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Виктория СТАНКОВА
В света една от все-

ки три жени е прежив-
яла физическо или сек-
суално насилие през
живота си. Данните за
България сочат, че то-
ва е една от всеки че-
тири жени. В Перник,
годишно над 300 души
се обръщат за помощ с
проблем насилие към

ÄÎ ÌÅÑÅÖ ßÑÍÀ ÑÚÄÁÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÍÈÒÅ ÍÀËÎÇÈ

1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.84 лв.
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Наредбата бе приета от Общинския съвет на 14-ти юни и почти веднага бе обжалвана пред Темида

Св. Климент, архиеп.
Охридски. Св.

Климент, папа Римски.

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

На празни
обороти

Защо ли президентът Плевнелиев си губи
времето да вика парламентарните групи
една по една на седянка, която за благозву-
чие бе кръстена консултации. Всички пар-
тии повтаряха като папагали позиците си,
които още веднага след изборите станаха
известни на обществото и сбирките на
„Дундуков” 2 си бяха чиста проба ориентал-
ски лаф моабет.

Почти две седмици след изборите време-
то сякаш е спряло и единствента патакла-
ма се вдига от тоя, които е професиона-
лист в жанра – шоуменът Слави Трифонов
и неговите хора. Само те ръчкат политика-
та, внасят някакъв живец в заспалата сис-
тема, плашат да бутнат статуквото.
Въобще играе се едно реалити повече теат-
рално, отколкото неподправено, но и това
не премахва усещането за нищоправене и
празноговорене.

Следва още една седмица седянки при пре-
зидента – тоя път Консултативен съвет
за национално съгласие. И там общи приказ-
ки, и там никой няма да поиска мандата, ос-
вен тия, дето нищо няма да направят с не-
го. Политическият живот върви бавно, но
сигурно към коледните празници, когато
днешните празни обороти ще се превър-
нат в търговски…

Валентин ВАРАДИНОВ

-10 - 130

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
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Перничанин пострада
при пожар
Любомира ПЕЛОВА

41-годишен перничанин е пострадал при
гасене на пожар в къща.

Пламъците лумнали завчера, около 8
минути след полунощ. Запалила се къща в
пернишкия квартал „Караманица“.

Причината е техническа неизправност в
отоплителна конверторна печка. Изгорели
са около 70 кв. м. покривна конструкция,
бяла, черна и компютърна техника и мебе-
ли. При гасенето е пострадал 41-годишен
мъж, който получил зачервяване в облас-
тта на лицето и горните крайници, без опа-
сност за живота.

Два екипа на РСПБЗН – Перник потуши-
ли пламъците. Спасени са съседни жи-
лищни и стопански сгради.

ÁÞÐÎÒÎ ÏÎ ÒÐÓÄÀ ÒÚÐÑÈ
ÄÅÑÅÒ ÊÐÀÍÈÑÒÈ

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

Любомира ПЕЛОВА
Съдбата на Наредба-

та за определянето и
администрирането на
местните такси и услу-
ги в община Перник,
приета на 14-ти юни
тази година с решение
на Общинския съвет, ще
стане ясно до месец.
След проведеното преди
ден второ заседание на
Административния съд,
в 30-дневен срок той
трябва да се произнесе
законна ли е тя или не.
Жaлбaтa срещу високи-
те налози бe внeceнa oт
чacтни и юpидичecки
лицa, пpeдcтaвлявaни
oт  aдвoкaтитe Aнжeлa
Aceнoвa, Дaниeлa
Гeнaдиeвa и Kaмeлия
Бyкapcкa. На второто
заседание на Админис-
тративен съд Перник
към тях се присъедини и

ÁÀÃÐÈ ÎÒ ÈÒÀËÈß Â
ÃÀËÅÐÈß “ÀÒÐÈÓÌ”

21 ÌÅÄÀËÀ ÑÏÅ×ÅËÈ ÑÊ
“ÊÀËÎßÍ ËÀÄÈÌÅÊÑ”

