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ДАЙТЕ ПОД НАЕМ

ЧРЕЗ АГЕНЦИИТЕ В

ВЕСТНИК

ИНТЕРНЕТ САЙТ

Любомира ПЕЛОВА
Жител на пернишкото

село Селищен дол ще бъ-
де съден за осуетяване
на полицейска проверка.

Закононарушението е
извършено от 36-годиш-
ния И.С., който трябвало
да бъде проверен от слу-
жители на реда на тери-
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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.84 лв.
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Св. вмчца Екатерина.
Св. вмчк Меркурий

Интелект - 076/67 09 00 Кантора Перник - 076/60 28 94

Кали Консулт - 0898/62 06 96 Габи М - 076/ 60 13 15

Пернишки имоти- 0888/22 26 56 Орел - 0898/94 56 94

Ива - 076/60 13 38 Симеон Д              -  076/60 26 26

Закъснели
ваксини

Министерският съвет в оставка сигурно трябва
да се премести да работи в следствието. И без то-
ва е временен орган, а и защо да се губи време за
постоянни преходи от жълтите павета да сграда-
та с решетки на прозорците. Като подаде остав-
ка, дали Борисов съзнаваше, че праща хората си, а и
себе дори, да останат на разположение на следстве-
ните органи? Едва ли. Министрите му обаче се
редят по график да дават показания за пустите
турски ваксини, дето уж бяха забравен случай.

Една оставка и докъде я докарахме. Айде, да
приемем, че няма политическа криза. Ами следова-
телите някой помисли ли? Та нима те не изнемог-
ват от денонощна работа да разпитват високо-
поставени особи, пред които всички до вчера стоя-
ха мирно? Работят от тъмно до тъмно, опашката
пред кабинетите им е дълга. Дойде време минис-
трите в оставка да изпитат на собствен гръб как-
во значи започната и недовършена съдебна рефор-
ма. Просто не се ваксинираха навреме и болестта
ги порази в края на мандата. Сега надеждите им са,
че още не сме стигнали румънците, щото ако ста-
не като там, в Централния затвор ще трябва да
се обособи министерско отделение, а новият бю-
джет не предвижда подобни разходи.

Властта се пренесе в следствието. Добре, че сле-
дователите не излязоха в оставка, че България хеп-
тен щеше да блокира. В тия мрачни времена все
някой трябва да работи за доброто настроение на
народа.

Валентин ВАРАДИНОВ

-10 - 140

ТОП-ОФЕРТА

Продавам имот, Рударци,
840 кв.м, над плажа, панорама,
с постройка на 1 ет. - 31 000 евро

0896 788 784; 0888 50 32 37

СТР.4

СТР.3

СТР. 11

Перничанка с обвинение
за изборна манипулация

Любомира ПЕЛОВА
Перничанка ще отговаря пред правосъдието

за гласуване в секция, без да е имала право
за това.

Закононарушението датира от 2015 година.
По време на изборите за кметове на населени
места и общински съветници, 51-годишната
А.К. от областния град упражнила правото си
на вот в избирателна секция в радомирското
село Бобораци, без да е имала право на това.
Започнатото тогава досъдебно производство
установило по безспорен начин  изборната ма-
нипулация.

А.К. е привлечена като обвиняема и й е нало-
жена мярка за неотклонение „подписка“. Нака-
занието, предвидено за това деяние, е проба-
ция до 6 месеца или глоба от 100 до 300 лева.

ÇÀ ÏÎËÎÂÈÍ ÃÎÄÈÍÀ - ÄÅÑÅÒ
ÑÅÑÈÈ È 219 ÐÅØÅÍÈß

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

Виктория СТАНКОВА
Забавни състезания и

много емоции съпътства-
ха традиционния  екопраз-
ник, който организира
Младежкият дом в Моши-
но и кметство „Изток” .
Ученици от 10-то ОУ „А-
леко Константинов”, 11-
то ОУ ”Елин Пелин” и 13-
то ОУ ”Св. Св. Кирил и
Методий” показаха зна-
ния и умения, свързани с
екологията, природата и
околната среда, получиха
любопитна информация
за създаването на парка в
Перник и за исторически

ÏÎ-ÂÈÑÎÊÈ ÇÀÏËÀÒÈ Â
“ÑÒÎÌÀÍÀ ÈÍÄÚÑÒÐÈ”

ÎÒÁÎÐÚÒ ÍÀ “ÌÈÍÜÎÐ”
Ñ×ÓÏÈ ÊÀÐÚÊÀ

обекти свързани с града
ни, участваха в спортни,
забавно-познавателни иг-
ри, ековикторина, твор-
ческо ателие, демонстри-
раха творчески усет и
креативност  в изработ-
ване на произведения на
приложното изкуство от
отпадъчни материали.

Малките перничани се
представиха много добре
в различните категории,
за което получиха пода-
ръци от  организатори-
те.

36-годишен пред Темида,
осуетил полицейска проверка

2017
  Абонирай се за вестника

  за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
20 лв. директна отстъпка от
ежедневната цена на изданието
Достъп до електронното
издание
Общо отстъпки - 116 лева

торията на брез-
нишкото село Вел-
ковци, докато уп-
равлявал лек авто-
мобил „Опел Тиг-
ра“. Мъжът не се
подчинил на даде-
ния му знак да
спре и продължил
посоката си на
движение, за да из-

бегне контрола. Не след
дълго все пак бил спрян в
района на село Черна го-
ра от патрул на пер-
нишкото Първо районно
управление на МВР. По-
лицаите установили, че
в този момент автомо-
билът управлявал друг
човек, който бил заедно

с И.С. в колата. В проце-
са на разследването
станало ясно, че 36-го-
дишният мъж е бил зад
волана, когато брез-
нишките полицаи се
опитали да го спрат.
Взетата му кръвна про-
ба установила наличие-
то на алкохол над 1,2
промила, за което е
привлечен като обвин-
яем.

За това, че попречил
на полицаите да из-
пълнят задълженията
си, е обвинен и по чл. 270,
ал. 1 от Наказателния
кодекс. Грози го затвор
до 3 години или глоба от
500 до 2 000 лева.

Слънчево

На страница 2
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Четири училища и две
детски градини в Пернишко
се борят за по 100 фиданки

Виктория СТАНКОВА
Четири училища в Перник и две детски

градини в Ярджиловци и в Радомир се
включиха в играта „Хиляди дървета за де-
цата на България”. Това са ОУ „Св. Иван
Рилски”, ПГТС „Арх. Йордан Миланов”,
професионалната гимназия по икономика,
III клас от VIII ОУ „Кракра Пернишки”, сме-
сена група „Слънце“ при детската градина
„ВалентинаТерешкова“ в с.Ярджиловци и
детската градина „Слънце” в Радомир. Те
са част от общо 340 участници, 200 от кои-
то ще получат по 100 фиданки, които ще
засадят на своя територия.

Играта, която стартира на 4 ноември и
приключва на 27 ноември 2016 г., пред-
вижда да бъдат засадени нови 20 000
дръвчета с участието на колкото се може
повече млади хора, училища и детски гра-
дини. Организира се от Фондация „77“,
която е продължител на инициативата „Ко-
гато станем 100 000 ще посадим гора“.

До този момент в България са засадени
над 125 000 нови дървета.

Предвидените минимум 20 000 дървета,
ще бъдат подарени и разпределени по 100
фиданки в минимум 200 награди. Видове-
те дървета ще са широколистни и иглолис-
тни и ще бъдат съобразени с климатичните
условия и почвите на района, в който се
намира съответното спечелило училище
или детско заведение.

Организаторът си запазва правото да
раздаде и допълнителни награди. През
пролетта на 2016 г., при първото издание
на играта, бяха подарени два пъти повече
от обявените тогава награди – 20 500 дър-
вета на 205 участници.

Можете да гласувате за всички участни-
ци от област Перник на този линк: http://
gorata.bg/vote

Гласовете са от значение. Просто трябва
да откриете своите фаворити.

Победителите ще бъдат обявени 3 дни
след приключване на гласуването на сай-
та gorata.bg

Бизнесът обяви нуждите си
от образовани специалисти

Виктория СТАНКОВА
Новите специалности, за които говори

бизнесът, са специалист по газова техни-
ка,студена и топла обработка на метали,
кадри за полиграфията, спешно са необхо-
дими и кадри за мебелното производство.

Стана ясно, че има работодатели, като
мебелните предприемачи в Тетевен, които
не проявяват интерес към учениците, но
има и други, като хора от туристическия
бранш, които вече отиват на крака при уче-
ниците.

Подготвят се срещи между професио-
налните гимназии и бизнеса, които ще бъ-
дат организирани по общини.

Фирмено БМВ задържано
заради съмнения за
пренабити номера

Любомира ПЕЛОВА
Полицаи задържаха „БМВ“ със съм-

нение за интервенция върху номерата
на рамата.

Във вторник служители на „Пътна по-
лиция“ при Областната дирекция на
МВР н Перник спрели за проверка лек
автомобил „БМВ“ със софийска регис-
трация, собственост на голяма перниш-
ка фирма. Органите на реда се усъмни-
ли в редовността на талона на колата.
Последвала проверка на номерата на
рамата и там възникнали съмнения за
интервенция. Автомобилът е предаден
от шофьора с протокол за доброволно
предаване.

Работата по случая продължава.
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“Вечер на трънския диалект” в
 Двореца на културата

Виктория СТАНКОВА

Клубът на дейците на културата – Иван
Карик в Перник кани перничани и гостите
на града на една различна вечер. Вечер на
трънския диалект – на 24 ноември от 17.30
часа.Събитието е посветено на представ-
янето на „Речник на трънския диалект и
други събрани материали за него” с автор
Павлина Йорданова Гусева – Николова.Ав-
торката пише „Ние сме длъжни да съхра-
ним искрицата на нашето минало от прахта
на забравата, да опазим всенародната
собственост и заставим да говори нетлен-
ната ни летопис, защото най-хубаво е това,
което е създал народът- то е вечно и неиз-
менно”С трънски напеви и приказки ще
пригласят Елена Димитрова и Нонка Кръс-
тева.

Още 11,7 млн. лв. получават общини-
те за ремонти на училища

Виктория СТАНКОВА
Министерският съвет одобри допълнител-

ни трансфери в размер на 7 715 241 лв. по
бюджетите на общините. Със средствата се
осигуряват финансово дейности по модул
„Оптимизиране на вътрешната структура на
училищата, детските градини и самостоя-
телни общежития“ от националната програ-
ма „Оптимизация на училищната мрежа“. С
тях ще бъдат изплатени обезщетения за
септември и октомври 2016 г. при намал-
яване на числеността на персонала поради
промяна в структурата и състава му, както
и за обезщетения при прекратяване на тру-
довите правоотношения на друго основа-
ние. Включени са и обезщетения на персо-
нала при преструктурирането на мрежата
чрез закриване или преобразуване на учи-
лища, детски градини и общежития. На об-
щините са предоставени и 4 068 353 лв.,
осигурени от бюджета на МОН за изплаща-
не на допълнително възнаграждение за
постигнати резултати от труда на директо-
рите на общинските детски градини, учили-
ща и центрове за подкрепа за личностно
развитие.

място, какво трябва
да направим за вашия
блок, за вашия квар-
тал, за вашето удо-
волствие“, сподели
Вяра Церовска. Еко-
празникът в Мошино
беше уважен и от об-
ластния управител д-
р Александър Алексан-
дров, който поздрави
състезателите .  

Победител в кон-
курса за рисунка „Гра-
динката пред моя бло-
к“ стана петоклас-
ничката Ирена Найде-

Виктория СТАНКОВА
Изявени специалис-

ти в уеб бранша ще
гостуват за трети
пореден път на мла-
дите перничани, кои-
то имат интереси в
тази област. Този
път домакини на
инициативата, наре-
чена „Поход на вдъх-

Изявени уеб-специалисти гостуват
в Езиковата гимназия в Перник

 На церемонията по
награждаването при-
съства кметът Вяра
Церовска, зам.-кме-

новителите”, са уче-
ници от ГПЧЕ ”Си-
меон Радев” и препо-
давателката им по
информатика и ин-
формационни техно-
логии Мариана Пет-
кова.

