянето им
вече върви по график,
обясни градоначални-
кът. Специално в „Тева”
това вече е направено.
Там предстои да бъдат
пребоядисани и пеше-
ходните пътеки, допъл-
ни кметът Церовска.
Поръчани са и нови
пътни знаци, които ще
бъдат монтирани на
мястото на липсващи-

те във всички населени
места на общината и
по пътищата, свързва-
щи селата.

През месец май глав-
ният прокурор Сотир
Цацаров разпореди про-
верка на състоянието
на пешеходните пътеки
в цялата страна, а ре-
зултатите тряваше да
излязат този месец.
Оказа се, че на много
места пешеходните пъ-
теки не отговарят на
изискванията и лип-
сват знаци, които да
предупреждават за на-
личието на пешеходци.
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Р Е Ш Е Н И Е  № 876
от 14.06.2018 г.

За изменение и допълнение на Наредбата за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Перник

На основание чл.21 ал.1 т.7 и ал.2 от ЗМСМА и съгласно чл.28
във връзка с чл.26 от Закона за нормативните актове

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ РЕШИ:
Приема НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредбата за

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
на територията на община Перник  /приета с Решение № 42/
20.12.2011г. на Общински съвет  Перник, изм. и доп. с Решение №
413/04.04.2013г и Решение № 952/ 22.12.2014г./, както следва:

I.  ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ ² - Такса за битови
отпадъци,  се изменя, както следва:

§1. Чл.18, ал.1 и ал.2 се изменят като придобиват следната
редакция:

„Чл.18. /1/ Таксата се заплаща на две равни вноски в следните
срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината за която е дължима.

/2/ На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка
от 5 на сто.”

-Ал.3  на чл.18 не се променя.
§2. Погрешно номерирания повторно Чл.18 става Чл.18а.
§3. Чл.20 се изменя и допълва, както следва:
- В чл.20, ал.2 текста „чл.20, ал.1, т.2а“ се изменя като се

прецизира като „чл.20, ал.1, т.2, б.а“.
- В чл.20, ал.2  след  текста  „чл.20,  ал.1,  т.2а  се  подава  молба-

декларация“, отпада думата „молба“, като на края се добавят две
нови изречения и ал.2 придобива следната редакция:

„/2/ За определяне на таксата за сметосъбиране и
сметоизвозване според количеството на битовите отпадъци на
лицата по чл.20, ал.1, т.2, б.а се подава декларация до кмета на
общината до 30 ноември на предходната година, съгласно
Приложение № 3. За придобитите през годината имоти и след 30
ноември на предходната година декларацията се подава в двумесечен
срок от датата на придобиването. Не се допускат изменения в
подадените и съгласувани декларации за определяне на такса
сметосъбиране и сметоизвозване според количеството битови отпадъци
от лицата по чл. 20, ал. 1, т.2, б.а.”;

- В чл.20, ал.3 текста „със сектор „Комунални дейности и екология”“
се заменя с „отдел „Инвестиции, екология и озеленяване” и ал.3
придобива следната редакция:

„/3/ Декларацията по ал. 2 се съгласува задължително с отдел
„Инвестиции, екология и озеленяване” в Община Перник”.

- Чл.20, ал.4 се изменя и придобива следната редакция:
„/4/ Когато лицата по чл. 20, ал.1, т.2 не са подали декларация по

ал.2 в установения срок, те заплащат годишна такса за
сметосъбиране и сметоизвозване в размер на 3 на хиляда върху
данъчната оценка на недвижимия имот по чл.21, ал.1, съответно
чл. 20 от ЗМДТ.”

- В Чл.20 се създава нова ал.5 със следния смисъл:
„/5/ Когато се установи, че декларираните обстоятелства не

отговарят на действителните, таксата за сметосъбиране и
сметоизвозване се определя върху данъчната оценка на имота.
Контролът по декларираните обстоятелства се извършва от
упълномощени за целта служители от Кмета на Община Перник,
за което се съставя констативен протокол. Констативният
протокол се предава на дирекция „Местни приходи и такси” за
начисляване на такса сметосъбиране и сметоизвозване върху
данъчната оценка на имота по чл. 21, ал. 1 от ЗМДТ”.

§4. Чл.21 се изменя и допълва, както следва:
-В Чл.21, в ал.1, 2 и 4 текстът „отдел „Местни данъци и такси“ се

заменя с „дирекция „Местни приходи и такси“.
- В Чл.21 се създава нова ал. 5 в следната редакция:
„/5/ Не се събира такса битови отпадъци на молитвените домове,

храмове и манастири, предназначени за богослужебна дейност,
заедно с поземлените имоти, върху които са построени –
собственост на законно регистрираните вероизповедания в
страната, както и молитвените домове заедно с поземлените
имоти, върху които са построени – собственост на законно
регистрираните вероизповедания в страната.

II. ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ II - Такса за
ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади,
улични платна и терени с друго предназначение се изменя, както
следва:

§5. Чл.22 се изменя и допълва, както следва:
-  В Чл.22, ал.4 – втората колона от таблицата се изменя и ал.4

придобива следната редакция:
„/4/ Таксите се определят в лева на кв.м на ден по зони,

съгласно следната таблица:

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  - П Е Р Н И К

Ползването на общински терени за разполагане на панорами,
стрелбища, цирк и други развлекателни съоръжения се извършва с
договор за наем, поради голямата квадратура на ползваните
преместваеми съоръжения.

За продажба от лек автомобил или ремарке на лек автомобил
таксата е 7 лв. на ден.

За продажба от товарен автомобил или ремарке на товарен
автомобил таксата е 12 лв. на ден.

За паркиран автомобил по време на Международен фестивал на
маскарадните игри /МФМИ/ таксата е 1.00 лв. на час.”

- В чл.22, ал.10, т. 1 се изменя като се увеличава срокът за
ползване и ал.10, придобива следната редакция:

„Чл.22, /10/, т.1. Разполагане на лятна градинска площ /ЛГП/ -

маси и столове, поставени пред съответния обект – кафе,
ресторант, сладкарница и др. се издава разрешение за срок от 7 /
седем/ месеца от дата 01.04 до 31.10 на текущата година, като
таксата е 3.00 /три/ лв. на кв.м. за месец за ЦГЧ /пл.“Кракра“,
ул.“Св. Св. Кирил и Методий“, ул.“В. Левски“, ул.“От. Паисий“,
ул.“Миньор“, ул.“Р. Даскалов“, ул.“Търговска“, ул.“Батемберг“,
ул. “Кракра“, Градски парк, ул.“Радомир“, ул.“Раковски“, ул.“П.
Каравелов“, ул.“Брегалница“/  и  2.50 /два лева и петдесет ст./ лв.
на кв.м. за месец за останалите зони.

Таксата се изменя всяка година с % на инфлацията за страната
по индекса на НСИ за предходната година.

- В Чл.22, ал.10 се създават нови т.7 и т.8 , т.9 и т.10, със следната
редакция:

„Т. 7. Разполагане на маси и павилиони за провеждане на
търговски изложения се издава разрешение за срок до 1 /един/
месец след изготвяне на схема за разполагане от гл. архитект,
като таксата е 5,00 лева на кв. метър на ден.

Т. 8. Разполагане на атракционно съоръжение /цирк/ се издава
разрешение за срок до 1/един/ месец след изготвяне на схема за
разполагане от гл. архитект, като таксата е в размер на 0,25 лв.
на кв.м на ден.“

 Т.9 Разполагане на маси и столове за Бирен фестивал, Коледни
и новогодишни празници, Международен кукерски фестивал,
тържества по случай деня на града и други мероприятия от
ежегодния календар на Община Перник, се издава разрешение за
срок до 1/един/ месец след изготвяне на схема за разполагане от
гл.архитект, като таксата е 3 лева на кв.м. /месечно.

Т.10 Разполагане на павилиони, каравани, летни и зимни
външни барове и други преместваеми съоръжения, се издава
разрешение за срок до 1/един/ месец след изготвяне на схема за
разполагане от гл.архитект, като таксата е 20 лева на кв.м. /
месечно.“

III. ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ ²²² - Такси за детски
ясли, детски

градини, специализирани институции за предоставяне на
социални услуги, лагери и други общински социални услуги, се
изменя, както следва:

§6.  В ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, в наименованието на
РАЗДЕЛ III – „Такси за детски ясли, детски градини, специализирани
институции за предоставяне на социални услуги, лагери и други
общински социални услуги“ отпада думата „лагери“ и се изменя
заглавието на раздела в този смисъл.

§7. Чл.25 се изменя и допълва, както следва:
- В Чл.25 в ал.1, текстът „месечна такса/по видове заведения/“ се

заменя с „месечна еднокомпонентна такса“, като б.А отпада, а б.б.Б
и В се заменят с т.1 и т.2, и ал.1 на чл.25 придобива следната
редакция:

„Чл.25 (1) За ползване на детски ясли и детски градини родителите
или настойниците дължат месечна еднокомпонентна такса в размер,
както следва:

1. За целодневни групи в детските градини/ясли се дължи
месечна еднокомпонентна такса – 40.00 лв.

2. За групите за задължителна предучилищна подготовка на
деца на 5 и 6 години – 2 лева на ден за храна.”

- В Чл.25 в ал.2, текстът „дължимата такса по т.1“ се заменя с
„месечната еднокомпонентна такса по ал.1, т.1“, а т.2 и т.5 се
изменят и се добавя нова т.6, като ал.2 придобива следната
редакция:

(2) „Размерът на месечната еднокомпонентна такса по ал. 1, т.1
се заплаща с 50 % намаление за:

2. Деца, които не са припознати от бащата и живеят с майката,
която няма сключен брак.

5. При две деца от едно семейство, приети в една детска
градина/ясла, месечната еднокомпонентна такса за второто дете
се заплаща с 50 % намаление.

6. (нова) При деца близнаци и за двете деца се заплаща месечна
еднокомпонентна такса с 50 % намаление.”

- В Чл.25, ал.3 текстът „дневна такса за присъствие“ се заменя с
„месечна еднокомпонентна такса“; Погрешно номерираните точки 6
до 12, следва да се четат като т.т.1 до 7, в които се добавя нова т.2,
като номерацията на т.2 до т.7 стават съответно т.3 до т.8, като т.6
се изменя, т.7 отпада, а т.8 става т.7 като се изменя, поради което
и ал.3 на чл.25 придобива следната редакция:

(3) „Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за:
1. Деца пълни сираци.
2. Три и повече близнаци.
3. Деца, чиито родител(и) ползва(т) подпомагане, съгласно

чл. 9 от Правилника за прилагане закона за социално
подпомагане (ППЗСП).

4. Деца на загинал(и) в изпълнение на служебен дълг, деца
на загинал(и) при производствени аварии и бедствия.

5. Деца, чиито родител(и) са с над 90 % трайно намалена
работоспособност.

6. Деца със заболявания и увреждания с 50 % и над 50 % по
решение на ТЕЛК/НЕЛК.

7. Трето и следващо дете на многодетни родители при
условие, че три от децата не са навършили пълнолетие.”

- В Чл.25, ал.4 се изменя като се добавят т.1, т.2 и т.3, в следния
смисъл:

(4) „При отсъствие на дете от детската градина/ясла:
1. Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, когато

детето отсъства цял календарен месец и родителите/настойниците
представят медицински документ.

2. Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса за времето,
в което детската градина/ясла не работи, поради аварии,
ремонтни дейности и други обективни причини.

3. Не се заплаща месечна еднокомпонентна такса, ако детето
не посещава детската градина/ясла през летните месеци – юни,
юли и август.”

- В Чл.25, ал.6 се изменя и придобива следната редакция:
(6) „Дължимите суми за неплатени такси ще бъдат

принудително събирани от публични изпълнители при НАП по
реда на чл. 163, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс на основание чл.162, ал.2 т.3 от ДОПК и чл. 81 от Закона за
местните данъци и такси. Актовете за установяване на
съответните общински публични вземания по този раздел се
издават от кмета на общината или упълномощени от него
длъжностни лица по чл.166, ал.2 от ДОПК, по предложение на
директорите на детските градини/ясли.”