прокурор Галина Антова.
Като защитници на

клиентите си граждани
и фирми, юристките
настояват, като се обо-
сновават за това, На-
редбата да бъде обяве-
на за нищожна и да се
отмени като незаконо-
с ъ о б р а з -
на. Жaлбoпoдaтeлитe
са категорични,
нapeдбaтa e
н e з a к o н o c ъ o б p a з e н
нopмaтивeн aкт, пpиeт
пpи cъщecтвeни пpoцe-
cyaлни нapyшeния, в
пpoтивopeчиe c
мaтepиaлния зaкoн, зa-
paди кoeтo мoлят cъдa
дa я oтмeни изцялo. B
жaлбaтa ce подчертава,
чe пpoeктът нa
Hapeдбaтa e пyбликyвaн
нa 28 дeкeмвpи 2015 г.
нa интepнeт cт-
paницaтa нa oбщинaтa

И Перник в 16-дневната
кампания срещу насилието

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

програмите на Фонда-
ция „П.У.Л.С.”. Насилие-
то може да се опреде-
ли като пандемия на
глобални размери. За
разлика от болестите,
обаче, извършителите
и дори цели общества
избират да извършат
насилие - и могат да из-
берат да спрат. Наси-
лието не е неизбежно -

Променлива
облачност

На страница 12

може да бъде предот-
вратено. Но това не е
толкова лесно, както е
премахването на ви-
рус. Не съществува
ваксина, лекарства или
лечение. И няма дори
една единствена при-
чина защо всъщност
това се случва.

На страница 12

бeз мoтиви, a нa
зaceдaниeтo нa
oбщинcкия cъвeт e
внeceн пpoeкт c
paзличнo cъдъpжaниe,
или нa пpaктикa
нapeдбaтa в тoзи вид
реално нe e пyбликyвaнa
зa мнeния и
п p e д л o ж e н и я .
Жaлбoпoдaтeлитe  из-
paзявaт cтaнoвищe, чe
бeз пocoчeни пpичини зa
пpиeмaнe нa нapeдбaтa,
кaкви ca нeгoвитe цeли,
кaкви финaнcoви
cpeдcтвa ca нeoбxoдими
зa пpилaгaнeтo мy и
кaкви peзyлтaти ce
oчaквaт гpaждaнитe и
юpидичecкитe лицa нe
мoгaт дa пpaвят
пpeдлoжeния. Нe e
пocoчeн и cpoк, в кoйтo
дa бъдaт нaпpaвeни.
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Над 143 000 декара вече с
предсеитбена подготовка

Силвия ГРИГОРОВА
Над 143 000 дка с предсеитбена подго-

товка има  в областта до момента, инфор-
мираха от Областна дирекция „Земеде-
лие”. Най-много подготвени площи за
сеитбата на есенни култури има в община
Радомир- 73 200 дка. Следват общините:
Брезник-32 600 дка, Перник- 23 500 дка,
 Ковачевци- 5000 дка, Трън- 4 900 дка, Ко-
вачевци- 5000 дка и Земен- 3 820 дка.

Единствени за сега стопаните от Перник
са започнали предсеитбеното торене на
площите, предназначени за есенници. До
сега те са наторили 8 100 дка с фосфор и
натрий.

Успоредно с предсеитбената подготовка
в областта се извършва и дълбока оран на
площите, върху които ще бъдат засети про-
летни култури. Най-много площи с дълбока
орен има в землището на община Радо-
мир- 23 450 дка. Следват общините: Пер-
ник- 5 100 дка, Ковачевци- 1 300 дка и
Трън- 200 дка. 

За сега все още земеделските произво-
дители от Брезник и Земен не са създали
организация за извършване на дълбока
оран.

170 килограма среден добив от
декар от слънчоглед в Брезнишко

Силвия ГРИГОРОВА
Приключи жътвата на слънчогледа в об-

ластта, информираха от Областна дирек-
ция „Земеделие” в Перник. От засетите та-
зи година в региона 50 385 дка с тази кул-
тура, са получени 7 223 т продукция при
143 кг среден добив от декар.