Срещата ще се про-
веде на 26 ноември
от 10.00 часа в сгра-

нова, от 10-то ОУ. 
В рамките на еко-

празника във фоайе-
то на Младежкия дом
беше наредена пъс-
тра изложба от
проекти и макети на
ученици от ПГТС
„Арх. Йордан Мила-
нов” - специалност
”Парково строителс-
тво и озеленяване” .
Експозицията пре-
дизвика голям инте-
рес и беше разгледа-
на от тримата кме-
тове.

дата на гимназията.
Поканата да уча-

стват в срещата е
отправена към всич-
ки младежи, които
искат да преживеят
вдъхновението да
надникнат в бъдеще-
то и да станат част
от света на модерни-
те технологии.

На малчуганите от квартала гостуваха кметът и областният управител
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Шестима кандидати за три от мобилните къщички
Любомира ПЕЛОВА

Шестима кандидати са се явили вчера  на обявения от Община
Перник публичен търг за отдаване под наем на 5 мобилни дърве-
ни къщи на централния площад “Кракра”. Търговците играха за 3
къщи модел “Базар”, разположени по схема, одобрена от глав-
ния архитект на общината.

На втората дата, която е на 29 ноември 2016 година от 10 часа в
заседателната зала на община Перник ще бъдат играни на търг
другите две къщи с номера 4 и 5. Всички желаещи да участват
трябва да закупят тръжна документация.

От общинската администрация напомнят, че петте къщи ще бъ-
дат разположени на площада от 19 декември 2016 до 1 февруари
2017 г. В тях ще бъде разрешена търговска

дейност по време на Коледните и Новогодишни празници, как-
то и в рамките на Международния фестивал на маскарадните иг-
ри „Сурва“ .

Всяка сглобяема къща заема площ от 18 кв. м. и още 22 кв. м.
около нея за разполагане на маси за продажба на хранителни
стоки и напитки. Търгът се провежда при начална тръжна цена от
7000 лева за една къща. Депозитната вноска е в размер на 2000
лева при сключване на договор за наем.

Подробностите за участие в търга са качени на страницата на
община Перник под заглавие: „Съобщение относно публичен
търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти общинска
собственост“.

тът Денислав Заха-
риев и кметът на
„Изток“ инж. Емил
Костадинов.  

„Мили деца, аз дой-
дох за най-хубавата

част - финала на със-
тезанието и раздава-
нето на наградите.
Веднага разбрах от
рисунката, която е
класирана на първо
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Окончателно. Цигарите
по-скъпи от Нова година

Любомира ПЕЛОВА
Цигарите ще поскъпнат, след като депу-

татите гласуваха по-висок акциз за тях. По-
вишението на цените ще е между 25 и 30
стотинки. Специфичният акциз на цигарите
се увеличава от 70 лв. на 101 лв. на 1000
къса, реши парламентът, който прие на вто-
ро четене текстове от промените в Закона
за акцизите и данъчните складове.

С измененията се променя съотношение-
то между специфичния и пропорционалния
акциз за цигарите, като от 1 януари 2017 г.
пропорционалният акциз ще бъде 27 про-
цента от продажната цена, а от 1 януари
2018 г. - 28 процента от продажната цена.
Целта е до 2018 г. да бъдат достигнати ми-
нималните нива на облагане за Европей-
ския съюз.

Размерът на акциза не трябва да е по-ма-
лък от 168 лева за 1000 къса от 1 януари
2017 г. и не по-малък от 177 лева за 1000
къса от 1 януари 2018 г.,записаха депутати-
те. В момента размерът на акциза е не по-
малък от 161 лева за 1000 къса.

С промените в Закона за акцизите и да-
нъчните складове се изменят още шест да-
нъчни закона.

На физическо лице, което държи, предла-
га, продава или превозва акцизни стоки
без данъчен документ се налага глоба в
двойния размер на дължимия акциз, но не
по-малко от 1000 лева, а при повторно нару-
шение - не по-малко от 2000 лева, решиха
още депутатите. Според приетите промени
на юридическите лица и едноличните тър-
говци се налага имуществена санкция в
двойния размер на дължимия акциз, но не
по-малко от 2000 лева, а при повторно нару-
шение- не по-малко от 4000 лева.

Зимата и снегът
идват от понеделник

Любомира ПЕЛОВА
Рязко застудяване и снеговалежи се

очакват в началото на следващата седми-
ца. Минималните температури ще паднат
до минус 12 градуса, алармират синопти-
ците.

Чувствителна промяна на времето идват
още в понеделник, но още след полунощ в
неделя срещу понеделник ще започнат
превалявания от дъжд, по-значителни над
южните райони. Ще се появи северозапа-
ден вятър и с него ще започне да нахлува
арктичен въздух от акваториите около
Гренландия и Северния полюс. Температу-
рите по обяд ще са от 7 до 12 градуса, но
бързо ще се понижават. Отначало привечер
в Предбалкана и планините, валежите ще
преминават в сняг.

През нощта срещу вторник дъждът ще
премине в сняг над цялата страна, но от се-
вер преваляванията ще спират, последно -
в крайните южни райони около обед във
вторник. На места, с най-голяма вероятност
в централна Северна България, Предбал-
кана, северните склонове и подножия на
планините, части от планините и особено
Родопите, ще се образува и няколкосанти-
метрова снежна покривка.

Със символична снежна покривка или
без такава ще останат северозападните ра-
йони, южните склонове на планините, Зад-
балкана, както и северната част на Софий-
ското поле.

Температурите сутринта във вторник ще
са от нула до 4 градуса, но през деня ще се
понижават и ще бъдат от минус 2 до плюс 4
градуса. Вятърът ще се ориентира от севе-
роизток-изток и ще засилва субективното
усещане за студ.

Според предварителните прогнози, сту-
деното време ще се задържи и в средата
на седмицата. Минималните температури
ще достигат до минус 9, но в котловините и
високите полета при наличие на снежна
покривка са възможни и стойности до ми-
нус 12 градуса. Дневните ще бъдат от нула
до 5 градуса.

Çà ïîëîâèí ãîäèíà – äåñåò ñåñèè è 219 ðåøåíèÿ
Това сочи анализът на председателя на ОбС в Перник Иво Савов

Любомира ПЕЛОВА
Отчет за дейнос-

тта на Областна ко-
мисия „Военни памет-
ници” бе представен
на второто редовно
заседание на коми-
сията. По време на
председателствана-
та от областния уп-
равител д-р Алексан-
дър Александров сре-
ща, особено внима-
ние бе обърнато на
това, че през тази
година Министерс-
тво на отбраната
отпусна финансови
средства за изграж-
дане на 2 нови па-
метника на терито-
рията на община
Перник, в кметства-
та Люлин и Драгиче-
во. Изграждането и

Обмислят изграждането на паметник
на загиналите войници от областтаШеф на работодателите

обясни как през 2017 г. ще се
увеличат празниците

Силвия ГРИГОРОВА
Край на сливането на почивните дни и от-

работването в събота внася в Министер-
ския съвет министърът на труда и социал-
ната политика в оставка Зорница Русинова
на изпроводяк. Това искане бе по настоя-
ване на работодателите. Те обаче твърдят,
че това не е вярно.

„Предложихме да отпадне правомощие-
то на Министерски съвет да размества по-
чивни дни през годината. Точно този текст
трябва да отпадне, за да се спре с тази ад-
министративна практика да се сливат по-
чивни дни и после да се отработват. Това
води до загуба за икономиката”, заяви Ва-
сил Велев, председател на Асоциацията
за индустриален капитал в България. „Про-
ведохме и анкета сред работодателите и
бизнеса – 65% са категорично против тази
практика. Само 12% я подкрепят”, комен-
тира той.

„С предложения законопроект обаче ос-
тава възможността за тази административ-
на практика. За сметка на това се добавя
нова възможност – да се увеличават праз-
ниците. А именно – когато официалните
празници се падат в събота или неделя, то-
гава да се почива първия работен ден след
тях”, поясни Велев.

„Всяка година между два и четири праз-
нични дни се падат през уикенда и затова
работните дни в годината варират между
251 и 253. Средно три празнични дни се па-
дат през уикенда. Ако предложението ни
се приеме, всъщност ще се увеличат с три
дни средно почивните дни през годината”,
каза Васил Велев.

на двата войнишки
паметника е финали-
зирано, като стой-
ността на двата
проекта 11 148 лв.
Същите ще бъдат
включени в регистъ-
ра на военните па-
метници в област
Перник.

От Министерс-
твото на отбрана-
та уверяват, че до
края на тази година
ще бъдат отпусна-
ти и средства за об-
новяване на военния
паметник „Арката”,
който се намира в
град Брезник.

От община Перник
уведомиха, че е задей-
ствана процедура за
одобряване на из-
граждането на пред-

веждат се редовно и
приемните дни на съ-
ветниците за гражда-
ни.

Сериозна е и цифра-
та, сочеща големина-
та на информацион-
ния поток, постъпил
в минипарламента за
отчетните шест ме-
сеца. Става дума за
340 преписки, от кои-
то 136 докладни, внесе-
ни от кмета на общи-
ната д-р Вяра Церовска
и 204 докладни на об-
щински съветници. То-
зи информационен по-
ток се проучва, обсъж-
да и в по-голямата си
част се трансформира
в актове на ОбС.

Добре е работил и
председателският съ-
вет, който за въпрос-
ния шестмесечен пе-
риод е имал 10 заседа-
ния. Общият брой на
заседанията на пос-
тоянните комисии е
83, което е със седем
повече в срамвнение с
предходния половинго-
дишен отчетен пе-
риод. Броят на изгот-
вените становища
там също е повече от

сериозен – 641 – със
190 повече в сравнение
с предишните 6 месеца.

Сред важните реше-
ния, взети от местния
законодателен орган за
тези, свързани с отче-
та за касовото изпъл-
нение на бюджета на
общината, за състоя-
нието на сметките за
средствата от Евро-
пейския съюз, за със-
тоянието на общин-
ския дълг, корекции в
поименния списък на
капиталовите разхо-
ди, приемането на
мерки за финансово-
то оздравяване на об-
щината, приемането
на годишните отче-
ти и финансовите ба-
ланси на общинските
търговски дружес-
тва и др.

Иво Савов информи-
ра старейшините  и
за оспорените, върна-
ти и обжалвани по съ-
дебен решения на
ОбС. По някои от тях
пернишкият Админис-
тративен съд се е
произнесъл и реше-
нията се обжалват
пред ВАС.

Любомира ПЕЛОВА
Председателят на

пернишкия Общински
съвет Иво Савов ще
направи на сесията на
28-ми ноември вто-
рият за мандат 2015 -
2019 година отчет и
анализ за работата на
минипарламента, как-
то изисква и норма-
тивната уредба. Той
обхваща периода 10
май – 11 ноември
2016. Анализът сочи,
че за вторите шест
месеца са проведени
10 заседания на мес-
тния законодателен
орган – шест от тях
са редовни, четири са
извънредните сеси,а
взетите решения са
219 срещу 142 за
предходния отчетен

период. Най-много –
54, са решенията, взе-
ти на заседанието на
ОбС, проведено на 20-
ти септември т.г. 35
са решенията, взети
от местните зако-
нотворци на заседа-
нието, проведено на
7-ми септември, по 30
са били взетите ре-
шения на други две
редовни сесии – 10-ти
май и на 27 октомври.

Средният процент
на присъствие на пер-
нишките съветници
за периода май-ноем-
ври е 94, 88 процента,
което според предсе-
дателя на ОбС говори
за високата ангажира-
ност на местните за-
конотворци към  ра-
ботата на минипарла-

мента и спазване на
регламентираните в
Закона за местното
самоуправление и мес-
тната администра-
ция задължения. Няма
сесия, на която отче-
теното присъствие
да е под 90 процента,
на две от тях – прове-
дената на 10 май и та-
зи от 27 октомври
то е било 100 на сто.
Актовене на ОбС се
изпращат на кмета на
общината и облас-
тния управител в за-
коновия 7-дневен срок
от вземането им. В
същия срок се качват
и на ентернет стра-
ницата на минипарла-
мента, огласяват се
сред населението
чрез средствата за
масово осведомяване.
Заседанията се излъч-
ват пряко по Общин-
ско радио -  Перник,
което дава възмож-
ност на общественос-
тта да получава ди-
ректна информация
за обсъжданите док-
ладни и взетите ре-
шения по тях, инфор-
мира Иво Савов. Про-

ложения на първото
заседание на облас-
тната комисия, па-
метник в памет на
всички загинали вой-
ници от област Пер-
ник за свободата на
България. Планира се
той да бъде позицио-
ниран на територия-
та на град Перник.