§8. Чл.27  следва да отпадне, поради На страница 3
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На страница 4

непредоставяне на регламентираната с него услуга.
IV.ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ IV - Такси за технически

услуги, се изменя, както следва:
§9. Чл.30 се изменя и допълва, както следва:
- Чл.30, т.1 се изменя като се допълва с б.А до б.З вкл., т.2 до т.4 се

изменят и се добавят нови т.т. 5 и 6, като чл.30 се изменя в следния
смисъл:

„Чл.30. Таксите за технически услуги се определят, както следва:
1. Издаване на скица за недвижим имот
А /за един парцел/имот до 1 дм2 – 15 лв.
Б/ за парцели/имоти над 1 дм2 – 15 лв./дм2.
В/ скица за недвижим имот с указан начин на застрояване до 1 дм2 – 25

лв.
Г/ скица за недвижим имот с указан начин на застрояване над 1 дм2 – 25

лв./дм2.
Д/ скица за недвижим имот с нанесени подземни комуникации до 1 дм2 –

25 лв. Е/ скица за недвижим имот с нанесени подземни комуникации над 1
дм2 – 25

лв./дм2.
Ж/ скица за недвижим имот с указан начин на застрояване и с нанесени

подземни комуникации до 1 дм2 – 30 лв.
З/ скица за недвижим имот с указан начин на застрояване и с нанесени

подземни комуникации над 1 дм2 – 30 лв./ дм2.
2. Презаверяване на скица с изтекъл срок / 6 м./ – 6 лв.
3. Заверяване на препис от
А/ документи – 5 лв./страница.
Б/ копия от проекти, планове и документация – 0,50 лв. /дм2.
4. Издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ –

20 лв.
5. Издаване на разрешения за поставяне:
А)Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти (код

1989)–
40 лева;
Б) Издаване на разрешение за поставяне на рекламни, информационни и

монументално-декоративни елементи (код 2100)– 35 лева.
6. Издаване на разрешения за строеж:
а) Издаване на разрешение за строеж (след одобрен инвестиционен

проект) –
(код 2112) – 50 лева;
б)  Издаване  на  разрешение  за  строеж  без  одобряване  на

инвестиционни
проекти (код 2130) – 70 лева;
в) презаверяване на разрешение за строеж (по чл.153, ал.2 и ал.3 от ЗУТ) –

50
% от предвидената такса по т.6, б.б.А и Б.”
§10. Чл.31 се изменя и допълва, както следва:
- В Чл.31, ал.1, се прецизира и придобива следната редакция:
„ /1/ Срокът за извършване на технически услуги по чл.30, т.1, 2, 3 и

4 е четиринадесет дни, ако не е определен в друг нормативен акт, ако
не е определен друг в нормативен акт или подзаконов нормативен
акт.”

- В Чл.31, ал.2, се изменя и придобива следната редакция:
„/2/ За извършване на бърза услуга до 7 дни таксата се събира с

увеличение от 50 на сто от определения й размер, а за извършване на
експресна услуга до 24 часа се заплаща такса с увеличенение от 100 на сто
от определения й размер.”

- В Чл.31, се добавя нова ал.4, в следния смисъл:
„/4/ Освобождават се от такси за технически услуги държавните и

общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и
Българският червен кръст.”

V. ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ V - Такси за
административни услуги, се изменя, както следва:

§11. Чл.32 се изменя и допълва, както следва:
- В Чл.32 в таблицата се добавят нови услуги, променят се

наименования на услуги и се диференцират услуги, поради което се
добавя номерация с буква А и се променя номерация на услугите,
както и се регламентират цените според срока за тяхното
изпълнение.

По конкретно:
т.11 се изменя като се добавя и т.11а като се конкретизира услугата

„при вече регистриран постоянен адрес“ и такъв „за първи път“;
т.12 се изменя като се добавя и т.12а като се конкретизира услугата

„при вече регистриран настоящ адрес“ и такъв „за първи път“;
т.13 се изменя като се променя наименованието на услугата

„Удостоверение за промени на постоянен адрес след 2000г.“
т.14 се изменя като се променя наименованието на услугата

„Удостоверение за промени на настоящ адрес след 2000г.“
т.15 се изменя като се конкретизира услугата на „Удостоверение за

настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за
промяна на настоящ адрес“ и „Удостоверение за постоянен адрес след
подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес“

 т.17 се допълва като след думите „акт за смърт“ се добавя текста „и
издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние“

т.24 се допълва като след думите „пребиваващи в РБ чужденци“ се
добавя „и получили статут на бежанец или хуманитарен статут или на
които е предоставено убежище в РБ“

 т.27 се допълва като след думите „от регистрите по гражданско
състояние“ се

добавя „и издаване на заверен препис или копие от ЛРК или страница от
семейния регистър на населението“
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Забележка: Когато е необходимо да се събират доказателства
и/или документи от други административни органи -
удостоверението се издава до /един/ месец от започване на
производството - чл.57, ал.5 от АПК.

§12.  Чл.33 се изменя и допълва, както следва:
-В Чл.33, ал.1 се изменя и придобива следната редакция:
„ /1/ За администрирането на услуги, свързани с

прехвърлянето на вещни права върху имоти-частна общинска
собственост, се събират такси, както следва:

1.    По производства за  настаняване под наем се заплаща
такса в размер на 5 лева.

2.   При разпоредителни сделки- продажби, замени или
учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща
такса в размер на 100 лева за изработка на документи.”

-Създава се нова ал.2 със следния текст:
„/2/ При изготвянето на пазарна оценка на имот-общинска

собственост или на вещни права върху имот- общинска
собственост,  предмет на разпоредителна сделка, стойността на
оценката се заплаща от приобретателя - преди възлагане на
оценката, освен в случаите на провеждане на търг или конкурс.”

 §13. Чл.34 се отменя поради непредоставянето на тази услуга.
VI. ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ VI - Такси за

гробни места, се изменя, както следва:
§14. В ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, наименованието на

РАЗДЕЛ VI – „Такси за гробни места“ се изменя и допълва, като
заглавието се изменя в следния смисъл - „Такси, свързани със
сключване на граждански брак, весели ритуали, тъжни ритуали и
гробищни паркове“.

§15. Чл.35 се изменя и допълва, както следва:
- Чл.35 се добавя нова ал.1 със следната редакция:
„Чл.35 /1/ (нова) Такси и услуги в гробищните паркове:
1. Определяне на място и издаване на разрешително за

изкопаване на място – 20 лева;
2. Маркиране на гробно място (даване на строителна линия) – 25

лева;
3. Граждански тъжен ритуал – 40 лева;
4. Ползване на ритуална зала Централен гробищен парк за 0,30 ч.

– 30 лева;
5. Ползване на зала за храна Централен гробищен парк (помен):
a. 30 лева на час за голяма зала;
b. 10 лева на час за малка зала;
6. За издаване на дубликат и/или друг документ (право на

гробоползване) – 10 лева;
7. Разрешаване на ремонтни дейности на надгробно

строителство – 15 лева.”
- В Чл.35, досегашната ал.1 става ал.2 и се изменя, а буквите се

заменят с точки и се изменят, като ал.2 придобива следната
редакция:

„Чл.35. /2/ Такси за откупуване правото на гробоползване:
1.Запазване на второ гробно място при погребение за 10 години –

50.00лв.

2.Ползване на единично гробно място за 10 години. – 50.00лв.
3.Ползване на двойно гробно място за 10 години. – 100.00лв.
4.Безсрочно ползване на единично гробно място – 150.00лв.
5.Безсрочно ползване на двойно гробно място – 300.00лв.
6.За урнов гроб по т.2,3,4 и 5 се ползва 50% намаление.”
- В Чл.35, ал.2 и ал.3 стават съответно ал.3 и ал.4.

§16. Чл.36 се изменя и допълва, както следва:
- Чл.36 се заменя с нов текст и придобива следната редакция:
„Чл.36. Такси за сключване на граждански брак и др.ритуали:
1. Сключване на граждански брак в общинската

администрация в работно време
– 40.00лв.
2. Сключване на граждански брак и граждански ритуал в

ритуална зала –
80.00лв.
3. Сключване на граждански брак с изнесен ритуал –160.00лв.
4. Музикален съпровод в ритуална зала – 40.00лв.
5. В извън работно време и почивни дни таксите по т.2, т.3 и т.4

се завишават с
½ или 50 %.
6.За национални празници таксите по т.2, т.3 и т.4, се завишават

със 100 %.”
§17. Чл.36 става чл.36а.
VII. ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, РАЗДЕЛ VII - Такса за

притежаване на куче, се изменя, както следва:
§18. Чл.37 се изменя и допълва, както следва:
-  В чл.37, ал.1, т.2 се отменя, като ал.1 се изменя и придобива

следния смисъл:
„Чл. 37. (1) Собственикът на куче го регистрира и заплаща такса в

дирекция „Местни приходи и такси” при Община Перник, като
размерът на таксата се определя съгласно действащата наредба.

1.За град Перник и всички населени места извън град Перник –
50,00 лева.”

§19. Чл.38 се изменя и допълва, както следва:
- В чл.38 след текста „декларация по образец“ се добавя

„Приложение № 2“, а текста „отдел “Местни данъци и такси” се
заменя с „дирекция „Местни приходи и такси”.

VIII. ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, се изменя и допълва, както
следва:

§20.  Добавя се нов РАЗДЕЛ VIII - Такси за ползване на спортни
зали, сцени, съоръжения, хижи, басейни, с членове от чл.40 до
чл.47 в следния смисъл:

„РАЗДЕЛ VIII
Такси за ползване на спортни зали, сцени, съоръжения, хижи,

басейни
Чл.40. Такса за ползване от граждани на спорта зала „Металург“ за
игра на футбол и баскетбол:
/1/ Без използване на изкуствено осветление - 25 лева на час.
/2/ При използване на изкуствено осветление – 30 лева на час.
Чл.41. Такса за ползване от граждани на спортна зала „Кракра“ за

игра на волейбол и баскетбол:
/1/ Без използване на изкуствено осветление – 25 лева на час.
 /2/ При използване на изкуствено осветление – 30 лева на час.
/3/ За индивидуално ползване за игра на волейбол и баскетбол без

ползване на изкуствено осветление – 1 лева на час на човек.
/4/ За индивидуално ползване за игра на волейбол и баскетбол при

използване на изкуствено осветление – 1.20 лева на час на човек.
Чл. 42. Такса за ползване спортна зала „Борис Гюдеров“:
/1/ За спортни клубове, регистрирани извън територията на община

Перник:
1.  от 9,00 до 12,00 ч.- 70 лева на час;
2.  от 12,00 до 16,00 ч.- 60 лева на час;
3.  след 16,00ч. – 70 лева на час;
/2/  За  провеждане  на  състезания  от  национален  спортен

календар
индивидуални спортове:
1.  за състезания с продължителност до 6 часа – 40 лева на

час;
2.  за състезания с продължителност над 6 часа – 35 лева на

час;
/3/ За провеждане на състезания от националния спортен календар /

колективни спортове/:
1.  за среща – 160 лева;
2.  на ден – 300 лева;
/4/ За провеждане събрания на дружества, фирми, организации – 100

лева на час.
/5/ За провеждане на концерти, културни мероприятия – по

договаряне, но не по-малко от 100 лева на час и не по-малко от 500 лева
на ден за игра на волейбол и баскетбол.