 Най-добра тази година е реколтата от
слънчогледа  в община Брезник. От засе-
тите 19 135 дка с тази култура, земеделци-
те получиха 3 280 т продукция при 170 кг
среден добив от декар, който е по-висок от
постигнатия миналата година..

Стопаните от Радомир засяха тази годи-
на най-много площи със слънчоглед -
21 220 дка. От тях те получиха 2 760 т про-
дукция при 130 кг среден добив от декар.

Перничани засяха тази година 7 100 дка
слънчоглед, от които получиха 860 т про-
дукция при 121 кг среден добив от декар.

Земеделските производители от Трън
засяха тази година най-малко площи със
слънчоглед- 130 дка. От тях получиха 15 т
продукция при 115 кг среден добив от де-
кар.

Земеделците от Ковачевци засяха 2000
дка слънчоглед, от които получиха  228 т
продукция при 114 кг среден добив от де-
кар.

Най-слаба тази година се оказа реколта-
та от слънчоглед в община Земен. От засе-
тите 800 дка с тази култура земенчани по-
лучиха 80 т продукция при 100 кг среден
добив от декар.

 

Áþðîòî ïî òðóäà òúðñè äåñåò êðàíèñòè

Задължително! При сняг
и лед колите с гуми

с 4-милиметрова дълбочина
Любомира ПЕЛОВА

Парламентът прие при сняг или лед да се
използват гуми, предназначени за зимни
условия или гуми с дълбочина не по-малка
или равна на 4 мм. Това реши Народното
събрание след приемане на текстове на
второ четене от Закона за движение по пъ-
тищата. „За“ текста гласуваха 76 народни
представители, „против“ -0 , „въздържали
се“ - 3, с което той бе приет. Тези гуми ще
бъдат задължителни за водачите в периода
от 15 ноември до 1 март. Текстът на вноси-
теля на законопроекта бе движещите се
превозни средства при сняг и лед на пътя
да са с гуми, предназначени за зимни ус-
ловия или гуми с вериги. По този текст въз-
никна дебат между отделни депутати. Спо-
ред Делян Добрев няма задължения за
зимни гуми в държавите по света, които са
северни. Той добави, че има съмнения сред
обществото, това с въвеждането на това
изискване се товари българският данъкоп-
латец. Той обърна внимание, че дори няма
европейска директива, която да изисква
това. Цветомир Михов пък предложи да се
въведе изискване да се използват гуми, но
да бъдат с протектор не по-малък от 4 мм.
дълбочина.

Народното събрание прие още през тъм-
ната част на денонощието водачите на път-
ни превозни средтсва с животинска тяга
задължително да носят светлоотразителни
жилетки. „За“ текста гласуваха 67 народни
представители, „против“ - 0, „въздържали
се“ -,0 с което той бе приет. Текстът бе
приет без дебат в пленарна зала.

ранител,  4 миячи на
превозни средства, 1
складов работник, 1
готвач, 1 помощник
готвач, 2 шлосери-
стругари,1 ръково-
дител на обект и 1
чистач.

  Драстичното на-
маляване на свобод-
ните работни места 
определено подсказ-
ва, че с настъпване-
то на зимата прик-
лючват активните
строителни дейнос-
ти, а заедно с тях и
търсенето на кадри
за строителния сек-
тор. Чувствително
е намаляло търсене-
то на кадри и в об-
служващите дейнос-
ти. Единствената
надежда на хората,
озовали се на трудо-
вата борса е, че с
настъпването на ак-
тивния ски-турис-
тически сезон може
да се съживи и тър-

Виктория СТАНКОВА
Посребрена плетена

ризница и меч , който
е с латински надписи
и със сребърни букви
инкрустиран, ще бъ-
дат показани в излож-
ба на Регионалния ис-
торически музей в
Перник. Ценните ек-
спонати са открити
на крепостта „Крак-
ра”, но се съхраняват
в Националния археол-
гически институт с
музей при БАН. Излож-
бата ще бъде откри-
та на 25 ноември от
16 часа.