На заседанието при-
състваха представи-
тели на общините от
област Перник, Регио-
налните исторически
музеи в Перник и Ра-
домир и кметовете на
селата Люлин и Драги-
чево, които изразиха
удовлетворение от
дейността на облас-
тната комисия и пос-
тигнатите резулта-
ти.
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Ïî-âèñîêè çàïëàòè â „Ñòîìàíà Èíäúñòðè”
Те бяха договорени между синдикати и работодател

Силвия ГРИГОРОВА
Синдикати и рабо-

тодател в „Стомана
Индъстри” постигна-
ха договореност за
увеличаване на основ-
ното трудово въз-
награждение на рабо-
тещите в дружество-
то. Добрата новина
дойде от двата най-
големи легитимни
синдикати в дружес-
твото- КНСБ и
КТ”Подкрепа”.

В резултат на пре-
говорите между два-
та синдиката и ръко-
водството на „Сто-
мана Индъстри”, е
постигната догово-
реност основното
трудово възнаграж-
дение да бъде увели-
чено със 100 лева,  в
замяна на присъстве-
ния бонус, като вид
допълнително месеч-
но плащане.

 С 33 лева ще бъде
увеличено основното
трудово възнаграж-
дение, в замяна на го-
дишното социално
плащане в размер на
400 лева при излизане
в платен годишен от-
пуск.

В допълнение на то-
ва новообразуваната
основна месечна зап-
лата ще бъде индекси-
рана с 5%.

На въпроса – как те-
зи увеличения се от-
разяват реално върху
заплащането на рабо-
тещите в дружество-
то, имайки предвид, че
едни плащания се за-
менят с други, предсе-
дателят на синдикал-
ната организация на
КТ”Подкрепа” Вален-
тин Рангелов поя-
сни:”На практика уве-
личението на основно-
то трудово възнаг-
раждение, като начало,
е със 133 лева. Това оз-
начава, че дори работ-
никът да се е наложило
да излезе в болничен
отпуск, той пак ще си
получи увеличението
от 100 лева. До сега
присъственият бонус
от 100 лева се даваше
само при пълен отра-
ботен месец, което ще
рече пълен присъс-

твен месец. До момен-
та, съгласно Колектив-
ния трудов договор,
всеки работещ в заво-
да имаше право, при из-
лизане в платен от-
пуск, да получи 400 ле-
ва социално подпомага-
не, при положение, че
представи фактура,
че е почивал някъде.
Ако не представи та-
кава фактура му се по-
лагаха 300 лева. Сега,
без да се налага да
представя каквато и
да е фактура, той ще
получава месечно по
33 лева. Това, което е
много важно да се под-
чертае, че след начисл-
яването върху основ-
ното месечно трудово
възнаграждение на те-
зи общо 133 лева, то
ще се индексира с 5%.
Сами разбирате, че не
е едно и също да се уве-
личи с 5% заплата от
600 лева и такава от
750 лева. Наред с това,
като се прибави към
това увеличение и кла-
сът за прослужено
време, се формира една
по-достойна брутна
заплата за работещи-
те в дружеството. То-
ва увеличение ще се
усети от всеки рабо-
тещ във фирмата. То е
много важно както за
младите работници,
така и за тези, на кои-
то им предстои да се
пенсионират”. Вален-
тин Рангелов допълни,
че договореното уве-
личение влиза в сила
от 1 януари 2017г,
тъй като тези пари не
са заложени в тазго-
дишния бюджет на
фирмата. На въпроса-
ще се наложат ли
някакви корекции вър-
ху КТД, имайки предвид,
че  социалната добавка
от 400 лева и бонусът
за присъствие от 100
лева, са записана като
клауза в него, председа-
телят на синдикална-
та организация на
КНСБ, Ивайло Петров
поясни:”Действащият
в момента Колективен
трудов договор е в си-
ла , до края на 2017г.
Затова ще се наложи
да подпишем анекс към

него, който ще влезе в
сила от 1 януари
2017г.”

Лидерите на двата
синдиката в „Стомана
Индъстри” са катего-
рични, че постигнато-
то увеличение на ос-
новното трудово въз-
награждение е резул-
тат на нормалния диа-
лог, който водят син-
дикатите и работода-
телят и на проявено-
то разбиране от стра-
на на ръководството
на дружеството.

„За някои може да се
вижда, че постигнато-
то увеличение не е кой
знае колко голямо, но
ние сме вътре в това
предприятие и вижда-
ме отблизо как върви
производството. Ние
искаме не само хората
да получават по-добро
заплащане, но и пред-
приятието да проспе-
рира, за да гарантира
редовното заплащане
на трудовите възнаг-
раждения. И ние искаме
нещата с актуализира-
нето на заплащането
да се случват с по-бър-
зи темпове, но не това
да е за сметка на фали-
рането на фирмата.
Според нас, от година
и половина вървим
стъпка по стъпка на-
горе в посока подобр-
яване на заплащането
и условията на труд.
От миналата година
беше възстановена бо-
нусната система. Вър-
нахме производстве-
ния бонус и тази годи-
на го увеличихме с
50%, при изпълняване
на заложените в бонус-
ната система крите-
рии. От началото на
тази година е увеличе-
но основното трудо-
во възнаграждение с
2%. В резултат на про-
ведените преговори с
ръководството на
„Стомана Индъстри”,
 през тази година пос-
тигнахме увеличение
на присъствения бо-
нус и социалната по-
мощ при излизане в
платен отпуск плюс
увеличаване на основ-
ното трудово възнаг-
раждение с 5% , които
влизат сила от начало-
то на следващата го-
дина”, подчерта Ивай-
ло Петров. На въпро-
са- доволни ли са от
постигнатите дого-
ворености с работода-
теля през тази година,
Валентин Рангелов от-
говори:”Ние бяхме пос-
тавили по-големи иска-
ния към ръководство-
то, включително и
увеличаване на вауче-
рите за храна, но не
всичко успяхме да из-
воюваме, затова раз-
говорите ни продъл-
жават. Ние никога не

сме се задоволявали с
постигнатото. Важно-
то е, че има чуваемост
между нас и ръководс-
твото на дружество-
то. Вече всички сме
убедени, че подобрява-
нето на заплащането в
„Стомана Индъстри”
ще я направи по-прив-
лекателна за младите
хора, за които в момен-
та не е атрактивна ра-
ботата в промишле-
ността”.

„Нашите изисквания
са насочени в посока
подобряване на качес-
твото на обслужване
в столовото хранене и
подобряване на качес-
твото на храната. В
Комисията по условия
на труд вече се случ-
ват реални, положи-
телни неща. Ще се про-
мени системата за со-
циално подпомагане на
болните- имам предвид
социалните помощи
при продължително
боледуване. Така че
имаме още за какво да
настояваме, но това е
процес, който изисква
време. Ние сме наясно,

че работодателят
трябва да си направи
своите разчети, така
че предприятието съ-
що да е добре и рабо-
тата да върви, да има
производство и реа-
лизация. Нямаме полза
да поискаме нереални
неща, които да дове-
дат до фалит на дру-
жеството. Тук ра-
ботят вече три поко-
ления металурзи, за
които е важно заво-
дът да го има. Тук е
мястото да кажем,
че при преговорите
получаваме активна
подкрепа от двете
федерации- „Метали-
ци” на КНСБ и „Мета-
лургия” на КТ”Под-
крепа”. Тази година, в
чест на Деня на ме-
талурта организи-
рахме турнир по
футбол, в който се
включиха 10 отбора.
След приключването
му, ръководството
беше подсигурило
специален кетъринг
за участниците. Пос-
тепенно нещата в
дружеството започ-
ват да се случват,

макар и малко по-бав-
но отколкото ни се
иска. Да не забравяме
обаче, че страната
ни беше в тежка кри-
за. Добре е това, че
п р о и з в о д с т в о т о
постепенно се съвзе-
ма, защото поръчки-
те започват да се
увеличават. О 1 де-
кември ЛПЦ от трис-
менен, преминава на
четирисменен гра-
фик, защото има из-
вестно увеличение
на поръчките за ла-
марина.  Искам да
подчертая, че ние,
като синдикати,
заедно с нашите фе-
дерации, също се опи-
тваме да помогнем
на ръководството с
каквото можем в та-
зи посока. Например,
през октомври в
Брюксел се състоя
т.н. екшъндей. Той
беше организиран от
Европейската феде-
рация на металообра-
ботващите пред-
приятия, съвместно
с бизнеса по отноше-
ние на дъмпинговите

цени на внасяните
от Китай метални
изделия. Делегация
на „Стомана Индъс-
три” също взе уча-
стие в тази проява.
Ефектът от това бе
вземането на реше-
ние от страна на ЕС
за обмитяване на
внасяните стоки от
Китай. Това, със си-
гурност, ще доприне-
се за повишаването
на реализацията на
продукцията както
на „Стомана Индъс-
три”, така и на по-
добни предприятия
от другите страни
членки на ЕС”, под-
черта Ивайло Пет-
ров..

Лидерите на двата
синдиката в металур-
гичната фирма бяха
единодушни, че пос-
тигнатото до момен-
та не е малко, но не е
и достатъчно. Важно-
то е, че има разбиране
и желание за конс-
труктивен диалог по
всички въпроси от
страна на ръководс-
твото на „Стомана
Индъстри”.

Крадци на ток
нападнаха служители на ЧЕЗ

по време на проверка
Силвия ГРИГОРОВА

Крадци на ток нанесоха побой над
екип на ЧЕЗ по време на проверка за
незаконна консумация на електрое-
нергия. По време на инцидента, който
се разви вчера в Самоков, нарушители
разкъсаха дрехите на служителите на
компанията и им нанесоха телесни пов-
реди. ЧЕЗ информира органите на МВР
за произшествието и ще очаква, след
провеждане на необходимите провер-
ки, да се произнесат за случая.

„Агресията, проявена към наши слу-
жители, се случва все по-редовно. Ко-
леги от ЧЕЗ, български граждани, кои-
то си вършат съвестно служебните за-
дължения, ежедневно се превръщат в
обект на нападки, обиди, а все по-често
и на физическо насилие. Понасяме не
само финансови загуби от кражбите на
ток, но се страхуваме и за служителите
си“, каза Филип Йорданов, ръководи-
тел „Нетехнически загуби“ в ЧЕЗ Раз-
пределение България.

След установяване на кражбата, еле-
ктромерът на незаконно консумирали-
те електроенергия в Самоков беше из-
несен незабавно навън с цел прекрат-
яване на манипулациите. Съгласно
българското законодателство, от стра-
на на ЧЕЗ, на нарушителите ще бъде
дотаксувана електроенергия за 3 ме-
сеца назад, независимо, че кражбата
може да е продължавала много по-дъл-
го, при това по цена, много по-ниска от
тази, по която заплащат консумацията
си редовните клиенти.

ЧЕЗ Разпределение стартира масови
проверки за незаконна консумация на
електроенергия, като акции ще бъдат
извършвани в почивни и празнични
дни. Редовно в неработни дни ще бъдат
проверявани битови и стопански клиен-
ти. Само от началото на годината до
края на октомври ЧЕЗ Разпределение
е извършила 49 990 проверки, като е
констатирала 5200 случая на незакон-
на консумация на електроенергия. За
периода компанията е дотаксувала
28 825MWh.

Плащанията в брой
остават до 10 хил. лева

Любомира ПЕЛОВА
Подаването на данъчните деклара-

ции от фирми ще става само по еле-
ктронен път от 2018 г. Касовите разпла-
щания остават ограничени над 10 хил.
лв. Парламентът отхвърли предложе-
нието от догодина плащанията в брой
да бъдат ограничени до 5000 лева. Ос-
тана досегашният текст в Закона за ог-
раничаване на плащанията в брой, спо-
ред който когато плащанията са на
стойност, равна или над 10 000 лева, те
се извършват само по банков път.