Чл. 43. Такса за ползване на игрища с изкуствена настилка:
/1/ Без използване на изкуствено осветление:
1.  игрища с площ до 1000 кв.м.- 25 лева на час;
2.  игрища с площ над 1 000 кв.м.- 75 лева на час;
 /2/ При използване на изкуствено осветление:
1.  игрища с площ до 1000 кв.м.- 30 лева на час;
2.  игрища с площ над 1 000 кв.м.- 80 лева на час
 Чл.44. Цени за нощувка в Хижа „Славей“:
 /1/ За лица – членове на БТС- 8 лева на човек.
/2/ За лица, които не са членове на БТС – 10 лева на човек.
Чл.45. Такса за ползване на басейна в Х ОУ „Алеко

Константинов“: /1/ Такса за ползване на басейна от ученици – 2
лева на посещение. /2/ Такса за ползване на басейна от възрастни
– 4 лева на посещение.

 /3/ Такса за ползване на сауна – 4 лева на посещение.
/4/ Месечна такса за ползване на басейна от възрастни – 40 лева на
месец.
/5/ Такса за обучение по плуване на деца и възрастни – 2 лева на

човек. Чл.46. Цени за ползване на бунгала в почивна база „Цигов
чарк“ Батак:

 /1/ За ползване на голямо бунгало, до пет лица – 40 лева на бунгало на
ден.

/2 /за ползване на малко бунгало, до три лица – 10 лева на
бунгало на ден.

Чл.47. /1/ Цени за нощувки и за ползване на конфрентни зали в ПС
“Рударци“.
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ПРОДАВА:
1. Магазин, Изток, 50 м2, лукс, санитарен възел - 48 000 лв.
2. Гарсониера, Център, тх/пл, ет. 2, част. обзаведена, лукс, 41 м2 - 50 000 лв.
3. Гарсониера, Център, От. Паисий, ет. 1, тх., ТЕЦ, преустр., тер. - 52 000 лв.
4. Двустаен, Кракра, ет. 2,ТЕЦ, тер., подобр., полуобзаведен- 35 700 евро
5. Двустаен, Център, ет. 6(8), панел, 2 тер., добър вид - 58 000 лв.
6. Двустаен, Ид. център, нов, ет. 3, ТЕЦ, тер., лукс,  с обзавеждане - 59 000 евро
7. Двустаен, Р.Ц., ет. 2, 72 м2, тер., тх. - 29 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 12, ТЕЦ, тер., тх. - 43 300 лв.
9. Двустаен, Изток, ет. 1, ТЕЦ - 45 000 лв.
10. Двустаен, Радомир, ет. 4, 2 тер., Арката - 27 000 лв.
11. Тристаен, Ид. център, ет. 3(5), ТЕЦ, 2 тер., 83 м2 - 80 000 лв.
12. Тристаен, Димова махала, преустроен в четиристаен,
      ет. 1, ТЕЦ, тер. - 66 500 лв.
13. Тристаен, Изток, ет. 6(8), ТЕЦ, 2 тер. - 66 000 лв.
14. Мезонет, Ид.център, 135 м2, ет. 7 и 8, тер: 13 м2, нов, ТЕЦ       - 78 000 евро
15. Многостаен, Изток, ет. 5(5), нов, ПВЦ,
      окачени тавани, латекс, 173 м2  -  67 000 евро
16. Къща в Клепало, 2 етажа, ЗП: 62 м2, двор: 295 м2 - 41 000 лв.
17. Къща, Клепало, сутерен, два етажа, таван, със стара
     къща, двор: 325 м2, ПВЦ, подобрения - 104 000 лв.
18. Къща, Варош, два етажа, таван, ЗП: 83 м2,
    двор: 280 м2, с лятна кухня, ПВЦ - 55 000 евро
19. Къща, Клепало, близнак, 3 етажа, ЗП: 56 м2,
     с два гаража с РЗП: 53 м2, двор: 221 м2 - 72 000 лв.
20. Къща, Клепало, 2 ет., ЗП: 52 м2, двор 1/2 от 288 м2 - 40 000 лв.
21. Втори етаж от къща, Варош, с отделен вход, ЗП: 56 м2,
     с 1/4 от 450 кв.в., ПВЦ - 33 000 лв.
22. Втори етаж от къща и тавански етаж, Варош, ЗП: 80 м2,
     с отделен вход, двор: 300 м2, тх.,пл. - по договаряне
23. Къща, Църква, сутерен, 2 етажа, таван, РЗП: 435 м2,
      двор: 525 м2 - 87 000 евро
24. Къща, Даскалово, 1 ет., ЗП: 54 м2, двор: 535 м2, суперфиция - 73 000 лв.
25. Къща, Радомир, 2 етажа, РЗП: 130 м2, двор: 500 м2 - 60 000 лв.
26. Къща, Рударци, груб строеж, 2 етажа, двор: 670 м2 - 50 000 лв.
27. Две вили близнак, Рударци, РЗП: 240 м2 двор,
    дв: 760 м2, сутерен плюс два етажа, може и поотделно - 110 000 евро
28. Магазин, Център, нов (2006 г.), лукс, 72 м2 - 100 000 лв.
29. Гараж, Дараци, тх., 18 м2 - 10 000 лв.

НАЕМ
1. Офис, Изток, Ю. Гагарин, 45 м2, лукс - 250 лв.
2. Магазин, Център, 68 м2 - 500 лв.
3. Кафе, магазин или офис, Център - 490 лв.

КУПУВА
1. Гарсониера - Изток - до 40 000 лв.
2. Гарсониера - Проучване, Дараци, Тв. Ливади - до 40 000 лв.
3. Двустаен - Изток, Проучване, Дараци - до 50 000 лв.
4. Двустаен - Център - от 45 000 до 60 000 лв.
5. Тристаен - Център - от 65 000 до 80 000 лв.
6. Тристаен - Изток, Мошино, Дараци, Пашов, Проучване - до 70 000 лв.

1. Боксониера, Център, ет. 7 - 35 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 2(2), ПВЦ - 39 000 лв.
3. Двустаен, Център, 65 м2, ет. 10(10), тх./пл., ТЕЦ - 57 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 5(5), тх. - 58 000 лв.
5. Двустаен, Център, 79 м2, ет. 5 - 71 000 лв.
6. Тристаен, Център, 110 м2, ет. 4, тх./пл., ТЕЦ - 53 500 евро / 104 700 лв.
7. Тристаен, Димова махала, ет. 9(10), обзаведен - 68 000 лв.
8. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2(2), тх., пл. - 60 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 2 - 43 000 евро
10. Тристаен, пригаров район, 84 м2, ет. 4, тх./пл. - 55 000 евро
11. Къща, Клепало, РЗП:134 м2, двор: 436 м2, 2 етажа, ПВЦ, теракота - 78 000 евро
12. Къща, Перник, Център, масивна, тх. , плоча - 60 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ
1. Офис, 30 м2, пригаров район - 180 лв.
2. Складови помещения, Център - по договаряне

КУПУВА
1. Едностаен, тухла, Център - 38 000 лв.
2. Двустаен, Център, Изток
3. Двустаен, Център - до 60 000 лв.
4. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.
5. Къща, Драгичево, Рударци - до 65 000 евро

1. Гарсониера, Мошино, ет. 4, добър блок - 40 000 лв.
2. Гарсониера, Радомир, ет. 5, ПВЦ, метална врата, кв. Гърляница  - 12 000 лв.
3. Двустаен, Център, перфектен ремонт, на възлово място - 35 000 евро
4. Апартамент, на Пазара, 78 кв.м, тх., част. гредоред,
    добър вид, два тавана над апартамента, плюс мазе - 50 000 лв.
5. Гарсониера, Изток, на спирка Бучински път, ет. 3, юг, след ремонт - 50 000 лв.
6. Къща, кв. Тева, 3 етажа, двор: 400 кв.м, супер място - 75 000 евро
7. Продава или заменя къща, Тева, за гарсониера в Тева - с доплащане
8. Къща, с. Люлин, гараж - 40 000 лв.
9. Къща, Банище, ЗП: 70 м2, двор: 1000 м2, с обзавеждане - 45 000 лв.
10. Къща, с. Дивотино, ЗП 48 м2, 2 ет., двор 500 м2 - 39 000 лв.
11. Къща, с. Сирищник, 2 етажа, парцел: 600 м2 - 25 000 лв.
12. Парцел, кв. Варош, 1850 м2 - 75 000 лв.
13. Парцел, Драгичево, 809 м2, равен, ток, вода, целогод. достъп - 35 евро/м2

14. Парцел, с. Станьовци, 620 м2, до центъра  - 5 600 лв.
15. Парцел, с. Сопица, 890 м2, равен, заграден - 12 500 лв.
16. Парцел, с. Люлин, 810 м2, равен - 28 000 лв.
17. Парцел, Рударци, 550 м2, до гора, целогодишен достъп - 23 000 евро
18. Парцел, Даскалово, 800 м2 - 41 500 лв.
19. Парцел, Ковачевци, 960 м2, заграден - 15 000лв.
20. Парцел, с. Ярджиловци, 860 м2, равен, ток, вода - по договаряне

 КУПУВА:
1. Веднага с готови пари, гарсониери Изток, Тева, Твърди ливади или Център

Тера Булгари
Гр. Перник, ул. Райко Даскалов" №1, ет. 3, офис 9

0884 32 47 03

Рекламно  приложение

Вторник, 24 юли 2018 г., брой 137 /6485/ година XХV

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

Член на
НСНИ

и
РСНИ

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

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 1110888/222 656

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

24 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

АПАРТАМЕНТИ:

1. ДВУСТАЕН, ИЦ, ЕТ.6,  ТУХЛА, ТЕРАСА - 63 000 ЛВ.
2. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 53 000 ЕВРО
3. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -55 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. КЪЩА ЦЪРКВА, ЗП:54КВ.М,ДВОР:532КВ.М - 73 000 ЛВ.

2. ВИЛА  С.КОНСКА, ЗП:45КВ.М,ДВОР:800КВ.М - 27 000 ЕВРО

3. КЪЩА  С.БОРНАРЕВО, 2ЕТ., ЗП:50КВ.М,ДВОР:600КВ.М - 37 000 ЕВРО

4.С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М, ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 120 000 ЛВ.

5. С.ДИВЛЯ, 2ЕТ., ЗП:55КВ.М, ДВОР:680КВ.М, ЗА РЕМОНТ - 25 000 ЛВ.

6. С.КОНДОФРЕЙ, 2ЕТ., ГРЕДОРЕД, ЗП:85КВ.М, ДВОР:700КВ.М - 20 000 ЛВ.

7. С.НОЕВЦИ, 2ЕТ.,МАСИВНА, ЗП:80КВ.М, ДВОР:900КВ.М - 35 000 ЛВ.

8. УПИ 1200КВ.М; 876КВ.М, С.ЛЮЛИН,ДО КЪЩИ - 30ЛВ/КВ.М

9. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М

10. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40Е/КВ.М

11. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 30Е/КВ.М

12. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 20Е/КВ.М

13. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 32Е/КВ.М

14. МАГАЗИН, КВ.ИЗТОК, УЛ."БЛ.ГЕБРЕВ", РАБОТЕЩ - 80 000 ЛВ.