Сред ценните вещи
ще бъде показан и сре-
бърният печат на цар
Петър, който е уника-
лен и единствения из-
вестен засега в Евро-
па, сподели авторът
на изложбата – архео-
логът Орлин Рачев. 

Посетителите на

Плетена ризница и меч с латински
надписи показва Музеят в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Втора поредна сед-

мица предлаганите
от Бюрото по тру-
да свободни работни
места се увелича-
ват, като този път 
е с 10 и достигнаха
124.

След като две по-
редни седмици
броят на свободни-
те работни места,
предлагани от Бюро-
то по труда в Пер-
ник растеше, тази
седмица те драстич-
но намаляха- с 69. Ре-
дуциран с 6 е и
броят  на предлага-
ните свободни мес-

изложбата ще се до-
коснат до специални
табла и експонати от
фонда на музея, кои-
то представят рол-
ята на Перник като
крепост и като град
на болярина Кракра, за
неговата роля и адми-
нистративни фун-
кции в държавата. 

Експозицията е
част от проявите,
посветени на 1000 го-

сенето на кадри в
системата на туриз-
ма.  Все още са ак-
туални офертите за
кранисти, и органи-
затори по произ-
водството.

 Има търсене на
квалифицирани кад-
ри в машиностроене-
то и обслужващи ра-
ботници в промиш-
леното производс-
тво.

  И тази седмица,
въпреки редуцира-
ния брой на свобод-
ните места, се запаз-
ва тенденцията без-
работните със сред-
но и по-ниско образо-
вание да имат по-го-
леми шансове да си
намерят работода-
тел. На тях Бюрото
по труда предлага
67 свободни места. 
На безработните -
висшисти се предла-
гат само 2 свободни
места.

дини от историчес-
кия подвиг на българ-
ския болярин Кракра и
втората обсада на
пернишката крепост.
Това е паметно съби-
тие, което е в основа-
та на развитието на
нашия град и дава по-
вод за гордост и са-
мочувствие както на
перничани, така и на
целия български на-
род.

Работните места намаляха с 69 за седмица

Поредната кола с потрошено стъкло
Любомира ПЕЛОВА

Стъкло на автомобил е счупено в района на пернишкия квартал
„Хумни дол“.

Инцидентът е станал около 23,30 часа завчера, на кръстовището с
улица „Георги Мамарчев“. 22-годишно момиче управлявало лек ав-
томобил „Пежо“, когато чуло удар и задното стъкло се пръснало на
парчета. Счупването е станало с помощта на твърд предмет. Извър-
шен е оглед на местопроизшествието и е започнато досъдебно
производство.

та за хора с висше
образование.

През тази седмица
на трудовата борса
на тях се предлагат
само 2 свободни мес-
та.

Бюрото по труда
отново предлага ра-
бота на 2 шивачки
във фирми на тери-
торията на област
Перник. Освен тях,
на трудовата борса
се търсят 1 маши-
нист на ТТМ, 1 шо-
фьор на съчленен
тролейбус, 10 кра-
нисти и 10 организа-
тори на дейности/на
граждански договор/

.
Тази седмица Бюро-

то по труда предла-
га работа още на: 
4  продавач -консул -
танти, 1 шофьор на
тежкотоварен авто-
мобил над 12 т,  2
бармани , 3 серви-
тьори,  1 касиер, 1
машинист на едноко-
фов багер,  1 завар-
чик,  1 разливач на
метал,  1 борвергис-
т, 1 механик МПС, 1
отговорник за спо-
магателни дейности,
 1 учител по музика
на ? ворматив,  1
монтажник на изде-
лия от метал,  1 ох-
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Мощи на св. Климент
Охридски пристигат в България

Любомира ПЕЛОВА
Тази година се навършват 1100 години от

успението на св. Климент Охридски. По този
повод в страната ни гръцка църковна делега-
ция начело с митрополита на Верия, Науса и
Кампания Пантелеймон ще донесе за покло-
нение честната глава на светеца.