Депутатите приеха окончателно на
второ четене промените в Закона за ак-
цизите и данъчните складове, с които
се изменят други шест данъчни зако-
на, сред които и Закона за ограничава-
не на плащанията в брой. С приетите на
второ четене изменения се въвежда и
облекчение за физическите лица, кои-
то използват безкасови плащания. Да-
ва се възможност да се ползва данъч-
но облекчение в размер 1 на сто от
дължимия за годината данък върху об-
щата годишна данъчна основа, но не
повече от 500 лв., в случаите, в които
сто на сто от паричните доходи са полу-
чени по банков път и завършените без-
касови плащания от лицето са в раз-
мер 80 или над 80 на сто от доходите,
подлежащи на облагане с данък върху
общата годишна данъчна основа.



1. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.
2. Апартамент, кв. Хр. Ботев, след ремонт, ет. 1 - 20 000 лв.
3. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне
4. Двустаен, Мошино, ет. 8, за ремонт - по договаряне
5. Двустаен, Изток, тх., среден, ет. 2 - 36 500 лв.
6. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.
7. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.
8. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.
9. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро
10. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.
11. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.
12. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.
13. Къща на гара "Александър Димитров", неизмазана,
     на 3 етажа, двор: 550 кв.м. - 15 000лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.
15. Таванска стая, ул. Търговска, светла - 10 000 лв.
16. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне
17. Парцел, над Общината, 305 кв.м, равен - 60 лв./кв.м
18. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 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
22. Павилион, 10.5 кв.м, до Руското училище, разработен- по договаряне

КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Двустаен, Албените, полуобзаведен, ет. 3 - 220 лв.
2. Гараж, ул. Кракра, ТЕЦ, вода - 60лв

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР. СМИРНЕНСКИ, ЕТ. 2, ТХ. - 6 800 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 34 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 45 000 ЛВ
4. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 8, СЛЕД ОСН. РЕМОНТ /ОБЗАВЕЖДАНЕ/ - 46 000 ЛВ
5. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ. 6, ПРЕХОД, 3 ТЕР. - 43 000 ЛВ
6. ТРИСТАЕН, Д.МАХАЛА, ЕТ. 8, 3 ТЕР., ДОБЪР - 48 000 ЛВ.
7. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ. 4, 3 ТЕР. - 28 000 ЛВ.
8. ТРИСТАЕН, КРАСНО СЕЛО, ЕТ. 1, ТЕЦ, ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ. 1, ПРЕУСТР. В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
10. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ. 6, 2 ТЕР., ЕПК - 60 000 ЛВ.
11. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 103 КВ.М, ЕТ. 4 - 64 000 ЕВРО
12. МЕЗОНЕТ, Н. ЦАНОВ, 123 КВ.М, ЕТ. 4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. С. КРАЛЕВ ДОЛ, СУТ.+2ЕТ., ЗП 55 КВ.М, ДВОР 330 КВ.М - 26 500 ЛВ.
2. С. СТУДЕНА, 2 ЕТ., РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 680 КВ.М - 43 000 ЕВРО
3. С.ТУДЕНА, 2Т., РЗП: 70 КВ.М, ДВОР: 670 КВ.М - 83 000 ЛВ.
4. ГР. ЗЕМЕН, 1 ЕТ., ЗП: 45 КВ.М, ДВОР: 480 КВ.М - 24 500 ЛВ.
5. С. ДРАГИЧЕВО, ЗП: 101 КВ.М, ДВОР: 741КВ.М, САМОСТ., 2 ЕТ - 96 000 ЛВ.
6.  С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 600 КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 25 000 ЛВ.
7.С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ. 300 КВ.М - 9 900 ЛВ.
8. С.ЯРДЖИЛОВЦИ, 1 ЕТ., ЗП: 50 КВ.М, ДВОР: 800 КВ.М - 22 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1 ЕТ., ЗП: 75 КВ.М, ДВОР: 1 800 КВ.М - 23 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2 ЕТ., РЗП: 60 КВ.М, ДВОР: 1 300 КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП: 150 КВ.М, ДВОР: 1 000 КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2 ЕТ., ДВОР 1 562 КВ.М, ЗП: 80 КВ.М, ОТЛИЧНА - 80 000 ЕВРО
13. УПИ 1 090 КВ.М, С. Д. ДИКАНЯ, РАВЕН, ТОК/ВОДА - 18 530 ЛВ.
14. УПИ 605 КВ.М, С. ДИВОТИНО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 8 000 ЛВ.
15. УПИ 800 КВ.М, С. БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
16. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665 КВ.М - 16 000 ЛВ.
17. УПИ, 557КВ.М,  С. ЧЕРНА ГОРА, РАВЕН, ДО КЪЩИ   - 8 500 ЛВ.
18. УПИ 1 200КВ.М; 876 КВ.М, С. ЛЮЛИН, ДО КЪЩИ - 30 ЛВ./КВ.М
19. УПИ 1 400 КВ.М, С. ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
20. УПИ 2 150 КВ.М, 1 970 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ. ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
21. УПИ 2 148 КВ.М; 4 322 КВ.М, ИЗТОК, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 27Е/КВ.М
22. УПИ 1 300 КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
23. УПИ 1 146 КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. - 40Е/КВ.М
24. УПИ 1 116 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
25. УПИ 1 930 КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
26. УПИ 1 100 КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -32Е/КВ.М

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

Рекламно  приложение

Четвъртък, 24 ноември 2016 г., брой 223 /6078/ година XХI

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООДАгенцията е създадена през 1994 г.

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900
0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 111

ПРОДАВА:
1. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
2. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
3. Двустаен, Център, 72 кв.м, ет. 9/14, 2 тераси, таван - 42 000 лв.
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 36 000 лв.
5. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ет. 6, тераса, ПВЦ - 32 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
8. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
9. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
10. Етаж от къща, Могиличе, 100 кв.м, ет. 1, мазе, таван, гараж, дв. 240 кв.м - 66 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
11. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
13. Вила, с. Рударци, 2 етажа, тухла, плоча, РЗП: 100 кв.м, двор 585 кв.м - 42 000 евро
14. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
15. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
16. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
17. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.
18. Парцел, на Е79, 7 576 кв.м, с лице 60 м към Е79, има газопровод - 35 евро/кв.м

НАЕМИ:
1.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 700 лв.
2. Двустаен, Изток, 60 кв.м, ПВЦ, обзаведен - 200 лв.

0888/222 656
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

www.pernishkiimoti.imot.bg

АГЕНЦИЯ

22 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м,
обзавеждане, лукс, ет. 1 - 35 000 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, 68 кв.м., ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц.,, ет. 2/6/, ТЕЦ, 2 тер.,
ПВЦ, подобрения - 73 000 лв.
4. Двустаен, при гаров район , ет. 2, тер, нов- 31 000 евро
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 13,
ТЕЦ, тер., с обзавеждане - 33 000 лв.
6. Двустаен, Изток, Бл. Гебрев, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер.- 31 500 лв.
7. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 000 лв.
8. Тристаен, Център, ет. 2, 98 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.- 71 500 лв.
9. Тристаен, Център, ет. 3, нов, лукс,
2 тер., саниран - 44 000 евро
10. Тристаен, Център, ет. 4, лукс - 55 000 евро
11. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс- 78 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс,
с отделен вход 173 кв.м - 67 000 евро
13. Етажи от къщи, Клепало, Варош,
над Автогарата, Байкушева - от 37 000 до 55 000 лв.
14. Къща, Клепало, 2 ет., х 62 кв.м, дв. 300 кв.м- 45 000 лв.
15. Вила, Рударци, дв. 400 кв.м, 2 ет.,
ЗП: 36 кв.м, кв. Кало - 49 700 евро
16. УПИ, Рударци, 840 кв.м, ток, вода,
панорама, на улица, до гора, кв. Кало,
с постройка на 1 ет., ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро
17 Магазин, Пашов, 40 кв.м,
с оборудване, акт 16 - 32 000 евро
18. Търговски обект, Изток, топ-място,
тх., ЗП: 66 кв.м, етаж и полуетаж - 66 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Магазин, Ид.ц., 75 кв.м - 1 800 лв.
2. Магазин, Ид.ц., 140 кв.м - 1 500 лв.
3. Магазин, Изток, 100 кв.м, 2 ет., лукс - 850 лв.
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ПРОДАВА:

1. Гарсониера, кв. Тв. ливади, 51 кв.м, ет. 2, тх./пл., ПВЦ- 33 000 лв.

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

3. Гарсониера, Площада, ет. 3, ТЕЦ, южна, тер. - 54 000 лв.

4. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер. - 48 000 лв.

5. Двустаен, Център, 71 кв.м, ет. 1 тх./гр. без ТЕЦ - 39 000 лв.

6. Тристаен, Площада, ет. 4, 90 кв.м, ТЕЦ, ПВЦ - 39 000 евро

7. Тристаен, ул. Струма, панел, ПВЦ, ТЕЦ, подобр. - 35 000 евро

8. Тристаен, РЦ, тх./пл., тераси, без ТЕЦ - 49 000 евро

9. Тристаен, кв. Бела вода, 86 кв.м, ет. 2 тер., мазе, таван- 32 000 лв.

10. Къща, кв. Клепало, тх. /пл.,

ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м, лок.от. - 60 000 евро

11. Къща, кв. Драгановец, тх./пл.,

РЗП: 150 кв.м, дв. 274 кв.м - 42 000 евро

12. Къща, с. Кралев дол, РЗП: 150 кв.м,

дв. 500 кв.м, два гаража - 60 000 лв.

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 1, над партер, в добро състояние - 21 500 евро

2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.

3. Двусатен, Пашов, ет. 6, ТЕЦ, добър вид - 33 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, ет. 8, 2 тер., ТЕЦ, подобрения - 34 500 лв.

5. Къща, Ид.ц, 2 ет., пл., за ремонт - 52 000 евро

6. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро

7. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.

8. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  

1. Двустаен, Пашов - до 35 000 лв.

2. Гарсониера, в Центъра - до 40 000 лв.

3. Двустаен, Тева - до 35 000 лв.

4. Двустаен, Мошино, Изток, Разширен център - до 42 000 лв.

5. Апартаменти,във всички райони на Перник 

6. Къщи, в Перник и региона.  

7. Парцели за жилищно строителство. 

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 Тел.: 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38

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

+  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак,
сутерен, 2 ет., тавански етаж, гараж,
РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак,
сутерен, 2 ет., и таван - 53 000 лв.
4. Къщи, над Автогарата- 45 000 лв.; 55 000 лв.
5. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м,
мазе, гараж - 22 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж,
парцел 450 кв.м - по договаряне
7. Къща, Голямо Бучино,
 52 кв.м, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет.,
дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Къща, Пригаров район,
52 кв.м, ид. част от парцел - 12 000 лв.
10. Къща, с. Ковачевци, нова,
РЗП: 86 кв.м, ет. 2, дв. 600 кв.м - 62 000 лв.
11. Къща, Долни Раковец, дв. 2 дка- 26 000 лв.
12. Парцел, Драгановец, 330 кв.м- 10 000 евро
13. Парцел, над Автогарата,
435 кв.м - 11 000 евро
14. Местност, зад Шамака,
ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
15. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
16. УПИ, Радомир, 380 кв.м,
стара къща, ток, вода - 20 000 лв.
17. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град,
общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. УПИ, Мещица, 600 кв.м,
под борова гора - 13 000 лв.
20. Трън вилна зона, 22 дка,
земеделска земя с къща - 13 000 евро
21. Кв.Кристал, имот,
12 200 кв.м, урбаниз. терит. - 5 евро/кв.м

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Радомир,
Арката, необз. - 60 лв.
3. Помещение, за бизнес,
ул. Кракра, 14 кв.м - 120 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., 50 кв.м, ет. 2, тх. - 50 000 лв.
2. Димова махала, кафе
аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
3. Тева, ет. 3, ет. 8 - по договаряне
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ - 28 300 лв.
5. Радомир, кв. Гърляница,
ет. 2, и преустройство - 13 500 лв.
6. Радомир, Гърляница,
ет. 8, тер., асанс. - 11 000 лв.
7. кв. Тракия, лукс, ремонт- по договаряне
8. Радомир, Арката, ет. 8, 47 кв.м - 8 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, ЕПК, ет. 10,
без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
2. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, тер., ПВЦ- 36 000 лв.
3. Пашов, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
4. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/,
ремонт,обзаведен - 33 000 лв.
5. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8- 36 000 лв.
6. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер. - 36 000 лв.
7. Изток, ЕПК, ет. 8
/не последен/ - 24 000 евро
8. Изток, ет. 8, ТЕЦ, среден- 26 000 лв.
9. Изток ет., 7, панел, ремонт с обз. 50 000 лв.
10. Бела вода, 70 кв.м., ет. 2, тераса- 17 000лв.
11. Радомир, жк. Тракия,
с подобрения, ет. 2 - 23 000 лв.
12. Радомир, кв. Гърляница,
ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
13. Радомир, Арката, ет. 6,
две изложения - 17 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. ул. Струма, ет. 1, ТЕЦ,
по договаряне за ремонт - 60 000 лв.
2. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, лукс, ремонт- 82 000 лв.
4. Пашов, ет. 1, непрех.,
ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
5. Радомир, Арката, ет. 5  17 000 лв.
6. Радомир, кв. Мечта ет. 6,
100 кв.м, асансьор - 19 000 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут.