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ

ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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1. Едностаен, ИЦ, сп. “Шахтьор”, ет. 2, тухла, плоча - 15 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, “Кл. Готвалд”, ет. 6, PVC, за ч. л. - 40 000 лв. (коментар)
3. Голяма Гарсониера, Могиличе, ет. 2, ремонтирана - 40 000 лв. (коментар)
4. Магазин, Тева, 89 кв. м - 15 000 евро
5. Двустаен, ЦГЧ, ул. “П. Каравелов”, ет. 8 - 72 000 лв.
6. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет. 1, след ремонт,
    лукс обзавеждане - 40 000 евро
7. Двустаен, ИЦ, 72 кв. м, тухла, ТЕЦ - 56 000 лв.
8. Двустаен, преустроен в Тристаен, ИЦ, ет.6(7), 98 кв. м - 63 000 евро
9. Двустаен, Център, 56 кв. м, ет. 2, тухла - 30 000 лв.
10. Двустаен, Могиличе, ет. 3(3), тухла, 57 кв. м - 39 000 лв.
11. Двустайни, Тв. ливади, ет. 4, ет. 8(15) - 59 800 лв.; 42 000 лв.
12. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2, 58 кв. м+58 кв. м таван (мезонет) - 42 000 лв.
13.Двустаен, Проучване, ет. 5, PVC, 2 тераси, ТЕЦ - 56 500 лв.
14. Двустаен, Мошино, ново строителство, ет. 4, 66 кв. м - 58 000 лв.
15. Двустаен, Изток, ет. 7(8), саниран блок - 62 000 лв.
16. Тристаен, ул. “Вардар”, непреходен, ет. 4, 88 кв. м, по-нов блок - 83 000 лв.
17. Тристаен, Димова махала, ет. 2, добро състояние, обзаведен - 78 000 лв.
18. Тристаен, Радомир, центъра, ет. 2 - 30 000 лв.
19. КЪЩА ДО БОЛНИЦАТА, СУТЕРЕН, 2 ЕТАЖА, ДВОР 430 КВ. М - 55 000 лв.
20. Луксозен сутерен, етаж и таван до VII у-ще, двор 220 кв. м - 50 000 евро
21. Самостоятелна Къща, ИЦ, мазе и етаж, двор 600 кв. м - 55 000 евро
22. Къщичка, Тв. ливади, мазе+етаж, тухла, плоча,
      контрол на достъп на двора - 54 000 лв.
23. Хубава къща, Стара Тева, 2 етажа, 120 кв. м, перфектно
      подреден двор, 420 кв. м, ремонтирана, модерна, обзав. - 83 000 евро
24. Парцел, Даскалово, 500 кв. м, до училището, ток, вода, равен - 20 000 лв.
25. Парцел, с. Долно Драгичев, 400 кв. м, равен, ток, вода - 21 000 лв.
26. Парцел, с. Студена, 660 кв. м, ток, вода, равен - 14 000 евро
27. Парцел УПИ 1,2 дка, Расник, на асфалтова улица, ток, вода - 15 лв./кв. м

НАЕМИ
1. Гарсониера, Изток, ет. 3, обзаведена - 250 лв.
2. Офис, ИЦ -   90 лв.

Спешно гарсониера, Изток, Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,
изцяло ремонтирана, средна, юг, ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

ПРОДАВА:
1. Къща Варош, сутерен+етаж, масивна, топла връзка,
    гараж, двор: 1/2 от 362 кв.м - 20 000 евро
2. Двустаен, РЦ, ет. 3, след луксозен ремонт, сменена
    дограма, подови настилки, нова баня - 45 000 лв.
3. Една втора от къща, кв. Могиличе с отделен вход,
    РЗП: 280 кв.м, сутерен, етаж, тавански етаж, двор: 250 кв.м- 90 000 евро
4. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро
5. Апартамент в къща над Автогарата, ЗП: 93 кв.м,
    за ремонт, с 1/4 двор от 530 кв.м - 16 000 евро
6. Къща, в ниската част над Автогарата, ЗП:120 кв.м, 2 етажа,
    масивна, гараж, тх., пл., двор: 480 кв.м - 65 000 лв.

КУПУВА:  
1. Двустаен, Пашов - до 45 000 лв.
2. Гарсониера, Изток или Мошино, - до 40 000 лв.
3. Гарсониера, Център - до 45 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади - до 35 000 лв.
5. Двустаен, Център - до 35 000 евро
5. Двустаен, Тева - до 45 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 50 000 лв.
7. Апартаменти, във всички райони на Перник 
8. Къщи, в Перник и региона
9. Парцели за жилищно строителство 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Твърди ливади, ет. 1, тухла, за ремонт - 31 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10, 2 тер., без ТЕЦ - 35 500 евро
2. Дараци, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 52 000 лв.
3. Тв. ливади, ет. 1, тх., пл., лукс, ремонт - 26 000 евро
4. Проучване, ет. 5, панел, ТЕЦ, 2 тер., PVC - 56 500 лв.
5. Тева, ет. 2, панел, без ТЕЦ, PVC - 43 000 лв.
6. Тева, ет. 4, ТЕЦ, панел, частично обзаведен - 47 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 57 000 лв.
8. Радомир, Арката, ет. 7, асансьор, ремонт - 23 000 лв.
9. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
10. Радомир, ж.к. Тракия, ет. 2 - 27 750 лв.
11. Бобов дол, ет. 3; ет. 4      - 12 000 лв.; 16 500 лв.
12. С. Кленовик, ет. 2, тх., за ремонт -   7 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Проучване, 3 тер., ТЕЦ, преустр., лукс ремонт        - по договаряне
2. Хумни дол, ет. 7, тх., ПВЦ, 2 тер. - 60 000 лв.
3. Мошино, ет. 7, ЕПК, ТЕЦ, добро  състояние - 32 000 евро
4. Изток, ет. 1, панел, ТЕЦ, 3 тер., за ремонт
5. Радомир, ж.к. Арката, ет. 8, БДС, за ремонт - 22 000 лв.
6. Тева, ет. 1, панел за осн. ремонт - 42 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет., тавански етаж,
   гараж, РЗП: 256 м2, ПВЦ, сайдинг, двор: 325 м2 - 51 130 евро
2. Къща, Рудничар, ЗП: 82 м2,мазе, гараж - 25 000 лв.
3. Къща, Каменина, ЗП:70м2, двор 400 м2, за основен ремонт - 58 000 лв.
4. Къща близнак, Даскалово, ЗП: 57 м2, двор: 320 м2 - 72 000 евро
5. Батановци, двует. къща, двуфамилна, двор 1,5 дка,
    2 гаража - 75 000 лв.
6. Батановци, къща, ЗП: 65 м2, здрав гредоред, гараж - 50 500 лв.
7. Къща, с. Ковачевци, нова, 2 ет., УПИ 600 м2 - 62 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв: 700 м2, л.о. - 40 000 евро
9. Стара къща, Д. Раковец и УПИ 2 дка - 26 000 лв.
10. Парцел, Даскалово 500 м2,  подходящ за бизнес - 35 000 лв.
11. Два парцела Мошино, 700 м2, ул. Луганск - 34 750 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 м2 - 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата, 435 м2 - 22 000 лв.
14. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 м2 - 20 евро/м2

15. УПИ, Мошино, Кутела, 461 м2 - 10 000 лв.
16. УПИ, Люлин, 750 м2 - 25 000 лв.
17. УПИ, Дивотино, 546 м2 - 13 650 лв.
18. УПИ, Радомир, 310 м2, стара къща, ток, вода - 16 000 лв.
19. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 м2, ток, вода - 10 000 лв.
20. ПИ, Люлин, 2,5 дка - 25 000 лв.
21. ПИ, Дивотино, 1200 м2, до регулация - 12 000 лв.
22. УПИ, с. Ноевци, 1 дка, между къщи - 14 600 лв.
23. УПИ, с. Банкя, Трънско, 535 м2 -   8 025 лв.
24. Земеделска земя, с. Ноевци, 3.5 дка, път, река -   3 500 лв.
25. Трън, местност “Китка”, 22 дка, земеделска земя с къща - 30 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Първи етаж от къща, 60 м2, част. обзаведен        - по договаряне

ПРОДАВА:

1. Гарс.център, ет.2, тх., ПВЦ,

    след осн.ремонт, обзаведена - 52 000 лв.

2. Гарсониера, “Твърди ливади”,

   ет.2, 51 м2, тх./пл., ПВЦ - 33 000 лв.

3. Двустаен, Център, 72 м2,

    ет.2, тх., ТЕЦ, тер. - 50 000 лв.

4. Двустаен, център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 38 000 евро

5. Двустаен, “Могиличе”,

   ет. 3, тх., 57 м2, тераса - 38 000 лв.

6.  Етаж от къща, ул.Соф.шосе" ЗП 96 кв.м, двор

    165 кв.м, тх/пл. - 46 000 лв

7. Тристаен, Център, ет. 5, тх./пл.,

    ТЕЦ, тераси - 57 000 евро

8. Трист.ап. "Тв.ливади", ет.3, ЕПК, ТЕЦ, 3 тераси

- 65000лв

9. Трист.ап."Мошино" ет.11, ЕПК, ТЕЦ, непр., 3

     тераси - 60 000 лв.

10. Партерно помещение, Център,

     75 м2, ремонтирано - 100 000 лв.

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/

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

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

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”Съдейства за жилищни кредити и купува:  Апартаменти, Къщи и Парцели

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК №62, КВ. ТЕВА, ГР. ПЕРНИК

АПАРТАМЕНТИ:

- ЕДНОСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 55, 69 м2 ОТ 27 000 лв.
- ДВУСТАЙНИ АПАРТАМЕНТИ 83,16 м2 ОТ 39 000 лв.
- PVC ДОГРАМА, ВЪНШНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ,
  ПРИЛЕЖАЩО МАЗЕ, С РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА
  ЗАВЪРШЕНОСТ
- ОТ СТРОИТЕЛЯ БЕЗ КОМИСИОН

ТЕЛ ЗА ВРЪЗКА: 0889 69 69 41

ПРОДАВА АПАРТАМЕНТИ В НОВ ЖИЛИЩЕН
БЛОК, ГР. ПЕРНИК, УЛ. РАШО ДИМИТРОВ

№70А

- Апартамент 74,00 м2 - цена 33 273 евро
- Апартамент 64,51 м2 - цена 29039 евро
- PVC дограма, италиански асансьор,
  външна топлоизолация
- Възможност за закупуване на
  паркомясто
- От строителя без комисион

Тел. за връзка: 0889 69 69 41

Тел.: 0895 718 709

офис кв. Изток, гр. Перник
ул. “Клемент Готвалд” 6

тел.: 076 67 00 33, GSM: 0896 611 445
email: ra_skorpion@abv.bg
www.ra-skorpion.com

Facebook: Рекламна агенция Skorpion

РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:РЕСТОРАНТ “БАЙКАЛ” ТЪРСИ:

БАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИБАРМАНИ

СЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИСЕРВИТЬОРИ

ГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИГОТВАЧИ

Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856Тел.: 0897 886 856
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"АК Електрик" АД, град Радомир е водеща българска компания
за производство на електрически табла и производствени
съоръжения от световен клас. Нашата продукция се изнася за
много страни в Европа, Канада, САЩ и Близкият изток. Ние сме
част от шведският холдинг AQ GROUP, който е световен лидер в
производството на машини и електрически табла.
Във връзка с постоянно нарастващият обем от поръчки,
набираме кандидати за постоянна работа, за следните позиции:

ШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИШЛОСЕРИ ЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИЕЛЕКТРОМОНТьОРИ СКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИСКЛАДОВИ РАБОТНИЦИ
НАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИНАСТРОЙЧИЦИ НА АБКАНТИ НАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИНАСТРОЙЧИЦИ НА ЩАНЦИ

След изтичане на изпитателният срок, стартовите заплати ще бъдат увеличени,
съобразно трудовото представяне.
Нашата компания предлага пълно социално осигуряване и трудови договори,
бонуси, ваучери за храна, допълнително здравно застраховане и поема 50 % от
транспортните разходи на работниците, живеещи извън град Радомир.
Всички желаещи да кандидатстват за работа при нас, могат да подадат
професионалната си автобиография на E-mail: filip.vitanov@aqg.se или на адрес
град Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 - за отдел "Човешки ресурси". Телефонът
за контакт е: 077782202.