Мощите на свети Климент Охридски присти-
гат от гръцкия манастир “Св. Йоан Кръсти-
тел”, който се намира на няколко километра
от град Верия, близо до Солун. Манастирът е
древен монашески център известен и почитан
както заради светците, живели в него, така и
заради мощите на свети Климент Охридски.
Това съобщиха от пресцентъра на Светия си-
нод на Българската православна църква.
Част от мощите на свети Климент Охридски
се съхраняват в манастира “Св. Пантелей-
мон” в гр. Охрид, Македония. Според преда-
нието главата на светеца е попаднала в гръц-
кия манастир “Св. Йоан Кръстител”, тъй като
самият светец пожелава главата му да се
върне на мястото, където е постриган за мо-
нах.

За 24 ноември в 17,45 ч. е предвидено пре-
насяне честната глава на св. Климент Охрид-
ски с литийно шествие от сградата на Светия
Синод до ПКСХП „Св. Александър Невски“,
където Българският патриарх Неофит ще пос-
рещне светинята. След това ще бъде отслуже-
на тържествена вечерня. Мощите ще останат
за поклонение в храма, който ще остане отво-
рен и след полунощ, докато има желаещи да
се поклонят на светинята.

На 25 ноември, когато честваме св. Климент
Охридски Чудотворец, в  9,10 ч. ще бъде пос-
рещнат Българският патриарх Неофит в
ПКСХП „Св. Александър Невски“, а от 9,30 ч.
ще започне Съборна св. Литургия, възглаве-
на от Негово Светейшество. От 19ч. зала
„България“ ще започне Празничен хоров кон-
церт на църковна музика.

На 26 ноември делегацията на Гръцката
православна църква ще отпътува за Рилската
св. обител. В 11,00 ч. при портите на манастира
игуменът Адрианополски еп. Евлогий и братс-
твото ще посрещнат гръцката делегация и
придружаващите ги митрополити от БПЦ. Ще
бъде отслужен Кратък молебен в манастир-
ския храм “Рождество Богородично” и покло-
нение при св. мощи на св. Йоан Рилски Чудот-
ворец. Гостите ще посетят музея на Рилския
манастир и иконата галерия. За 18,30 ч. е
предвидено отпътуване за гр. Пловдив.

В 09,00 ч. на 27 ноември ще бъде отслужена
Съборна св. Литургия в митрополитския храм
на Пловдив „Св. Марина“, възглавена от мит-
рополит Пантелеймон в съслужение с Плов-
дивския митрополит Николай и епархийските
митрополити при молитвеното участие на Бъл-
гарския патриарх Неофит. В следобедните ча-
сове гостите ще се поклонят в Бачковската
св. обител „Успение Богородично“.

Стартира български модел-
проект за дуално обучение

Виктория СТАНКОВА
Навсякъде имаме липса на специалисти,

бизнесът се оплаква от неквалифицирани
служители, а професионалните гимназии, че
бизнесът не харесва това, което те подготвят,
отчете заместник-министърът на образова-
нието Диян Стаматов, по време на дискусио-
нен форум тема “Ключови възможности във
взаимоотношенията образование - бизнес”.

За да се намери решение на кризата, от до-
година в страната трябва да стартира българ-
ски модел-проект за дуално обучение, насо-
чен към 100 паралелки в професионалните
гимназии, обясни заместник-министърът.
Проектът е по ОП “Наука и образование за
интелигентен растеж”. Целта му е да се про-
вокират максимално професионалните гим-
назии, за да станат по-атрактивни, да нап-
равят специалностите, с които разполагат по-
привлекателни за учениците.