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

ул.”Търговска” 42,

 ет. 2, офис 3  /стария съд/

Кантора
за недвижими

имоти

Съдействие за жилищни кредити
* Луксозни гарсониери, СЦ, ет. 2, ет. 1 - 20 000 евро; 33 000 лв.
* Гарсониери, Тева, ет. 8, ет. 3, ет. 6 - 18 500 лв.; 22 600 лв.; 21 000 лв.
* Гарсониери, Изток, ет. 5 - 23 000 лв.; ет. 8 асансьор, рем покрив- 24 500 лв.
* Спешно, Гарсониера, Радомир, центъра, ет. 2, коментар - 14 000 лв.
* Двустайни, Център, ет. 2, ет. 4 - 40 000 лв.; 42 000 лв.
* Двустайни, Тв. ливади, ет. 2, ет. 4, изток/запад- 27 000 лв.; 41 000 лв.
* Двустайни, Пашов, ет. 5, ет. 7, панел - 35 000 лв; 24 000 лв.
* Двустайни, Тева ет. 3, ет. 2, ремонт - 27 000 лв.; 26 000 лв.
* Двустайни, Мошино, ново стр-во, акт 16, ет. 2, ет. 5- 23 000 евро; 39 000 лв.
* Двустайни , Мошино, ет. 8, ремонт, ет. 6 - 30 000 лв.; 32 000 лв.
* Двустайни, Изток, ет. 4, ТЕЦ, ет. 2 - 40 000 лв.; 31 500 лв.
* Тристаен, ИЦ, Монте Карло, ет. 2 - 65 000 лв.
* Тристаен, ИЦ, ет. 5, 94 кв.м, нова тухла, спешно, коментар - 55 000 лв.
* Тристаен, Тв. ливади, ет. 1, за търговска цел - 55 000 лв.
* Тристаен, Пашов, непреходен, ет. 3,
изток/запад, спешно, коментар - 40 000 лв.
* Тристайни, Тева, ет. 4, много добър, ет. 1 - 30 000 лв.; 27 000 лв.
* Тристаен, Мошино, ет. 4, ново строителство - 50 000 лв.
* Луксозна къща, РЦ, 2 етажа, двор 300 кв.м - 48 000 евро
* Къща до болницата сут. + 2 етажа,
тухла, плоча, коментар - 55 000 лв.
* Спешно в ниската част на Варош, 2 къщи
в 1 двор, 640 кв.м, коментар - 40 000 лв.
* Къщи, Драгичево - 15 000 евро; 76 000 лв.; 92 000 лв.; 115 000 лв.
* Спешно парцел, Рударци, на главен път, 412 кв.м - 10 000 евро
* УПИ, Дивотино, центъра, 900 кв.м; 800 кв.м - 20 лв./кв.м
НАЕМ: Офиси, СЦ, ет. 3, ет. 2 - 90 лв.; 120 лв.
НАЕМ: Гарсониери, Център, ет. 2, ет. 4, напълно обзаведени - 200 лв.; 300 лв.
НАЕМ: Гарсониера, Изток, обзаведена - 200 лв.
НАЕМ: Луксозен, Двустаен, ИЦ, ет. 3, напълно обзаведен - 300 лв.
НАЕМ: Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ЕПК - 200 лв.

КУПУВА АПАРТАМЕНТИ И КЪЩИ В ЦЕНТЪРА И КВАРТАЛИТЕ

ПРОДАВАМ:

Имот, Рударци, 840 кв.м,
над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на
улица, до гора, с
постройка на един етаж,
ЗП: 50 кв.м - 31 000 евро

тел. 0896 788 784;

0887 884 095

Давам под
наем:

Помещение на 2
етажа, топ- място,
кв. Изток, подходящо
за търговска
дейност, куриерски
услиги и др.

тел. 0887 884 095;

0888 503 237

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

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др. -

28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

Тел.: 0898/945 694Орел “EООД”
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С Ъ О Б Щ А В А
на засегнатото население, че има инвестиционно

предложение за “Изграждане на водовземно
съоръжение - сондажен тръбен кладенец за добив
на подземни води, в ПИ №031205 в землището на
с. Богданов дол монтиране на система за капково

напояване на кайсиеви и сливови овощни
насаждения”

Мирослава Кирилова, тел. 0894 466 866
гр. Перник, ул. “Юрий Гагарин”, бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 47

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ, гр. Перник, ул.
“Бл. Гебрев”, № 15, ет. 1, email: riew_pernik@abv.bg

 ПРОДАВА
УПИ, РУДАРЦИ, 840 КВ.М,

ПАНОРАМА, - 31 000 ЕВРО
 тел. 0896 778 784; 0887 884 095

ПРОДАВА кафе кв. "Изток, топ-място!

тел. 0887 884 095

0888 50 32 37

ÎÐÅË

ÑÈÌÅÎÍ Ä

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè
КУПУВА:

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 0898/ 680 417

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

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

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Продава, двустаен,
Супер Център, ет:3,

подобрения, 62 000лв.

тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 67 09 00

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

Продавам Къща, кв. Клепало,
тх./пл., ЗП: 96 кв.м, дв. 320 кв.м,

лок.от. - 60 000 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

гараж, вътрешен санитарен възел - 40 000 лв.
3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.

ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 8, панел, ТЕЦ, ПВЦ - 28 000 лв.

2. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ - 29 300 лв.

3. Изток, ет. 7, панел, ПВЦ, ТЕЦ - 31 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Мошино, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 35000 лв.

2. Изток, ул. Ю. Гагарин,

ет. 7, панел, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.

3. Изток, ет. 8, панел, ТЕЦ,

ПВЦ, тер. подобрения - 36 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, непреходен,

подобрения, тер. - 44 800 лв.

2. Изток, 105 кв.м, ЕПК, ТЕЦ,

тер, след ремонт - 42 500 евро

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

1. Изток, тх., пл., РЗП: 140 ПВЦ,

гараж, дв. 500 кв.м - 65 000 евро

2. Църква, тх./пл., РЗП: 200 кв.м,

ПВЦ, гараж, дв. 850 кв.м - 60 000 лв.

3. Църква, тх. пл, на 2 ет.,

РЗП: 144 кв.м, дв 630 кв.м ъглов - 80 000 лв.

ПАРЦЕЛИ:

1. УПИ, кв. Мошино, 660 кв.м, канализация - 28 000 лв.

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/

Продавам къща,

кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м., на 2 ет.,

ново стройтелство, в

съседство с парково

пространство

- тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ДАВАМ ПОД НАЕМ

КАФЕ, КВ. ИЗТОК
 тел. 0887 884 095;

0888 503 237 ул. Карл Маркс-2/А  /пресечката на  ул.Благой Гебрев, към канала/

Тел.:  0894 855 050

1. Гарсониера, Център - до 40 000 лв.

2. Двустаен Център - до 50 000 лв.

3. Двустаен, Изток - до 35 000 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

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

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

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

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане на сигнално-

охранителни, пожароизвестителни

и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА

гр. Перник, ул. Кракра №38

Тел.: 076/60 48 40; 888/29 29 62

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633



Отдавам апартамент под наем.
Перник, ул. "Струма" № 6, тухла,
среден, южен, две южни облицо-
вани тераси. баня с тоалетна, вто-
ра баня .230 лв/ месец Тел. 0888
692 426
Давам под наем, обзаведени

стаи всяка със собствен санитарен
възел - 0888/952 264
Давам магазин под наем, нами-

ращ 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

Търси да назначи барманка за
нощна смяна, може и пенсионерка
- тел. 0896 820 636
Търсим продавач-косултант за

нон-стоп, кв. Църква, добро
заплащане.   тел. 0899 920 171,
Павлов
Вестник „Съперник” търси РЕКЛА-

МЕН АГЕНТ  с опит – тел.0887/88 40
95; 0888/50 32 37
Търся момиче за работа с ком-

пютърна грамотност владеща
Corel Draw 9 тел. 0898 611444
Фирма набира охранители, за

обект в кв. Изток - тел. 0887 507 247

Продавам камина с дърва с водна
риза, един сеозн ползвана - 150 лв.
гр. Перник. Тел. 0896 039 494
Продавам дъмбел с черни

дискове,  регулируеми тежести 15
кг., използван, запазен - 25 лв. Тел.
0899838800
Продавам използван маслен

радиатор Tesy Promotec CB 3014 -
3000 W, за  58-63 m3 обем - 90 лв.
Тел.: 0899838800

Продавам Автомобил рено с из-
рядни документи, платен пътен да-
нък (без гражданска отговорност),
много икономичен - 4/100 (956 куб.
см.), напълно обслужен.  Тел.
0898615588, 0886970812
Продавам Suzuki Grand vitara

Двигател Бензинов Скоростна ку-
тия Ръчна 160000 км 2 000г Къса
база В отлично състояние. Разход
8лв/100км. Свалящ се таван. тел.
0895725609

Търся да закупя гарсониера,
Разш. Център, с тец, тел. 0898 58
48 00
Продавам Еднофамилна къща с

три спални, разположена в луксоз-
ния и реномиран комплекс от зат-
ворен тип Делта Хил . Местополо-
жението е уникално, представлява
чудесно съчетание от панорамни
гледки, свеж въздух, спокойствие и
същевременно удобен достъп до
столицата посредством автомагис-
трала Люлин тел.0882 817 442

Продавам парцел 3 960 кв.м, в Зе-
лениград, след Трън, в регулация, с
нотариален акт. Разрешение за
строителство, цена по договаряне -
тел.  0899 252 997; 0896 050 622

Продавам разработен бизнес с
промишлени стоки в центъра на
Перник. Цената включва обзавеж-
дане, стока в наличност(обувки и
чанти) и депозит за един наем за
магазина.Тел:098 613 4789
Продавам Тристаен апартамен-

т, Перник, Център Светло и прос-
торно жилище с панорама две
спални, дневна с трапезария на
две нива, кът за мека мебел и
място за трапезната част, кухнен-
ски бокс - тел 0888 11 22 00
Продавам  УПИ, Рударци 840

кв.м, над плажа, панорамна
гледка, ток, вода, на улица, до
гора, с постройка на 1 ет., ЗП: 50
кв.м - 31 000 евро - тел. 0896 788
784; 0887 884 095
Продавам къща в Перник, Кле-

пало с площ от 180 м2, партерен
етаж, 41 000 лв. Изложение: юг/за-
пад.Частично обзаведена,обшир-
на панорамна гледка към града и
околните планини. -тел.
0897951954
Продавам  гараж в кв. Дараците

- тел. 0898 611 444

Давам под наем луксозни помеще-
ния, за офис в гр. Перник, кв. Хр.
Смирненски -  тел. 0988 953 050;
0888 137 885

работа

наем

имоти

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

Съперник8 24 ноември 2016 г. ИМОТИ

автомобили

ГЛЕДАНЕ НА КАРТИ
ТАРО. ЛЕЕНЕ НА

КУРШУМ, ЗА ИЗЦЕЛЕНИЕ
ОТ СТРАХ. ИЗЧИСТВАНЕ

ОТ УРОКИ

 088 945 1999    0892 78 14 88

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

разни
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Кабинетът в оставка
неуморно разпределя пари

Кабинетът в оставка пак развърза кесията на поредното заседание.
Разпределени бяха над 80 млн. лв. Пари получиха министерства, общи-
ни, даровити деца.