- шофьори - категория С и С+Е -
  надница 70 лв.
- машинисти пътно-строителна
  техника
- ел. монтьори
- автомонтьори

ГАРСОНИЕРИ:

1. Гарсониера Изток, ет.7/8/, юг,

     тераса, PVC, ремонт - 46 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

 1. Изток, Утинор, ет.2, юг, тер.,

     без ТЕЦ - 25 000 евро

2. Двустаен Изток, Албените, ет.4/8/,

    саниран блок, ТЕЦ, тераси - 52 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:

 1. Изток, панел, ет.6, ТЕЦ, непрех.,

    две тераси - 54 000 лв.

2. Изток, ЕПК, ет.1, ТЕЦ, тер.,

    102 кв.м, след ремонт - 44 000 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Църква, тх/пл., РЗП 200 кв.м,

    гараж, двор 850 кв.м - 60 000 евро

2. Парцел Мошино, 660 кв.м,

    канализация - 28 000 лв.

3. Парцел Изток , 1538 кв.м,

    за безвредно произв. - 50 евро/кв.м

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

076/67 30 55;

0896/751 787
 Ул. "Търговска" 42   eт. 2, ст. 5/стария съд/
 ул. "Кирил и Методий" 4 /до сладкарница Виена/

3. Двустаен, Изток - до 50 000 лв.

Проектиране, доставка и
изграждане на сигнално-

охранителни,
пожароизвестителни и
телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

888/29 29 62

гр. Перник, ул. Кракра №38

Двустаен, РЦ, ет. 3, след
луксозен ремонт, сменена
дограма, подови настилки,

нова баня - 45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 0895 718 709

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

Спешно гарсониера, Изток,
Клемен Готвалд, ет. 6, ПВЦ,

изцяло ремонтирана, средна, юг,
ТЕЦ - 40 000 лв. (коментар)

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

1. Гарсониера, Център - до 50 000 лв.

2. Двустаен Ид. център  - до 60 000 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 35 500 евро

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

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ
тел. 0898/620 696

Купува веднага
малка къща

в близките села

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÈÍÒÅËÅêò
тел. 076/ 67 09 00

ÑÈÌÅÎÍ Ä
тел. 0879/549 237

Гарсониера център, ет.2, тухла,
ПВЦ, след осн.ремонт, обзаведена -

52 000 лв.

Собственик
продава:

УПИ 665 кв.м, кв. "Радина чешма",
панорама, слънчев, ток, вода,

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

НОВ ФИРМЕН
МАГАЗИН НА
"ЗЕМЕНЕЯ"

ПЕРНИК
УЛ."РАКОВСКА"1

Работно време: от 8,30 до 19,30 часа

мляко от
природата

ÒÅÐÀ ÁÓËÃÀÐÈ
тел. 0884 32 47 03

ПРОДАВА:

БОКСОНИЕРА, ЦЕНТЪР, ЕТ. 7

- 35 500 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Тел. 076/ 67 1000, 0889 338 388
и на място в офиса на фирмата

гр. Перник, ул. “Кралевски път” №1

Фирма “ДЛВ” набира:

Гр. Батановци, ул. Братя Миладинови 12
Тел. 077122297; 077122396 пласмент

kolbaso@kolbaso.bg

Да готвим на български

Продавам къща,
кв. “Изток”, топ-място,
РЗП: 132 кв.м, на 2 ет.,
ново строителство,

в съседство с парково
пространство.

0887/884 095;
0888/503 237

търси да
назначи:

EЛЕКТРОИНЖЕНЕР
ЕЛЕКТРОМОНТЪОР

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

Автокозметичен
комплекс и денонощно

охраняем паркинг
до стария

Икономически
техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73

Изпращайте
автобиография

с посочен
телефон за

връзка.

гр.Перник, ул.
"Пирин" 12А

Телефон:
0885525211

Fax: 076/688942

АСФ Сървис ЕООД

ПРОДАВА И ДАВА ПОД НАЕМ
кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095
0888 50 32 37

БИСЕРКА ПЕТРОВА

СОФИЯ 1000
КВ. ЛОЗЕНЕЦ

УЛ. ГОЛО БЪРДО 4
088 787 7123

www.biserkapetrova.com

#цялостенперманентенгрим

БИСЕРКА ПЕТРОВА

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

(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене)
тел.  0896 62 06 95 

Силвия Седевчева

ВЪГЛИЩА ПЕРНИК ООД
Търсим багеристи на
хидравлични багери.

Заплащане по споразумение,
плюс категория, осигуровки и
шофьори при същите условия.

Тел.: 076 631 931 и на място:
кв. "Бела вода", р-к "Бела вода"

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

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

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8
GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

КАПАЦИТЕТ: HB Steel има производствен
капацитет от над 700 тона на месец

ПРОЕКТИ: HB Steel, наследник на Хела-
Бориславов, е доказан партньор в
строителството на мащабни индустриални и
инфраструктурни проекти като АМ Люлин, АМ
Струма, Тех Парк София, Технополис, Лидл,
седалков лифт Стойките-Пампорово, седалков
лифт Мечи чал и множество административни,
търговски и жилищни сгради

ПОВЕЧЕ ОТ
1200

КЛИЕНТА

ПОВЕЧЕ ОТ
100 ПАРТНЬОРИ

СТРОИТЕЛНИ КОМПАНИИ
Email: info@hbsteel.bg Тел: 0889 533 727

2300 Перник, ул. Кралевски път 1



Продавам Suzuki Grand vitara Дви-
гател Бензинов Скоростна кутия
Ръчна 160000 км 2 000г Къса база В
отлично състояние. Разход 8лв/
100км. Свалящ се таван. Тел.:
0895725609

Продавам Тойота Ярис, 2008 г.,
гаражна, сервизна, перфектна.
Тел.: 0888 243 253
Продавам Ланчия Дедра, всичко

платено, газ/бензин. Тел.: 0897 757
240

Продавам Еднофамилна къща с
три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от затво-
рен тип Делта Хил. Местоположе-
нието е уникално, представлява чу-
десно съчетание от панорамни глед-
ки, свеж въздух, спокойствие и съ-
щевременно удобен достъп до сто-
лицата посредством автомагистрала
Люлин. Тел.: 0882 817 442
Продавам масивна двуетажна

къща 300 кв.м. с двор 680 кв.м.  в с.
Ноевци, ремонтиран покрив. Цена 42
000 лв. Тел. 0884753013

Батановци. Тел: 0893 306 308
Фирма "АК Електрик" АД, град

Радомир търси да назначи шлосери,
електромонтьори, складови работници,
настройчици на абканти, настройчици
на щанци. Тел.: 077782202, email:
filip.vitanov@aqg.se или на адрес град
Радомир, ул. "Райко Даскалов" № 68 -
отдел "Човешки ресурси".
Фирма “ДЛВ” набира шофьори от

категории С и С + Е - с надница 70
лв., ел. монтьори,  автомонтьори,
машинисти пътно - строителна
техника. Тел.: 076/ 67 1000, 0889 338
388 или на адрес “Кралевски път”
№1
Фирма АСФ Сървис ЕООД търси

да назначи електроинженер и
електромонтьор. Тел.: 0885525211
или гр. Перник, ул. "Пирин" 12А

Продавам 4 бр. зимни гуми с
джанти 175/70/14, перфектно
състояние. Тел.: 0888 137 885
Продавам комплекти обективи за

смартфони (телеобектив HD12X
Zoom, широкоъгълен обектив,
макро  обектив и обектив рибешко
око). Тел. : 0885 949 293

Продавам къща в Перник, Кле-
пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/
запад.Частично обзаведена,об-
ширна панорамна гледка към
града и околните планини. Тел.:
0897951954
Продавам в с. Блатешница

къща със стопанска сграда,двор
1700 м2 - 14 000 лв. Тел.: 0888
812 963
Продавам разработен бизнес с

промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обза-
веждане, стока в наличност(обу-
вки и чанти) и депозит за един
наем за магазина.Тел.: 098 613
4789
Продавам апартамент в Твърди

ливади, 54 м2, отремонтиран,
обзаведен, саниран - 58 500 лв.
Тел. : 0896 695 860

Давам под наем луксозни поме-
щения, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски и гараж в района на
печатницата. Тел.: 0888 137 885
Отдаваме под наем производствено

(складово) помещение - 200 м2, с
прилежащи паркоместа в охраняема
складова база. Тел.: 0888 925 48
Давам двустаен апартамент под

наем, кв. “Тева”, обзаведен - 200 лв.,
плюс гараж - 250 лв. Тел.: 0887 237
797
Давам под наем, обзаведени стаи

всяка със собствен санитарен възел
Тел.: 0888/952 264
Давам магазин под наем, намиращ

се в центъра на гр. Перник (двора на
гимназията). В момента е работеща
книжарница, но може да бъде офис
или друг вид бизнес. Тел.:
0898520537

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит. Тел.: 0887/88
40 95; 0888/50 32 37
Търсим продавач-косултант за нон-

стоп, кв. Църква, добро заплащане.
Тел.: 0899 920 171, Павлов
Търси барманка за нощна смяна,

може пенсионерка. Тел.: 0896 820 636
Търся жена за работа в нонстоп, кв.

Мошино - добро заплащане. Тел.:
0895 773 886
Търся жена за работа за магазин в

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ
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имоти

автомобили

наем

работа

разни

/2/ От цените по ал.1 се правят следните отстъпки за групи от
минимум 10 човека се ползват 15% отстъпка от цените за
настаняване.

/3/ От цените по ал.1 се правят следните отстъпки за
продължителен престой, а именно:

1. При престой над пет поредни нощувки се ползват 10 % от
цените за настаняване.

2. При престой за повече от един месец се ползват 15 %
отстъпка за целия период на престоя.

/4/ Цени за ползване на Конферентни зали в Почивна станция
„Рударци“:

1. Малка зала /25 човека /-30 лева на ден;
2. Голяма зала /70 човека/-60 лева на ден.”
VIII. ГЛАВА ВТОРА - МЕСТНИ ТАКСИ, се изменя и допълва, както

следва:
§21.  Добавя се  нов РАЗДЕЛ IX - Такси за ползване на Център за

подкрепа за личностно развитие – Обединен детски комплекс гр.
Перник, Общински комплекс Дворец на културата, Общински младежки
дом гр. Перник, Театрален салон „Георги Русев“, с членове от чл.48
до чл. 53 в следния смисъл:

„РАЗДЕЛ IX
Такси за ползване на Център за подкрепа за личностно развитие –

Обединен
детски комплекс гр. Перник, Общински комплекс Дворец на

културата, Общински младежки дом гр. Перник, Театрален салон
„Георги Русев“

Чл. 48. Такси за ползване на ЦПЛР – Обединен детски комплекс:
1. Театрален салон – до 1 час (или за една театрална, концертна

постановка) – 80 лева;
2. Голяма хорова зала, малка хорова зала, ритуална зала,

изложбена зала и камерна зала – 50 лева на час;
3. Изложбена зала – за представяне на изложба с период на

разглеждане до 5 работни дни – 50 лева.;
4. За ползване на театрален салон за един ден (до 8 часа) – 400

лева;
5. За ползване на зала за един ден (до 8 часа) – 100 лева.
Чл. 49. Такси за ползване на Общински комплекс Дворец на

културата:

1. Малък салон /конферентна зала за 1 час – 90 лева.
2. Фоайе за 1 час – 80 лева.
3. Сватбени ритуали – първо и второ фоайе за 1 час – 80 лева.
4. Ползване на мултимедия за 1 час – 90 лева.
5. Други помещения за 1 час – 80 лева.
Чл. 50. Такси за ползване на Общински младежки дом, гр. Перник:
1. Конферентна зала за 1 час – 60 лева;
2. Голям салон за 1 час – 100 лева;
3. Второ фоайе за 1 час – 50 лева;
Чл. 51. Такси за ползване на Общински младежки дом, кв. Мошино:
1. Спортен салон за 1 час – 7 лева;
2. Камерна зала за 1 час – 25 лева;
3. Балетна зала за 1 час – 10 лева.
Чл. 52. Такси за ползване на театрален салон „Георги Русев“:
1. За почасово ползване – 100 лева на час;
2. За ден (до 8 часа) – 500 лева.
Чл. 53. Посочените в предходните членове по този раздел такси не

се заплащат при провеждане на мероприятия от:
1. Образователни институции. /при чествания на патронен

празник, годишнини/;
2. Социални институции.”
IX. ГЛАВА ТРЕТА – ЦЕНИ НА ДРУГИ УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ

ПРЕДОСТАВЯНИ  ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ
ЛИЦА, се изменя и допълва, както следва:

§22.  Членове от чл.40 до чл.43 променят номерацията си и
стават съответно: чл.54 до чл.57 вкл.