Минималната сума за кандидатстване ще
бъде 100 хиляди лева, а максималната - 200
хиляди.

Öâåòîâå è áàãðè îò Èòàëèÿ â ãàëåðèÿ „Àòðèóì”
Самобитната красота на Сардиния показват картините на Лучано Феле

Любомира ПЕЛОВА
На редовното засе-

дание на пернишкия
ОбС трябва да бъде
разгледана докладна,
внесена от кмета на
общината д-р Вяра
Церовска, с която
тя иска да бъде про-
менен правният ста-
тут на общинска

Променят правния статут на
общински недвижим имот

В Ковачевци прибраха
реколтата от царевицата

Силвия ГРИГОРОВА
Над 62% от площите с царевица са вече

ожънати, информираха от Областна дирек-
ция „Земеделие” в Перник.

Първи с тази важна задача приключиха
стопаните от Ковачевци, които тази година
засяха най-малко площи с тази култура. От
засетите в общината 180 дка са получени
81 т продукция при 450 кг среден добив от
декар.

Земеделците от Перник от засетите в об-
щината  250 дка с царевица са успели да
приберат реколтата от 200 дка, което озна-
чава 80% от засетите площи. От тях са по-
лучени 80 т продукция при 400 кг среден
добив от декар.

Трънските стопани от засетите в община-
та 257 дка с царевица са успели вече да
ожънат 200 дка, което прави 77.82% от пло-
щите. От тях са получени 70 т продукция
при 350 кг среден добив от декар, който за
сега е най-ниския в региона.

Земеделските производители от Земен
от засетите  310 дка с царевица в община-
та са успели да ожънат 220 дка, което ще
рече близо 71% от площите. От тях те са по-
лучили 102 кг среден добив от декар, кой-
то се очертава като най-високия в областта
за сега.

За сега стопаните от Радомир, които тази
година засяха най-много площи с цареви-
ца, малко изостават с прибирането на ре-
колтата от нея. От засетите в общината
2 550 дка, до сега са реколтирани 1 250
дка, което ще рече 49.02% от площите. От
тях са получени 455 т продукция при 364 кг
среден добив от декар.

По информация на Областната дирекция,
от засетите в общината общо 6 507 дка с
царевица, до сега е прибрана реколтата от
4050 дка, което представлява 62.24%. От
тях са получени 1 538 т продукция при 380
кг среден добив от декар.

 

недвижима собстве-
ност. Става дума за
терен в село Плани-
ница, върху който да
бъде изграден парак-
лис и администра-
тивни сгради. През
1940 година след из-
граждането на селско-
то училище имотът
заедно със сградата е

то. Всеки артист
твори с душа и сърце
и ни позволява да ви-
дим света през него-
вите очи. От изложе-
ните картини ние мо-
жем да видим каква е
била Сардиния тога-
ва, когато основен по-
минък на хората там
е било земеделието и
ж и в о т н о в ъ д с т в о -
то”, каза още д-р Але-
ксандров.

Авторът и карти-
ните му бяха предста-
вени от именития
пернишки художник
Валентин Топалов,
който е и главен орга-
низатор на изложба-
та. „За съжаление Лу-
чано не може да при-
съства на откриване-
то, но ние усещаме не-
го и неговия дух чрез
творбите му” каза То-

палов.
Лучано Феле е роден

в село Нури, Южна
Италия, провинция
Каляри през 1948 г. За-
вършва артистично
училище за художници
в Каляри. Продължава
образованието си в
областния град, но в
друга насока.  Днес ри-
суването за него е хо-
би и удоволствие.

Сред гостите на съ-
битието бяха дирек-
торът на художес-
твена галерия „Любен
Гайдаров“ Елена Темел-
кова, художници, цени-
тели на изкуството,
както и сънародника
на Феле - Албино Пит-
ти, който също изра-
зи радостта си от
представянето в Бъл-
гария на творби - де-
ло на италианец.