Правителството одобри допълнителни разходи в размер до 54 605 000
лв. по бюджета на Министерството на отбраната, в съответствие с прие-
тия с РМС 232/2016 Проект за инвестиционен разход “Осигуряване на
летателната годност на самолети МиГ-29”. Това е вторият транш от пред-
видените в централния бюджет средства за проекта. Първият - от 15,395
млн. лв., беше отпуснат в началото на този месец.

Правителството одобри вътрешнокомпенсирани промени на утвър-
дените разходи по бюджетите на министерствата на икономиката и на
транспорта, информационните технологии и съобщенията. В бюджета
на Министерството на икономиката с 347 000 лв. от реализирани иконо-
мии се намаляват утвърдените разходи по политиката в областта на ус-
тойчивото икономическо развитие и конкурентоспособност.

Средствата се пренасочват в две направления - за програма “Адми-
нистрация” и по бюджетна програма “Реализация на експортния потен-
циал и участие в търговската политика на Европейския съюз”.

С изменението в бюджета на МТИТС се намаляват разходите за адми-
нистративно обслужване, медицинска и психологическа експертиза и
се увеличават разходите за развитие и поддръжка на транспортната
инфраструктура и на съобщенията, електронното управление и инфор-
мационните технологии.

Одобрено беше и увеличение на утвърдения със Закона за държав-
ния бюджет за 2016 г. показател по бюджета на МТИТС за максимален
размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети тази
година, с 4,06 млн. лв. Това се налага поради изискванията на Закона за
счетоводството във връзка със сключени договори, отчетени като нов
ангажимент за 2016 г.

Министерският съвет одобри също допълнителни трансфери в раз-
мер на 7 715 241 лв. по бюджетите на общините, съобщи пресслужбата
на кабинета. Със средствата се осигуряват финансово дейности по мо-
дул “Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските гра-
дини и самостоятелни общежития” от националната програма “Оптими-
зация на училищната мрежа”. На общините са предоставени и още 4
068 353 лв., осигурени от бюджета на МОН, за изплащане на допълни-
телно възнаграждение за постигнати резултати от труда на директори-
те на общинските детски градини, училища и центрове за подкрепа за
личностно развитие. С постановление по бюджета на МОН са одобрени
и допълнителни разходи в размер на близо 3,7 млн. лв., с които ще се
изплати вноската на България за членство в ОИЯИ (Обединен институт
за ядрени изследвания) за 2016 г. и ще се доплати остатъкът от нея за
2015 г. Кабинетът отпусна 3,5 млн. лв. за реализиране на програмата за
минералните води - инициатива, на която изключително много държим,
заяви министърът на околната среда и водите в оставка Ивелина Васи-
лева пред журналисти в края на заседанието на кабинета. Тя отбеляза,
че така ще се даде възможност на общините да развият потенциала на
находищата, като средствата могат да бъдат ползвани по програмата с
цел да се модернизира мрежата. Очакват се проектни предложения от
общините до 16 декември. Безвъзмездното финансиране е 50 процента,
а останалите 50 процента общините могат да осигурят от собствените си
бюджети, с кредитни средства, да формират публично-частни партньорс-
тва за развитие на дейности като спа туризъм, балнеолечение, произ-
водство на зеленчуци, спортни дейности и др. Попитана дали е разпит-
вана по случая с ваксините, Василева каза, че вчера е дала разясне-
ния. Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на МОН
и трансфери към общини в размер на 21 195 лева. Средствата са плани-
рани в централния бюджет за изплащане на стипендии по Програмата
на мерките за закрила на деца с изявени дарби,съобщиха от правителс-
твената пресслужба. С тях ще бъдат насърчени ученици от общински и
държавни училища в системата на министерствата на образованието и
науката и на земеделието и храните, постигнали високи резултати на
олимпиади и състезания.

О Б Я В Л Е Н И Е
Община Трън, ДУТОСИП уведомява заинтересованите, че със За-

повед № РД-05-614  / 21.11.2016г. на кмета на община Трън е разре-
шено изменение на ПУП-План за регулация  на с.Ярловци, община
Трън в следния обхват:  Изменение на  УПИ V-156  в кв. 10 по ПУП на
с. Ярловци, като се отреди в УПИ V-268, съобразно влезнало в сила
кадастрално изменение, одобрено със Заповед № РД-05-203/
31.03.2016г. на кмета на община Трън.

Със съдържанието на заповедта може да се запознаете в отдел „
Устройство на територията” в община Трън, адрес: гр. Трън,
пл.”Вл.Тричков „ № 1, стая № 18.

Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.
ОТ ОБЩИНАТА

О Б Щ И Н А   Т Р Ъ Н
2460  гр. Трън, пл. “Вл.Тричков”  1, тел. 07731/ 9616

Обедняхме с 2 млрд. долара
за 1 година

Благосъстоянието на българите е намаляло с $2 млрд. през пос-
ледните 12 месеца - до $87 млрд. Това означава, че българите са гу-
били средно по 5.4 млн. на ден.

В същото време дълговете на човек от населението са се увеличи-
ли с близо 400 долара - до 3083 долара, показва поредното издание
на доклада за световното богатство на банка “Креди Суис” (Credit
Suisse), цитирано от в. “Сега”.

Данните показват, че около 58.5 на сто от българите имат благосъс-
тояние под 10 хил. долара, а 40 процента разполагат с между 10 хил-
яди и 100 хиляди долара. Хората, разполагащи с между 100 хил. и 1
млн. долара, са едва 1.5 на сто от населението. В сумите, които оце-
няват благосъстоянието, са включени не само спестените пари, но и
имотите, ценностите, акциите и др.

Любопитно е, че общото богатство на българите е намаляло рязко
спрямо нивата в края на 2007 г., т.е. преди финансовата криза - тога-
ва то е било в размер на 113 млрд. долара. Спад има до 2010 г. (до 88
млрд. долара), но след това благосъстоянието започва да расте, като
през 2013 г. се увеличава отново до 113 млрд. долара.

В световен мащаб през последните 12 месеца благосъстоянието е
нараснало с 3.5 трилиона долара - до 256 трилиона долара, или с
1.4%. С нарастването му обаче расте и неравенството - около 33 млн.
души държат 46% от общото благосъстояние на домакинствата. В съ-
щото време 3.5 милиарда души, които разполагат средно с по-малко
от 10 000 долара, притежават едва 2.4% от глобалното богатство.

Марковски брани вдовицата с три деца, дават й работа
Топ адвокатът Ма-

рин Марковски е
предложил без-
платно да защитава
в съда интересите
на вдовицата на
загиналия Атанас
Ламджиев от Плов-
див и трите им де-
ца.

4 6 - г о д и ш н и я т
Атанас загина зад
волана на лекия си
автомобил “Пежо”,
който на 18 ноем-
ври бе пометен от
лъскавото “Ауди
А7” на 26-годишния
Любомир Трайков -
син на известен
пловдивски тран-
спортен бос. Катас-
трофата стана на
кръстовището на
пловдивския бул.
“Руски” и ул. “Ген.
Данаил Николаев”.

Освен Атанас на място загина 44-годишната му колежка Вио-
лета Стоянова, а 27-годишният му племенник Димитър и 23-го-
дишната приятелка на младия мъж - Полина бяха ранени.

Вчера вуйчото на младата жена съобщи, че няма надежда за
спасяването й, тъй като тя е в мозъчна смърт, а органите й се
поддържат изкуствено чрез апарати.

Вдовицата на Атанас Ламджиев - Корнелия Петкова, която ос-
тана с три малки деца, заяви пред Нова телевизия, че според
нея пробите на 26-годишния Любомир Трайков са били подме-
нени и “всичко е заметено”. Жената допълни, че има информа-
ция, че виновникът за катастрофата освен алкохол е употребил
и наркотици. Петкова обаче е безработна и няма финансовата
възможност да наеме адвокат, за да заведе частен иск срещу
шофьора.

”Ще оставя всичко в ръцете на държавата”, каза тя.
След като чул интервюто с вдовицата, известният адвокат Ма-

рин Марковски й е предложил да я защитава безплатно в съда,
съобщи в. “Марица”. Марковски е пожелал да помогне с какво-
то може и на трите деца на Корнелия.

Да помогне на почернената майка е предложила и пловдив-
ската адвокатка Снежанка Попчева, а директорът на общинско-
то предприятие “Чистота” в града под тепетата Иван Стоянов
съобщи, че ще се свърже с Корнелия Петкова с работна оферта,
съобщи “Пловдив 24”.

В момента в общинското предприятие има няколко свободни
позиции, като едната от тях е отчетник. По образование вдови-
цата на Атанас Ламджиев е математик и икономист.

Междувременно вече близо 5000 души са се включили в он-
лайн петицията, която настоява за максимална ефективна при-
съда на 26-годишния Любомир Трайков.

„Хората мислят, че държавата ни има много други проблеми,
но не си дават сметка, че именно по-малкото зло води до по-
голямо. И ако днес не обърнем внимание на джигитите на пътя,
то утре за тях ще е нормално да убиват отново и да се измъкват
безнаказано или с леки условни присъди! Поради това с тази
подписка настояваме Наказателния Кодекс и съдебната ни сис-
тема да заработят с пълна сила този път и да вкарат виновника
за нелепата смърт в затвора за максимално дълъг срок!“, се каз-
ва в петицията.

Трайков е обвиняем за причиняване на смърт на повече от
едно лице и на телесни повреди на повече от едно лице при
управление на моторно превозно средство в пияно състояние.
Алкохолната му проба след катастрофата показала 0,67 проми-
ла.

В момента той е извън ареста с наложена мярка за неотклоне-
ние “парична гаранция” в размер на 15 000 лева, но вчера от
Окръжната прокуратура в Пловдив внесоха протест в съда сре-
щу решението за освобождаването на шофьора.

Ако бъде признат за виновен 26-годишният Любомир Трайков
може да получи от 3 до 15 години “лишаване от свобода”.
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Днешният ден ще бъде благоприятен за финансите ви
– може да получите пари или да намерите нов източник
на доходи. Разчитайте най-вече на себе си – това, което
получавате, ще бъде в резултат на сегашните или на
предишните ви усилия, а не на щастлива случайност.
Ентусиазмът не ви е напуснал, но желанието да ви

забелязват и оценят може да ви изиграе лоша шега. Харесва ви да ви
обръщат внимание, но недейте да съставяте самооценката си
според чуждото мнение. Достатъчно стойностни сте и без нея.
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Днес се опитайте да изразявате повече загриженост
към близките си хора и да зачитате чувствата им. Ако
проявите прекалена искреност, може да обидите или да
засегнете някого. Дори да сте прави за себе си, цената на

упорството ви ще бъде обтягане на отношенията. Така или иначе
всички проблеми са в собствената ви глава. Обстоятелствата са
си обстоятелства, но вие приемате всичко едва ли не като атака
на външния свят срещу самите вас, а това определено не е вярно.

Днешният ден е много благоприятен за уреждане на
бизнесвъпроси, както и за да въведете ред във
финансовите си дела – ще го постигнете лесно, а и ще се
чувствате по-спокойни за бъдещето. Обърнете внимание

на задачи, които досега сте отлагали – ако ги свършите, ще ви
олекне на душата. Ще се наложи да се приспособявате към нещата,
които се случват около вас, колкото и да ви е трудно.