§23.  Чл. 55 от новата номерация се изменя, както следва:
- В чл.55 от новата номерация, ал.2 се изменя, като отпадат б.б.А,

Б и В, и придобива следната редакция
„  /2/ Срокът за извършване на предоставяните услуги се

определя в месеци или дни, ако не е конкретно определен в
нормативен акт или подзаконов нормативен акт, като за
прегледност същите са посочени към конкретната услуга в
Приложение №1.”

- В чл.55 от новата номерация, ал.3 изречение първо отпада и
придобива следната редакция:

„/3/ Сроковете за извършване на услугите започват да текат от
деня на подаване на необходимите документи и заплащане на цената
на съответния вид услуга.”

– В чл.55 от новата номерация, ал.5 се изменя и придобива
следната редакция:

„/5/ За извършване на бърза услуга таксата се събира с увеличение
от 50 на сто от определения й размер, а за извършване на
експресна услуга се заплаща такса с увеличение от 100 на сто от
определения й размер, така както са конкретизирани в
Приложение № 1 за всяка от услугите, предоставяни от Община
Перник.”

- В чл.55 от новата номерация, ал.6 изречение първо отпада и
придобива следната редакция:

„/6/ За експресна услуга се прилагат ал. 2 и ал. 5.”
XI. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА - АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ

РАЗПОРЕДБИ,  се изменя и допълва, както следва:
§24.  Членове от чл.44 до чл.47 променят номерацията си и

стават съответно чл.58 до чл.61 вкл.
§25.  Чл. 58 от новата номерация се изменя,

както следва: Продължава на стр. 9

Цени за нощувки в ПС „Рударци“
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- В чл.58 от новата номерация, се изменя като се конкретизира
в ал.1 и ал.2 и придобива следната редакция:

„Чл.58. /1/ За събрана по настоящата наредба такса за услуга,
която не е отчетена или внисена в бюджета на община Перник, на
отговорните длъжностните лица се налага глоба в размер от 50
до 200 лв..

/2 /  Налагането на глоба по ал.1 на длъжностното лице,
натоварено със събирането и отчетането на таксите,  не е
препятствие за търсенето на имуществена отговорност на
лицето по реда на Кодекса на труда и/или Закона за държавния
служител.”

§26.  Чл. 59 от новата номерация се изменя, както следва:
- В чл.59 от новата номерация, се изменя като се конкретизира

в ал.1 и ал.2 и придобива следната редакция:
„Чл.59./1/ Физическо лице, което декларира неверни данни и

обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване на/от
такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв.

/2/ Юридическо лице и едноличен търговец, което декларира
неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или
освобождаване на/от такса, се наказва с имуществена санкция в
размер от 200 до 1000 лв.”

§27.  Чл. 60 от новата номерация се изменя, както следва:
- В чл.60 от новата номерация, текста „упълномощено от него

лице“ се заменя с „от негов заместник, съгласно законовата
делегация по чл.22,  ал.5  от  ЗМСМА.“  и придобива следната
редакция:

„Чл.60. Актовете за установяване на нарушенията по тази
наредба се съставят от определени от кмета длъжности лица от
общинската администрация, а наказателните постановления се
издават от кмета на общината или от негов заместник, съгласно
законовата делегация по чл.22, ал.5 от ЗМСМА.”

XI. В „ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ РАЗПОРЕДБИ” се правят следните
допълнения:

§28.  В ДР се добавят нови т.6  и т.7 в следния смисъл.
„ 6.“Събрана такса за услуга“ – всички определени такси за

услуги по наредбата, които са заплатени от физическите и/или
юридическите лица за искана от тях услуга, съобразно вида и
конкретния й размер според срока за извършването на услугата,
и които такси са дължими към общинския бюджет.

7.“Месечна еднокомпонентна такса“ – такса за ползване на
услугата по отглеждане, възпитание и социализиране на деца,
записани в детски градини или детски ясли, която се заплаща от
техните родители и/или настойници.”

XII. В „ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ”  се
правят следните допълнения:

§29.  В ПЗР се конретизират и допълват текстовете на §1 и се
създава нов §7, със следното съдържание:

„ §1.  При започнати и неприключили производства за
предоставяне на услуги по наредбата във връзка с вече подадени
искания на лица – физически и юридически, заплащането на таксите
и цени на услугите, се осъществява при досегашните условия за
цени и срок и по досегашния ред.

§7. Измененията и допълненията в наредбата и приложенията
към същата-  Приложение №1 (по чл.57 /предишен чл.43/  от
Наредбата) ,  Приложение №2 (по чл.38 от Наредбата) ,
Приложение №3 (по чл.20,ал.2 от Наредбата) и   Приложение
№4  (по чл.21,ал.1  от Наредбата),  влизат в сила от датата на
приемането на Решение № 876, Протокол № 9  от 14.06.2018г. на
Общински съвет – Перник.”

§30.   Приложение №1 (към чл.57  по новата номерация  от
Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Перник) се
изменения и допълва, съобразно предложения образец.

§31.  Приложение № 2 (по чл.38 от Наредбата за определянето и
администрирането на местните  такси и цени на услуги на
територията на община Перник) се изменя съобразно предложения
образец.

§32.    Приложение № 3 (по чл.20,  ал.2  от  Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Перник) се изменя съобразно
предложения образец.

§33.    Приложение № 4 (по чл.21,  ал.1  от Наредбата за
определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Перник) се изменя съобразно
предложения образец.

Решението е прието на заседание на Общинския съвет,
проведено на 14.06.2018г., Протокол № 9, т.36 от дневния ред и
е подпечатано с официалния печат на Общинския съвет.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
/инж. ИВО САВОВ/

На основание чл.194 от Административно процесуалния кодекс, във
връзка с чл.22 ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, обявяваме, че с Решение № 277 от
03.07.2018г., постановено по адм. дело 709/ 2017г. по описа на
Пернишкия административен съд, се ОТМЕНЯ разпоредбата на чл.
98, ал.4 т.3, в частта „има парични задължения към Община Перник”
от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество /Приета с Решение № 289/29.01. 2009г. на ОбС,
Изм. и доп. с Решение № 305/ 26.02.2009г. на ОбС, Изм. и доп. с
Решение № 356/12.06.2009г. на ОбС, Изм. и доп. с Решение № 636/
15.10.2010г. на ОбС на ОбС, Изм. и доп. с Решение № 254/
04.10.2012г. на ОбС, Изм. и доп. с Решение № 321/20.09.2016г. на
ОбС, Изм. и доп. с Решение № 95/11.04.2017г. на АС-Перник, Изм. и
доп. с Решение № 617/05.10.2017г. на ОбС, Изм.и доп. с Решение
№ 706/23.01.2018г. на ОбС, Изм.и доп. с Решение № 839/15.05.2018г.
на ОбС  /

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  - П Е Р Н И К

Заради чумата: ЕС поема 75%
от обезщетенията за хората
ЕС е одобрил мерките за справяне с чумата по дребния преживен до-

битък у нас и поема голяма част от компенсациите за животновъдите,
съобщи евродепутатът Емил Радев от ЕНП-ГЕРБ.

"Европа даде отлична оценка на действията на българските власти и
ЕС ще поеме 75% от обезщетенията, които са за загубените животни на
българските стопани, така че ЕС е ангажиран на сто процента със справ-
янето с този проблем", каза той, цитиран от БНР.

В село Шарково започва изплащането на обезщетенията на стопаните,
чиито кози и овце бяха умъртвени заради чумата. Министерството на
земеделието съобщи в неделя, че са умъртвени и последните животни,
набелязани за евтаназиране. Фермерите ще получат не по-малко от 190
лева на животно. Стопаните очакват да приключи пълната дезинфекция
на оборите, за да започне да тече 21-дневният карантинен период, след
който могат отново да имат животни.

Ще продължи вземането на проби от животните за изследване на все-
ки 20 дни. Сега това става в зона от 10 км около огнищата на зараза, но
по препоръка от Европейската комисия зоната ще се разшири на 20 км,
за да се следи за евентуално разпространение на заразата.

Заради опасността от африканска чума по свинете по сухопътната гра-
ница между България и Румъния започва разчистване на терени с цел
изграждане на ограда. Тя трябва да спира движението на диви свине от
Румъния, където има стотици огнища на заболяването.

Ветеринарите в Берковица и района са с повишено внимание. Най-важ-
но е да се регистрират всички свине от домашните стопанства, защото в
крайните квартали много жители на града отглеждат по едно-две прасе-
та за собствени нужди.

Освен това, жителите на града трябва да съобщават за всяка умряла
домашна или дива свиня. Открит е дежурен телефон в общината. Сигна-
ли може да се подават и на телефон 112. Жандармерията допуска в райо-
на единствено граждани с местна регистрация.

За убийството на Дамла: Мехмед
иска в ареста, страх го е от линч

Седем месеца след убийството на 7-годишната Дамла от Момчилград,
прокуратурата внесе в съда обвинителния акт срещу първия и братов-
чед - 25-годишния Мехмед Хасан, който е основният заподозрян за жес-
токото престъпление. До средата на септември трябва да бъде даден ход
на делото.

"На този етап не мога да кажа каква ще бъде стратегията ни по време на
делото. Все още не съм се запознал с обвинителния акт", заяви Павел
Гатев, служебен защитник на задържания като заподозрян за убийство-
то. Повдигнатото обвинение е за убийство на малолетно дете в безпо-
мощно състояние и по особено жесток начин. В случая предвиденото
наказание е лишаване от свобода от 15 до 20 г., доживотен затвор или
доживотен затвор без замяна.

Според прокуратурата престъплението е извършено, за да бъде прик-
рито друго престъпление.

Разследващите смятат, че младият мъж е влязъл в жилището, за да
краде пари. Той е знаел, че в апартамента на близките му има пари, защо-
то ден преди да извърши престъплението, Мехмед поискал от майката на
Дамла 50 лева назаем и ги получил.

Знаел, че майката е нощна смяна, защото той работел в същото пред-
приятие. Мехмед влязъл в апартамента, в който сама спяла малката Дам-
ла. Мъжът имал ключ от жилището. Докато тършувал, момичето се събу-
дило от шума и започнало да вика уплашено.

Тогава Мехмед се стреснал, притиснал носа и устата й и я задушил. По-
късно залепил лицето на детето с тиксо и напуснал жилището.

От извършената съдебномедицинска експертиза на тялото на Дамла
категорично се установява, че причина за настъпването на смъртта на
детето е задушаване (механична асфиксия) от затискане и запушване на
дихателните отвори - уста и нос.

Безжизнената Дамла беше открита в семейното жилище от майка и?
Садет Муса, когато тя се върнала от нощна смяна. Писъците на майката
разбудили съседите в жилищния блок.

"Когато излязох навън, вече бяха изнесли Дамла. Опитах се да нап-
равя сърдечен масаж. Телцето беше още много топло. Майката ме пита-
ше: "Бие ли сърцето?", а аз й отговорих положително. Нямаше как да й
кажа, че не усещам сърцето на Дамла", разказа Стефка Николова, която
живее един етаж под семейство Муса. Пристигналите с линейка медици
само констатирали, че детето е мъртво. Убийството на Дамла предизвика
сериозно напрежение в Момчилград. Десетки жители на града излязо-
ха на улиците, за да искат бързо залавяне на убиеца и налагане на най-
жестокото наказание. Хората признаха, че се стрхуват да няма други уби-
ти и не смееха да пускат децата си научилище.

Веднага след убийството в ареста бе задържана майката на Дамла и бе
обвинена, че е оставила дедето си без недзор. По-късно тя бе освободе-
на, но зад решетките бе затворен Мехмед.

По време на разследването стана ясно, че той е бил изключително бли-
зък до семейството и много привързан към момичето, грижел се за нея
като по-голям брат. Според разследващите той направил пълни самоп-
ризнания при повторен разпит. В момента обвиненият се намира в следс-
твения арест в Кърджали. В съда Мехмед се държал хладнокръвно и с
нищо не показал, че съжалява за случилото се. Поиска да бъде в ареста,
страхува се от линч.
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 Днес избягвайте да проявявате собственичес-
ко отношение спрямо интимната половинка, осо-
бено ако в съществуващата връзка помежду вас
той/тя изразява съвсем други потребности. Пъ-
тувайте и се забавлявайте както намерите за
добре. Денят е изключително подходящ за усвоя-

ване на нови знания, за предаване на опит и мъдрост.

 Днес ще разполагате с отлични шансове да
предприемете конкретни ходове в професионал-
ната сфера. В случай че имате затруднения да
прокарате своя идея пред партньора в любовта,
то може би е добре да се замислите къде бърка-
те. Днес е противопоказно да водите заседнал

начин на живот.

 Днес използвайте знанията и уменията, които
имате. Много от вас ще бъдат удовлетворени от
резултатите. Финансовите възнаграждения ще
доказват този факт. Не отхъврляйте ничия иде-
я, и в най-маловажната на пръв поглед може да от-
криете блестяща възможност. С роднини ще об-

съждате предстоящо начинание.

 Днес не предприемайте ходове, които биха мог-
ли да застрашат сигурността ви в личен план.
Постарайте се да отделите време за някои про-
филактични прегледи. Обсъждайте с партньора
си всичко, което касае бъдещето ви. Диетите
през днешния ден са излишни, приетата храна се

изгаря напълно.

 Днес действайте по интуиция на работното си
място и ще постигнете много повече от предва-
рителните си очаквания. Съблюдавайте реда на
работното си място и е малко вероятно да има-
те неприятности. Ако възникне спор в отноше-
нията ви с интимната половинка, се стремете да

отсъждате правдиво.

 Днес ограничете действията, заради които мо-
же да изпитате редица неудобства от материа-
лен характер. Колкото по-адекватно действате
сега, толкова е по-малка вероятността да допус-
нете грешка. Съдбата ще ви поднесе очаквани
развития, които с действията си сами довежда-

те до себе си.

 Днес ще разполагате достатъчно време за пъл-
ноценен отдих, особено ако през изминалите дни
сте успели да изпълните деловите си ангажимен-
ти. Пътуванията ви по работа също ще бъдат из-
ключително благоприятни на този етап. Ще ус-
пявате в начинанията си, ако сте честни и спра-

ведливи в отношенията.

 Днес проявете изключителна устойчивост
пред изненадите, поднесени ви от съдбата в ли-
чен план. Опитайте се да посрещате трудности-
те с усмивка и с вярата, че ще настъпят и по-
добри дни. Ще се опазите от негативите на деня,
изразяващи се в кавги, авантюри и алчност. Лю-

бовта е до вас и това ви дава сили да постигате повече.

 Днес опитайте да действате по начин, който
ще ви позволи да имате и резервен вариант. В лю-
бовта много от вас ще проявят склонност да ек-
спериментират със сигурността си. Нетърпели-
ви сте да започнете нещо ново. Предложение за
съвместно участие в проект или друга задача ще

ви донесе финансово удовлетворение.

 Днес се стремете да бъдете последователни в
стремежите си. По-добре да се посветите на удо-
волствието, отколкото на работата! Денят е
изпълнен е с лъжи, измами и заблуди. Възможни са
рискови ситуации. Владейте емоциите и по въз-
можност говорете само по същество. Вежливос-

тта ще помогне по-лесно да постигате намеренията си.

 Днес не поемайте ангажименти, освен ако не
сте на сто процента сигурни, че ще можете да ге
изпълните. Ако изпитвате неувереност, то обе-
зателно се допитайте до специалист! Погриже-
те се за дома си и защитете семейството от
нечии нездрав интерес. На всяка цена обуздайте

злобата и желанието си за мъст.

 Днес установете ясни правила, които да след-
вате както в професионален, така и в личен план.
Загърбете страховете си и се изпълнете с уве-
реност, че нещата, с които се заемате, ще имат
благоприятния за вас ефект, който в действи-
телност очаквате. Обмислете и планирайте из-

ключително точно предстоящо свое пътуване.
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„Чуковете” направиха 1:1 с „Бней Йехуда”(Тел Авив)

„Ìèíüîð” ñ ïîðåäíî ðàâåíñòâî â êîíòðîëà

„Миньор” постиг-
на четвърто поред-
но равенство в кон-

тролите, след като
направи 1:1 със за-
вършилия на 6-то

място в първенс-
твото на Израел
„Бней Йехуда” (Тел

Авив) съобщава офи-
циалният сайт на
клуба www.minyor-
pernik.com. Двубоят
се игра на базата на
националния отбор
в „Бояна“ и бе изгле-
дан от стотина
„жълто-черни“ фе-
нове. И двете попа-
дения в мача паднаха
през първата част.
В 9-та минута про-
бив на Константин
Шей отдясно, завър-
ши с центриране на
далечна греда, къде-
то за връхлитащия
Ярден Шоа не бе
трудно да открие –
1:0.

Първият половин
час от срещата пре-
мина при превъз-
ходство на „Бней Йе-
худа”. Постепенно
обаче перничани се

Миньорецът Даниел Александров
остана на петото място в Истанбул

Даниел Александров остана пети на турни-
ра "Вехми Емре" в Истанбул. В спор за брон-
за при 82-килограмовите на класически стил
националът отстъпи пред азера Елвин Мурса-
лиев с 1:3.За бронзовото отличие  спори Ав-
густин Спасов в категория до 60 кг. Българи-
нът започна с две победи над представители
на домакините - Ахмед Уар с 11:3 и Елчни Али
с 12:5, но на полуфиналите загуби от казаха
Султангали с 4:10. В спор за отличието в кате-
гория до 60 кг на класическия стил национа-
лът бе спрян от японеца Хаианобу с 1:3.От над-
преварата отпаднаха Дейвид Димитров (67)
след 0:8 от казаха Амзейев. А Йоан Димитров
(87) тръгна с успех срещу казаха Мусин с 6:0,
а в следващия кръг претърпя поражение от
грузинеца Коблиашвили с 1:3, който не успя
да го изтегли в репешажите.

Ето вероятните противници
на отборите ни в Лига Европа
УЕФА направи разбивка по групи на еве-

нтуалните участници в третия квалификацио-
нен кръг на Лига Европа. Това означава, че
беше съкратен броят на вероятните съперни-
ци на ЦСКА-София и Славия. И двата българ-
ски клуба ще бъдат непоставени.Сред най-се-
риозните възможни противници на „червени-
те“ са Фейенорд, Олимпиакос и ФК Копенха-
ген, но преди това тимът на Нестор Ел Маес-
тро трябва да елиминира Адмира Вакер
(Мьодлинг).Севиля, Рапид (Виена) и АЗ Ал-
кмаар са по-сериозните имена сред вероя-
тните съперници на „белите“. Славия обаче
има трудната задача да отстрани Хайдук
(Сплит), за да стигне до третия квалификацио-
нен кръг.Има яснота срещу какви съперници
може да се падне и Лудогорец в Лига Евро-
па, ако отпадне от МОЛ Види във втория ква-
лификационен кръг на Шампионската лига.
Един от вариантите е северноирландският
Крусейдърс, който българският шампион ве-
че разби със 7:0 в Разград и с 2:0 като гост.

ВЕРОЯТНИТЕ СЪПЕРНИЦИ НА ЦСКА-
София

Олимпиакос (Гър)
Вентспилс (Лит)/Бордо (Фра)
Чихура (Гру)/Марибор (Слвн)
Фейенорд (Хол)
Стярнан (Исл)/ФК Копенхаген (Дан)
ВЕРОЯТНИТЕ СЪПЕРНИЦИ НА СЛАВИЯ
Севиля (Исп)/Уйпещ (Унг)
Молде (Нор)/Лачи (Алб)
Кайрат (Каз)/АЗ Алкмаар (Хол)
Рапид (Виена, (Ав)
Рудар (Слвн)/Стяуа (Рум)
ВЕРОЯТНИТЕ СЪПЕРНИЦИ НА

ЛУДОГОРЕЦ*
Зрински (БиХ)/Валета (Мал)
Санта Колома (Анд)/Валур (Исл)
Сутиеска (Чгора)/Алашкерт (Арм)
Дюделанж (Люкс)/Дрита (Кос)
Олимпия (Любляна, Слвн)/Крусейдърс

(СИрл)
* Това е при положение, че Лудогорец

отпадне от МОЛ Види

Георги Братоев със сигурност пропуска Свeтовното
Лошите новини за

волейболния ни на-
ционален отбор не
спират. Титуля-

рният разпредели-
тел на държавния
тим Георги Братоев
ще пропусне със си-

гурност Световно-
то първенство в
България и Италия
от 9 до 30 септем-
ври, заради счупена
кост в глезена, ин-
формираха колегите
от "Спортал". Волей-
болистът днес бе на
преглед при извес-
тния проф. Дюпон в
Париж и според него-
вото експертно мне-
ние, Георги трябва
да продължи да ходи
с патерици още 30
дни.“Мнението на
професор Дюпон е,
че трябва още 30
дни да ходя с патери-
ци, след това отно-
во ще отида при не-
го на преглед и ще се
реши дали да се нап-

рави операция или
не. Има съвсем малък
шанс и да не се стиг-
не до оперативна на-
меса, но това е мно-
го малко вероятно”,
заяви Георги Бра-
тоев специално за
Sportal.bg от Па-
риж.“Със сигурност
ще пропусна Светов-
ното първенство.
Съжалявам много, но
това се реалности-
те към този мо-
мент. По ирония на
съдбата ще пропус-
на трето световно
първенство, в което
съм имал възмож-
ност да участвам,
но това е положение-
то. Съжалявам, че
няма да мога да по-

могна на момчета-
та”, добави Георги
Братоев.Георги Бра-
тоев пропусна све-
товното първенс-
тво през 2010 годи-
на в Италия, след ка-
то в последния мо-
мент бе заменен от
Константин Митев
в състава за Мон-
диал 2010. На Мон-
диал 2014 в Полша
р а з п р е д е л и т е л я т
отпадна от състава
на България, след ка-
то Пламен Констан-
тинов не реши да го
включи в състава.
Сега контузия изва-
ди Георги Братоев за
участие на Светов-
ното в България и
Италия.

отърсиха от напре-
жението и изравни-
ха играта. Възпита-
ниците на Николай
Тодоров снаправиха
няколко интересни
атаки и в 44-та ми-
нута стигнаха до из-
равняване. След ата-
ка и центриране от-
ляво, топката дос-
тигна до Иво Ивано-
в и опитният фут-
болист отбеляза
първия си гол за „чу-
ковете“. През вто-
рата част играта
продължи да е рав-
ностойна, а двата
отбора пропуснаха
по едно чисто поло-
жение. Заради трав-
ми срещата за „Ми-
ньор” пропуснаха
Александър Мано-
лов, Илиян Илиев и
Денислав Балев.