Днес има шанс да направите по-реалистична
отколкото през изминалите дни преценка за събитията
и за замесените в тях хора. Това и ще ви помогне да
вземете по-правилни решения както в текущата

работа, така и по парични въпроси. Пред някои от вас ще се открие
възможност да получат допълнителни доходи – или благодарение
на полезните контакти, които са установили, или на приятел.

Ако днес трябва да вземете някакво решение, не
действайте импулсивно и не позволявайте на емоциите
си да ви влияят. Вероятно ще подхождате към
ситуациите субективно и нищо чудно да сбъркате. Има
шанс обаче да постъпят правилно тези от вас, които

мислят трезво и успеят да се успокоят. Днес искате светът да
ви обръща внимание, да ви обгрижва, да ви глези, да ви носи на ръце.
Може и да ви се получи, но няма да е през цялото време.

Днешният ден е подходящ да си дадете малко почивка и
да обърнете внимание на себе си. Ако нещо не се получава
както искате, не упорствайте – или сте на грешен път,
или още не е дошъл моментът. Проявявате склонност да
приемате твърде навътре думите и постъпките на

околните. Днес е важно да работите в синхрон с другите, иначе
нищо няма да се получи както трябва. Не се отказвайте от
целите си, а накарайте тези около вас да ви помогнат.

Днес е възможно да ви обземат някакви безпокойства,
но по-добре е да не им обръщате внимание. Съсредоточете
се върху настоящето и имайте повече вяра – дори в
миналото да сте претърпели неуспех, сега ситуацията е
различна и има шанс да постигнете напълно различен

резултат.

Днес не се страхувайте да поискате нещо, което според
вас ви се полага – има голяма вероятност да го получите.
Действайте с добро, но, ако се налага, бъдете по-твърди и
настойчиви. Във ваша полза ще е, ако общувате пълноценно

през днешния ден. Днес е важно да имате ясен поглед и конкретна
цел. Опитайте да видите отвъд илюзията на света.

Днес ще бъдете движени повече от емоциите си
отколкото от разума, така че може би не е удачно да
взимате важни решения. Ако искате да уязвите някого
или да го поставите на мястото му, опитайте се да се
въздържате – това ще бъде победа над самите вас, за

която един ден ще се поздравявате. Имате безброй много идеи,
но точно вие сте твърде наясно, че най-напред всичко трябва да
се планира, да се поставят целите, за да се започнат действия.

Днес вероятно ще се наложи да вложите всички сили в
общуването, за да постигнете разбирателство с друг
човек. В никакъв случай не правете големи саможертви
обаче – ако го допуснете, нищо чудно някой да се възползва
от вас или просто ситуацията отново да стигне до

задънена улица. Доста ще сте напрегнати днес и така може да
объркате всичко, с което сте се захванали. Бъдете по-премерени в
думите си, че може да загубите някой приятел, заради недомислие.

Ако днес се налага да положите повече усилия, за да
стигнете до компромис в разговор с друг човек,
направете го – по-добре би било да постигнете
разбирателство. Ще си прекарате чудесно, ако
поканите роднини или приятели на гости. Някои от
вас може да се снабдят с нова вещ или да разкрасят

дома си. Днес ще гледате прекалено лично на нещата и това
може да доведе до сериозни грешки.

Ако днес изпитвате потребност от по-голяма
свобода във връзката си или искате да направите
нещо, което другите намират за странно, ще
трябва да бъдете по-внимателни – има риск
отсрещната страна да реагира бурно. Ако се случи

така, не се притеснявайте – вероятно реакцията е провокирана
от страх или неразбиране. Не влизайте в излишни конфликти,
просто следвайте вътрешния си глас. Ден за действие и
работа. Бъдете активни, бъдете предприемчиви бъдете смели.
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„Ìèíüîð” ñ÷óïè êàðúêà
Късен гол на Сидер Томов донесе победата на перничани

Бивш национал
шокира с разкрития

Бившият английски национал Пол Стюърт шокира футболна общественост на
Острова с разкрития за сексуално насилие от треньора си. 52-годишният бивш
футболист на Манчестър Сити, Тотнъм и Ливърпул признава, че в продължение
на четири години между 11 и 15-годишна възраст е бил тормозен от треньора
си, но не назова неговото име."Един ден, когато пътувахме с колата, той започ-
на да ме опипва и това ме изплаши до смърт. Не знаех какво да сторя. Опитах
се да кажа на родителите си, но бях едва на 11 години. След това той продължи
да ме насилва, като казваше, че ще убие майка ми, баща ми и двамата ми
братя, ако обеля дума за това. На 11 години човек наистина вярва в това", раз-
каза Пол Стюарт пред „Мирър”.  На 15 години той заиграва в школата на Блек-
пул и продължава развитието си Манчестър Сити, Тотнъм, Ливърпул, Кристъл
Палас, Уулвърхемптън, Бърнли, Съндърланд и Сток Сити. За последно играе в
аматьорския Уоркингтън и през 2000 година слага край на кариерата си.Бив-
шият футболист смята, че нанесената психична травма е дала отражение върху
тежкия му живот и проблемите му с пороци като пристрастяване към алкохол и
кокаин. Той решил да разкаже за сексуалния тормоз, след като прочел исто-
рията на Анди Уудуърд, който бил насилван от треньора си в Крю Алекзандра
Бари Бенел, осъден на 9 години затвор през 90-те години на миналия век.

Отборът на „Ми-
ньор” се измъкна от
серията от три по-
бедни загуби и спече-
ли срещата в Етропо-
ле с 1:0.Мачът беше
от 13-ия кръг на пър-
венството,но беше

срещу тима на „Бела-
сица” в Петрич.. Ма-
чът може да се счи-
та за успех на пазар-
джиклии, тъй като в
село Коларово, къде-
то играе домакински-
те си мачове тази
есен отборът от
Петрич се играе
твърде трудно. Из-
ненадата дойда от
Дупница, където до-
макините надделяха с
убедителното 4:2
срещу временния во-
дач в първенството,
отборът на „Слив-
нишки герой”. Вчера
се игра още един от-
ложен мач, но до  ре-
дакционното прик-
лючване на броя ре-
зултатът между от-
борите на „Герма-
нея” и „Септември”
не беше известен.

отложен поради уча-
стието на доста
футболисти от пер-
нишкия тим в квали-
фикациите за евро-
пейско първенство
на аматьорския на-
ционален отбор. Пер-
ничани този път ус-
пяха да спечелят ма-
ча с късно попадение
на Сидер Томов в 82-
та минута на среща-
та. Тази победа все
пак оставя миньорци
в челото на класира-
нето преди края на
есенния дял на пър-
венството. В неделя
от 14,00 часа пер-
нишките  „чукове”
ще приемат отбора
на „Хебър”. Точно
„Хебър” е изиграл съ-
що отложен мач от
първенството вче-
ра, но е завършил 1:1

Скандал! Продават дрога с обра-
за на Марадона

Бразилската полиция разби мрежа за раз-
пространение на наркотици в град Сао Жозе
до Рио Прето, щат Сао Пауло. Силите на ре-
да са атакували по сигнал къща в квартал
Соло Саградо и задържали двама дилъри
на дрога, а покрай тях са конфискувани и
180 капсули кокаин.Любопитно е, че дилъ-
рите от бандата се възползвали от славата
на Диего Армандо Марадона. На всяка от
капсулите с кока е бил отпечатан ликът на
легендарния аржентински футболист. Мара-
дона десетилетия наред се опитва да се от-
каже от наркотиците."Дилърите казваха, че
ликът на Марадона е форма на реклама, коя-
то различава техния продукт от останалите
капсули кокаин на пазара и същевременно
повишава продажбите", коментира източник
от разследващите органи.

Шест медала от турнир по
таекуондо за клуб „Василева”

На провелия се традиционен турнир –
Bulgaria Open на 18-19.11.2016г., който
тази година се проведе в гр. Пловдив, с
над 600 участника от България, Гър-
ция,Сърбия, Македония, Италия, Слове-
ния, Австрия, Босна и Херцеговина, със-
тезателите на пернишкия клуб завоюва-
ха общо шест медала. В категория до
52кг. девойки старша възраст, европей-
ската и вицесветовната шампионка, Ва-
силена Йорданова отново взе златния
медал като победи на финала предста-
вителката на Гърция. Техните състезате-
ли традиционно са много добри при
юношите и девойките. Васил Михайлов,
при децата в категория до 45 кг.,12-
13години, след три трудни срещи в най
– многобройната категория, победи
грък, македонец и българин и спечели
среброто, като на финала загуби от
представителя на Словения. Само опи-
тът му не достигна, да стане шампион в
категорията си. Здравко Анев, при де-
цата, в категория до 45 кг., 8-9 год. спе-
чели бронзовия медал. При девойки
младша възраст, Дарина Кърцелина,
спечели трето място в категория до
52кг. като на полуфинала загуби в мно-
го оспорван мач от шампионката в тази
категория – представителката на Сър-
бия. Двете играха в продължение и до
точка, за да се определи победителя.
Преди това победи състезателките на
Гърция и Словения. При мъжете с добро
представяне са Петър Спасенич, в кате-
гория до 71кг., който на полуфинала за-
губи от представителя на Гърция и взе
бронзов медал. При най – тежките – Ра-
дислав Владимиров в категория + 85кг.,
игра три срещи, но също загуби на полу-
финал от представителят на Гърция. С
много добро представяне, но без медал
са Ерика Станоева, Мартин Василев,
Стилян Асенов, Мартин Пейчов, Теодор
Тодоров и Денислав Драганов. Те изи-
граха по няколко срещи, но за съжале-
ние, не достигнаха до медалите. Този
турнир беше на много високо техничес-
ко ниво с многобройни участници от
различните страни. Това ни показа как-
во е моментното състояние на състеза-
телите, не само на национално, но и
международно равнище. Треньорът Ка-
лин Мирчев – четвърти дан, който беше
и съдия на турнира, е доволен от всички
участници от своя клуб и се надява на
още по – добро представяне на следва-
щото състезание, което е през декември
в гр. Солун, Гърция. Клубът продължава
тренировки като на 22.11.2016г. е орга-
низиран семинар по Кикбокс в тяхната
зала с Красимир Гергинов, треньор на
Fight Club Sofia, откъдето има световни и
европейски шампиони по Кикбокс. По
този начин клубът иска да вдигне ниво-
то на групата по Кикбокс.

Застреляха многократен световен
шампион по кикбокс

Многократният световен шампион по кикбокс Муса Мусалаев е
бил застрелян в Германия, съобщават руските и немските медии.
Според информациите убийството на 37-годишния руснак е станало
пред дома му на 18 ноември. Маскиран неизвестен е изстрелял
няколко куршума срещу Мусалаев и след това е избягал от местоп-
рестъплението с чакащ го наблизо мотоциклет.Детайлите и мотивите
за разстрела се разследват. Следователите са на мнение, че прес-
тъплението може да е свързано с друго убийство на кикбоксьор от
град Битигхайм-Бисинген.„На 18 ноември в Ной Улм е убит 37-годи-
шен руски гражданин, неговото име за момента не желаем да раз-
криваме, въпреки че в медиите се твърди, че е спортист. След убий-
ството сме създали следствена група, в която работят 25 сътрудни-
ци. До момента имаме няколко улики, оценяваме тяхната важност.
Активно си сътрудничим с властите от съседната област Баден Вюр-
тенберг“, коментира говорителят на полицията в Ной Улм Юрген
Краутвалд през ТАСС.Мусалаев е спечелил всичките си 17 срещи в
кикбокса и 15 в ММА. От 2013 година той живее в Германия заедно
със съпругата си и трите им деца. С указ на президента на републи-
ка Татарстан Рустам Минниханов е назначен за официален посла-
ник на Универсиадата в Казан през 2013 г. Той е бил и съветник на
президента по въпросите за физическата култура и спорта.