„Левски” с нов треньор, миньорец в екипа му
Новият треньор на

Левски се казва Слави-
ша Стоянович. Ръко-
водството на "сини-
те" и словенецът се
договориха, като още
следващата седмица
той ще замени Делио
Роси, който беше ос-
вободен от поста
след големия резил
срещу Вадуц в Лига Ев-
ропа. Договорът на
48-годишния специа-
лист ще бъде за 1+1
години. Той е трикра-
тен шампион в карие-

рата си. Първо извеж-
да два пъти до титла-
та на Словения Домжа-
ле през сезон 2007/
2008 г. и 2008/2009 г.,
а през 2013/2014 годи-
на печели титлата на
Сърбия начело на Цър-
вена звезда, като прек-
ратява хегемонията
на Партизан от рекор-
дните шест поредни
титли.

Словенецът присти-
га с екип от двама аси-
стенти, като остана-
лите представители

в неговия щаб ще бъ-
дат двама или трима
българи. Един от тях
ще бъде треньорът
на вратарите, миньо-
рецът   Валентин Заха-
риев, който след идва-
нето на Делио Роси ра-
боти в школата на "Ге-
рена".Вчера  сутринта
в 10:00 часа изпълни-
телният директор на
"сините" Красимир
Иванов и Стоянович
проведоха финална
среща, след която бе-
ше подготвен догово-

рът на новия настав-
ник. Той ще бъде об-
явен официално, след
като бъдат оформени
документите по раз-
трогване на контрак-
та на Делио Роси, кое-
то се очаква да стане
днес.

Специалистът прис-
тигна вчера в София
на преговори със Спас
Русев, като дори раз-
гледа базата и ста-
дион "Георги Аспару-
хов", след като "сини-
те" отпътуваха за Ко-

матево, където сно-
щи победиха с 1:0 Бо-
тев (Пловдив) в мач
от първия кръг на
Първа лига. Предвид
това, че стана извес-
тно неговото присъс-
твие у нас, Стояно-
вич промени първона-
чалните си планове да
гледа Левски на живо.
Той остана в столица-
та, където първо наб-
людава по телевизия-
та Лудогорец - Етър
(1:0), а след това и по-
бедата на столичани.

Синът на Божинов вкарва гол след гол
Наследникът на Валери Божинов вече бе-

лежи голове и в чужбина. Валери-младши
се е представил на висота с екипа на Спор-
тинг (Лисабон), където се е подготвял две
седмици. Божинов и фолкпевицата Алисия
записали сина си на тренировъчен лагер
при лисабонските "лъвове". В школата на
Спортинг 10-годишният Валерко се пред-
ставил много силно и още в първите занима-
ния успял да впечатли треньорите. Талан-
тливият нападател, който у нас рита за ДИТ,
с лекота надигравал противниците от него-
вата възраст, и нижел гол след гол. Както е
известно, Валери Божинов преди време иг-
ра в Спортинг (Лисабон), а в момента е част
от хърватския Риека.
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Масираната полицейска операция ще продължи до 29 юли, тя е по линия на TISPOL

Пиян като казак
шофьор – на съд

Любомира ПЕЛОВА
Перничанин се изправя пред Темида за

шофиране на автомобил с рекордните 3, 47
промила алкохол в кръвта.

На 24 юни тази година, на пътя Перник –
Радомир бил проверен лек автомобил Сеат
„Ибиза“, управляван от 43-годишният Е.К.
от областния град. При изпробването му с
техническо средство за алкохол били отче-
тени 3, 47 промила. Привлечен е като обвин-
яем и му е наложена мярка за неотклоне-
ние „подписка“.

Любомира ПЕЛОВА
Започна масирана

полицейската операци-
я за контрол, провеж-
даща се във всички
държави членки на ев-
ропейската организа-

ция на службите на
Пътна полиция - TI-
SPOL.

Засилени проверки
на товарните автомо-
били и автобусите ще
се извършват в стра-
ната в седмицата 23-
29 юли, съобщават от
ГД „Национална поли-
ция“.В акцията уча-
стват също служите-
ли от криминална и
икономическа полиция,
както и представите-
ли на Изпълнителната
агенция “Автомобил-
на администрация”
при Министерството
на транспорта, ин-
формационните тех-
нологии и съобщения-
та.

По време на провер-
ките, извършвани по
метода “широкообхва-

тен контрол” се осъ-
ществява контрол за
валидна задължителна
застраховка “Граждан-
ска отговорност”,
както и за наличието
на винетен стикер за
ползване на републи-
канските пътища.

Основните причини
за възникналите инци-
денти с участието на
товарни автомобили
и автобуси са неспаз-
ване от страна на во-
дачите на време за по-
чивка, превишаване на
скоростта, употреба
на алкохол и упойващи
вещества, превоз на
необезопасени това-
ри, както и претовар-
ването на автомоби-
лите, сочат изводите
от предишни подобни
операции.

Пожари вилняха
в Пернишко

Любомира ПЕЛОВА
Къща и кола са горели в Земенско и

в Перник  в края на миналата седмица,
съобщават от пресцентъра на Облас-
тната дирекция на полицията.

На 20 юли, около 11 часа е подаден
сигнал за пожар в къща в земенското
село Калотинци. Два автомобила на
радомирската Районна служба „По-
жарна безопасност и защита на насел-
бението”, се отправили към местоп-
роизшествието. Изгорели са около 50
кв.м. от сградата. Няма пострадали хо-
ра и нанесени други материални щети.
Причината за пожара е късо ел. съеди-
нение.

Половин час по-късно е съобщено за
горящ лек автомобил на улица „Само-
дивска“ в областния град. Пламъците
обхванали „Опел Корса“ в резултат на
късо съединение.

Колата е унищожена напълно. Няма
пострадали хора.

ВЕЧЕ ТРЪГНАХА ЗАЛА-
ГАНИЯ СРЕД ПОЛИТИ-
ЧЕСКИЯ ЕЛИТ НА ПЕР-
НИК, доколкото има такъв,

кога ще бъде прекратена насрочената
за четвъртък нова общинска сесия. С
оглед опита на предишните две засе-
дания, мними или реални, залаганията
клонят към предпоследна точка, в коя-
то е предвидено да се разгледа исто-
рическият въпрос със синята зона. Биз-
нес инкубаторът се оказа препъника-
мък само в първото заседание, когато
явно договорката не беше направена
на ниво и повечето представители на
мнозинството се оказаха в неведение
да вдигат или да не вдигат ръка. След-
ващата пишман сесия открита – неот-
крита, беше скоростно закрита, като то-
гава мътилката в главите на общинари-
те беше още по-голяма. Според сведе-
ния на очевидци, някои съветници нап-
раво не са знаели по каква работа са в
зала „Панорама”. След няколко дена
предстои трети опит, където явно инку-
баторът ще бъде де юре и де факто из-
чистен. Дотолкова изчистен, че да ос-
тави празни канцелариите, които сега
ползва и да се спасява поединично в
пазарната икономика. Остана голямата
загадка „синя зона”, където наддел-
ява мнението, че там поради липса на
кворум заседанието ще се разпадне,
тъй като въпросителните са повече от
решенията. И където политическата от-
говорност ще има тежки последици до-
година на местните избори. Като жокер
в тая насока е фактът, че точката е ос-
тавена за накрая, когато и да се разту-
ри сесията, кел файда. А и титулярният
кмет е в заслужен отпуск, средата на
лятото едва ли е най-подходящото вре-
ме за капитални гласувания, затова за-
лозите валят като за световно. А пече-
лившите ще ги броим наесен, ако не
тая, другата със сигурност.

ЗА ЕДНА ЛИЧНА КАВГА – ДВЕ
ПОТРОШЕНИ КОЛИ – ТОВА Е РЕ-
КАПИТУЛАЦИЯТА от свадата в Дрен,
където по традиция возилата са отнес-
ли проблемите на спорещите. Така са
ги отнесли, че са останали без стъкла.
Тоя опит изглежда запазена местна
марка – възникне ли разправия под
влияние на алкохола, първият обект,
който отнася камъните, са именно ко-
лите.

Ново попълнение в дирекция
„Жандармерия” положи клетва
Любомира ПЕЛОВА

На официална цере-
мония в Центъра за
специализация и про-
фесионална подготов-
ка при Академията на
МВР 91 нови служите-
ли на Дирекзция „Жан-
дармерия” положиха
клетва.

С ритуала завършва
шестмесечната пър-
воначална професио-
нална подготовка на
стажантите от ди-
рекцията при Главна
дирекция „Национална
полиция“.

През изминалите ме-
сеци те получиха поз-
нания по общи и спе-

ИАЛ подписа  споразумение за
лекарствени средства в Русия

Силвия ГРИГОРОВА
Проф. Асена Стоименова-изпълните-

лен директор на Изпълнителната аге-
нция по лекарствата и Владислав Шес-
таков- директор на Държавния институт
за лекарствени средства и добри прак-
тики към Министерството на промишле-
ността и търговията на Руската Федера-
ция, подписаха Споразумение за сът-
рудничество в знак на съгласие за
важността от установяване и укрепване
на сътрудничеството между инспекто-
ратите на двете страни. Това съобщиха
от ИАЛ.

Целта е засилване на взаимното до-
верие, подобряване на безопасността и
уеднаквяване качеството на инспек-
циите, както и създаване на работна
среда за необходимия обмен на инфор-
мация и опит между инспекторите
предвид нарастващото равнище на гло-
бализация в производството на лекарс-
тва и активни вещества, уточняват от
лекарствената агенция.

В изпълнение на Споразумението ще
се създаде рамка за сътрудничество
за провеждане на инспекции за уста-
новяване на съответствие с добрите
производствени практики, което обхва-
ща професионален обмен и навременно
уведомяване за предстоящи инспекции
и критични несъответствия. Обсъдено е
и двустранно участие на наблюдатели
във фармацевтичните инспекции на те-
риториите на двете държави, организи-
рането на образователни инспекции и
разработването на съвместни образо-
вателни програми, проекти за допълни-
телно обучение и усъвършенстване на
уменията на инспекторите.

Двустранното споразумение пред-
вижда и обмен на информация и създа-
ване на стратегии за борба с фалшифи-
цираните лекарства.

циализирани полицей-
ски дисциплини: прав-
на, тактическа, стрел-
кова, криминалисти-
ческа и психологическа
подготовка, полицей-
ска лична защита, ока-
зване на долекарска по-
мощ. След приключва-
не на обучението си
стажантите придоби-
ват статут на пъл-
ноправни полицаи и
ще изпълняват свои-
те задачи в Зонално-
то жандармерийско
управление в София.

В своето обръщение
съветникът на минис-
търа на вътрешните
работи доц. д-р Пе-

тър Моллов пожела на
младите служители
успехи в нелеката им
ежедневна професио-
нална дейност и изра-
зи увереност, че те
ще продължават свое-
то развитие в поли-
цейската кариера.

Завършилите с от-
личен успех стажанти
бяха наградени от име-
то на Ректора на Ака-
демията на МВР и Ди-
ректора на ЦСПП - Па-
зарджик.  Празничен
водосвет за здраве и
успех отслужиха све-
щеници от Пазар-
джишката духовна
околия.     

Перничанин карал нерегистриран
автомобил с чужди номера
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин е задър-
жан за шофиране на
нерегистриран и с
чужди табели лек ав-
томобил.

Нарушението на
нормативната уредба
е засечено около 8,10
часа в Брезник. Там
бил проверен лек ав-
томобил „Форд Фиес-
та“, управляван от
60-годишния жител
на областния град
С.Б.

Служителите на ре-
да установили, че ре-
гистрационните та-
бели на колата са от
друго моторно пре-
возно средство и са
обявени за издирване

през месец март от 8-
мо РУ при СДВР. Освен
това фиестата била
с невалидно свиде-
телство за регистра-
ция част втора и
мярка „конфискува-
не“. С.Б е познат на

органите на реда с
кражби и измама.

Започнато е досъ-
дебно производство
под ръководството
на Районна прокура-
тура – Брезник и ра-
ботата продължава.
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