Румил Жотев и Емил Велев
с  уникална контрола

Уникалният
по рода си
наставник на
Оборище (Па-
н а г ю р и щ е )
Емил Велев
отново е на
път да влезе в
новините. Ко-
кала е на
крачка от това

да уреди забележителна приятелска среща
за състава си през зимната пауза. Оборище
може да се изправи срещу екзотичния тим
на Теро Сасана, състезаващ се в... тайланд-
ското футболно първенство. Помощник на
Кокала е перничанинът Румил Жотев. Не е
ясно как точно Велев ще успее да договори
проверката и къде би се изиграла тя, но при
всички положения подобен мач би привл-
якъл вниманието.Технически директор на
тайландския клуб е добре познатият на Ко-
кала футболен специалист Аврам Грант,
който преди време беше начело на Чел-
си.Двамата са обсъждали шеговито контро-
ла между предишните отбори на Велев с Те-
ро Сасана, но сега тимът обмисля посеще-
ние в Европа и провеждането на евентуална
такава среща изглежда все по-реална.
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Това сочи отчетът на полицията за периода от 14 до 20 ноември
лен е фактът, че ми-
налата седмица нару-
шенията на пътя, из-
вършени в малките
населени места на
Пернишка област, е
паднал сериозно в
сравнение с предход-
ния седемдневен пе-
риод. Те са 44, почти
една трета в спрямо
седемте дни от 7-ми
до 13-ти ноември. То-
гава според статис-
тиката на полицията
броят им е бил 125.
Миналата седмица в
региона е регистрира-
но само едно ПТП с
пострадал – ранен е
един човек.

Според данните,
предоставени от ГД
„Национална полици-
я“, в страната  са ре-
гистрирани 14 929 на-
рушения  на пътя.
От тях 7413 от кон-
статираните нару-
шения са засечени в
присъствието на кон-
тролен орган. Издаде-
ни са 8020 фиша и са
съставени общо 4556
акта. Издадените еле-
ктронни фишове са
8326. Броят на уста-
новените неправоспо-

Любомира ПЕЛОВА
Анализът на пътни-

те нарушения, извър-
шени през периода 14
– 20 ноември сочи, че
броят им се движи го-
ре-долу в едни и същи
параметри. Миналата
седмица те са 473 сре-
щу 479 през предход-
ния отчетен седми-
чен период. От общия
брой нарушения 429
са засечени в присъс-
твието на контролен
орган. Издадените
фишове са 262 / с око-
ло 30 повече в сравне-
ние с предходия 7-дне-
вен период/, а актове-
те са 167. Електрон-
ните фишове, издаде-
ни за нарушения, ус-
тановени с АТСС, е 44,
наполовина почти по-
малко в сравнение с
изадените между 7-ми
и 13-ти ноември вклю-
чително. Броят на
неправоспособните
водачи, пипнати зад
волана, е 21, позволи-
лите си да шофират
след употреба на ал-
кохол е 8, при полови-
ната от тях концен-
трацията е над 1,2
промила. Положите-

УЧЕНИЦИ И УЧИТЕЛИ ОТ
ОУ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”
ВЧЕРА БЯХА ВЪВЕДЕНИ
ДОСТА НАДЪЛБОКО В МЕЖ-

ДУНАРОДНОТО ПОЛОЖЕНИЕ. Спецове по
психология и религия им обясниха в детайли, че
дереджето не е толкова розово, колкото на някои
им се струва. Радикалният ислям е зараза, про-
тив която има само една ваксина и тя се казва
бдителност и постоянство. Въобще, тая тема досе-
га минаваше като досадна телевизионна новина,
която само ни губи времето преди любимия се-
риал или мач от Шампионската лига. Щом обаче
влезе в училище, значи трябва! Освен ако сами-
те ученици не приемат предупрежденията като
поредното банално натякване, което традиционно
им минава покрай ушите. България може да е
малка, но джихад дебне отвсякъде. Комшиите ни
са вече заразени от тая болест, а заразата плъз-
ва бързо. И ако само в едно училище ще се
правят показни мероприятия, изпуснали сме вла-
ка.

ЩЕ СЪДЯТ НЯКАКВА РАДОМИРСКА
ИЗБИРАТЕЛКА, ЧЕ ГЛАСУВАЛА ДВА
ПЪТИ ЛАНИ НА МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ. Тол-
кова могла жената, толкова гласувала. Ако си
сложим ръка на сърцето, кой ли не би искал да
гласува два пъти, че и повече при възможност.
Просто радомирката или е била стабилно мотиви-
рана, или е изгаряла от нетърпение точно нейният
човек да вземе властта, че не е могла да се сдър-
жи два пъти да упражни конституционното си пра-
во. Остава сега да каже на съда за кого е гласу-
вала, за да се изчерпи казусът докрай. Ако ней-
ният човек не е влязъл във властта, значи нап-
разно се е хабила, а ако са й дали два пъти пари
- прецакали са се. Всичко остава за тяхна смет-
ка. Ако обаче в момента на власт е нейният из-
браник, нека съдът докаже, че не управлява пра-
вилно и не заслужава тоя глас бонификация,
който е получил помежду другото. А и да му го
вземат тоя глас - голям праз. В Радомир нещата
се решиха с няколко хиляди гласа, не с няколко.

ЛЮБИТЕЛИТЕ НА ПРИРОДОСЪОБРАЗ-
НИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ МОЖЕ И ДА
НАМАЛЕЯТ ПО ЕСТЕСТВЕНИ ПРИЧИНИ.
От здравната инспекция алармираха, че маса на-
род се прави на интересен и не пуска децата си
на задължителните ваксинации. Това може да си
е за тяхна сметка, но не само. Все пак живеем в
уж цивилизовано общество, където някои болес-
ти са останали само старите книги. Покрай хар-
манлийската крастава история обаче народът е
настръхнал. Неваксинираният народ си е жива
биологична бомба. Ако днес гледаме белезите от
краста по телевизията, утре ще ги гледаме върху
собственото си тяло. А на ония дървени филосо-
фи, дето раздухват теориите за вредните вакси-
ни, им е все едно. Те са оценили живота си на ед-
на ваксина. Акъла си - също.

Съдят радомирец,
шофирал пиян

Любомира ПЕЛОВА
Радомирец застава пред Темида за шофиране на

автомобил в нетрезво състояние.
Той е хванат в крачка на 20-ти ноември. Около 2

часа след полунощ служители на Радомирското ра-
йонно управление на полицията спрели за проверка
лек автомобил „БМВ“, управляван от местния 28-го-
дишен жител А.П. При изпробването му с техничес-
ко средство за алкохол били отчетени 1,42 промила.
Сега младият мъж е привлечен е като обвиняем и му
е наложена мярка за неотклонение „подписка“.

Временно няма да могат да
бъдат плащани глоби онлайн

Любомира ПЕЛОВА
Временно няма да могат да бъдат плащани глоби он-

лайн, съобщават от пресцентъра на вътрешното минис-
терство. Автоматизираната система на МВР за плаща-
не на глоби онлайн (https://e-uslugi.mvr.bg/
ESP.Web.Portal/KATActs/ActService/Index) няма да ра-
боти от 17. 00 часа на 24 ноември 2016 г. до 08.30 часа
на 25 ноември 2016 г. Това се налага поради профи-
лактика на системата.

Автоматизираната информационна система „Адми-
нистративнонаказателна дейност“- МВР  предлага уп-
равление на наложени глоби онлайн по наказателни
постановления и извършване на плащания по тях през
интернет SMS и WAP.

Министерството на вътрешните работи се извинява
на гражданите за причиненото неудобство.

Удължават следгаранционната
поддръжка  на българските

лични документи
Любомира ПЕЛОВА

Правителството одобри предложението на МВР за
създаване на възможност за удължаване с една годи-
на срока на следгаранционната поддръжка на същес-
твуващата централизирана информационна система с
децентрализирано персонализиране на българските
лични документи, на консумативи и лицензи.

На 4 август т. г., в изпълнение на решенията по т. 26
от заседанието на Министерския съвет на 17 февруари
2016 г., е сключен договор за следгаранционна под-
дръжка на техническите и програмни средства на цен-
трализираната информационна система с децентрали-
зирано персонализиране и е стартирана работа по оп-
ределяне на нов модел за централизирано персонали-
зиране на БЛД. Срокът на договора е едногодишен.

Решението на кабинета, взето миналата седмица. То
гарантира, че при възникване на необходимост дого-
ворът да бъде продължен за още една година при съг-
ласие и на двете страни по него, за да се защити об-
щественият интерес в процедурата по издаване на
български лични документи.

Любомира ПЕЛОВА
Стартира проект

“Повишаване капаци-
тета на полицейско-
то разследване и
криминалистичните
изследвания“ с бене-
фициент Научноиз-
следователският ин-
ститут по кримина-
листика и кримино-
логия – МВР.  Проек-
тът е съфинансиран
от Европейския
съюз чрез Национал-
на програма на Бъл-
гария за подпомага-
не от фонд „Вът-
решна сигурност” за
периода 2014–2020.
Общата му стой-
ност е 3 499 696,40
евро с ДДС, от тях  2
624 772,30   евро,
п р е д с т а в л я в а щ и
75% съфинансиране
от фонд „Вътрешна
сигурност”; 874
924,20 евро, пред-
ставляващи 25% съ-
финансиране от дър-
жавния бюджет.
П р о д ъ л ж и т е л н о с -
тта на проекта е 54
месеца. Във встъпи-
телната пресконфе-
ренция участваха за-
местник -министъ-
рът на вътрешните
работи Цвятко

Стартира проект,  свързан с капацитета
на полицейското разследване

Георгиев и директо-
рът на НИКК Добрин-
ка Маркова.

С реализирането
на проекта ще бъдат
закупени съвременна
хроматографска апа-
ратура, везни, ин-
струменти за спек-
трален анализ, пред-
назначени за анали-
зиране на наркотич-
ни вещества. Ще бъ-
де закупен и съвре-
менен софтуер, да-
ващ възможност за
автоматично търсе-
не и анализ на следи
от изстрел с помощ-
та на наличния ска-
ниращ електронен
микроскоп с детек-
тори за рентгенов
микроанализ. Пред-
вижда се още закупу-
ване на микро рен-
т г е н о ф л у о р е с ц е н -
тен анализатор за
недеструктивен ана-
лиз на изделия от
благородни метали‚
ново оборудване за
трасологични из-
следвания (следи от
инструменти и др),
както и за измерване
скоростта на проек-
тили, съответно и
оценяване на тяхна-
та поразяваща спо-

собни водачи е 590.
283 души са управл-
явали моторно пре-
возно средство след
употреба на алкохол,
от тях 142 с концен-
трация на алкохол в
кръвта над 1,2 проми-
ла. Положителни про-
би за шофиране под
въздействие на нар-
котични вещества са
отчетени при 24 во-
дачи, 13 от които са
тествани с полеви
тест. За периода са
настъпили 111 път-
н о - т р а н с п о р т н и
произшествия, при
които са загинали 17
души, 121 са постра-
дали.

МВР ще продължи
да следи отблизо дан-
ните за тенденциите
на пътя и редовно да
анализира дали има
необходимост от до-
пълнителни промени
в подхода по отноше-
ние на проверките и
нарушителите на
пътя. Стремежът на
ръководството на
МВР е подобряване бе-
зопасността на пътя
и намаляване на жер-
твите и ранените.
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Абонирай се за вестника

за 1 година и получи
БЕЗПЛАТНО

Рекламно каре 7х7 см. -
за фирми
Публикации на 10 обяви -
за граждани
20 лв. директна отстъпка от
ежедневната цена на изданието
Достъп до електронното
издание

Общо отстъпки - 116 лева

собност. Ще бъдат
обновени основните
средства за прояв-
яване и фиксиране на
дактилоскопни сле-
ди. Ще се достави и
апаратура за маг-
нитнооптично ви-
зуализиране на зали-
чени номера. Пред-
вижда се също така
разширяване на въз-
можностите за из-
следвания в облас-
тта на информа-
ционните и комуни-
кационни техноло-
гии. Ще се удължат
лицензите на прог-
рамни продукти, дос-
тавени по проект в
рамките на програма
„Херкулес Ш” на Ев-
ропейската служба
за борба с измамите
– ОЛАФ, което
включва актуализа-
ции за нови устрой-
ства и версии на опе-
рационни системи. В
рамките на проекта
ще бъдат доставени
и нови технически
средства и програм-
ни продукти за раз-
ширяване на възмож-
ностите на отдел
„Цифрови и комуни-
кационни техноло-
гии” при НИКК.