Любомира ПЕЛОВА
17 картини на ита-

лианския художник Лу-
чано Феле изпълниха с
цветове галерия „Ат-
риум” на Областната
администрация в Пер-
ник.

Експозицията, наре-
чена „Гранити в цве-
тове”, изобразява са-
мобитната красота
на остров Сардиния и
е вдъхновена от тра-
диционния начин на
живот, който съвре-

менният човек е по-
забравил. За вдъхно-
вител на творбите
си, голяма част от
които съдържат об-
рази на хора и пор-
третни изображения,
авторът посочва
своя чичо, за когото
казва, че му е въздей-
ствал силно със своя
пример, начин на жи-
вот и грижа на ангел
хранител. Изложбата
бе открита от облас-
тния управител д-р
Александър Алексан-
дров. Той изрази удо-
волствието от това,
че за пореден път Об-
ластна администра-
ция Перник е домакин
на такова събитие.
„Радвам се, че в гале-
рия „Атриум” отново
са подредени красиви
творби на изкуство-

бил актуван като пуб-
лична общинска собс-
твеност. Днес обаче
училището отдавна
се е саморазрушило и
от него не е останало
нищо, оцелялото
складово помещение
се използва за кметс-
тво. Имотът е от
1,5  дка.

Любомира ПЕЛОВА
От публични мес-

та ще бъдат пре-
махнати лозунги,
фотоси, знаци и
предмети, създаде-
ни през комунисти-
ческия режим в пе-
риода 1944 - 1989 г.
в негова възхвала.
Ще се премахват и
знаците и предме-
тите във възхвала
на БКП и нейните
ръководни дейци.
Забранява се и пос-
тавянето на таки-
ва знаци на публич-
ни места.

Това регламенти-
рат приетите на
първо четене про-
мени в Закона за об-
явяване на комунис-
тическия режим в
България за прес-
тъпен. В гласуване-
то участваха 153
народни представи-
тели, от които
104 бяха “за”, 46 -
“против”, а трима

Премахват всички символи,
останали от времето на соца

се въздържаха.
Ако определени

предмети или сгра-
ди не могат да бъ-
дат премахнати, на
тях ще бъдат пос-
тавяни табели с
надпис, който по-
сочва, че комунис-
тическият режим
в България е об-
явен за престъпен
със закон. Според
промените в уче-
бните планове на
училищата и уни-
верситетите ко-
мунистическият
режим ще трябва
да получи обектив-
но отразяване в
съответствие със
закона. Законът
предвижда и глоби
за неспазване на но-
вите разпоредби.

Разискванията по
промените продъл-
жиха близо три ча-
са, преминаха през
лични истории,
през обвинения от

ляво и от дясно,
през Възродител-
ния процес и стиг-
наха до последните
президентски избо-
ри и бъдещето на
страната. Място
на парламентарна-
та трибуна е наме-
рила дори бутилка
холандска бира с
червена звезда в ло-
гото.

Депутатите от
БСП напуснаха пле-
нарна зала след
приемане на зако-
нопроекта.

Склуптури, па-
метници, картини
и фотоси, които
пресъздават обра-
зи, персонажи или
събития от исто-
рията на БКП или
от периода от
1944 до 1989 годи-
на ще могат да бъ-
дат предоставяни
на Музея на социа-
листическото из-
куство.
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Áúëãàðèÿ – äîìàêèí íà òðåòàòà Ãåíåðàëíà àñàìáëåÿ íà SEPCA
Форумът бе открит от Главният секретар на МВР Георги Костов

Любомира ПЕЛОВА
Главен комисар Геор-

ги Костов откри Тре-
тата Генерална аса-
мблея на SEPCA в рам-
ките на българското
п р е д с е д а т е л с т в о
през последната годи-
на. „Уверени сме, че
процесът на тран-
сформация на SEPCA
трябва да продължи,
така че тя да се пре-
върне в реален фак-
тор за определяне на
насоките на страте-
гическото сътрудни-
чество между поли-
цейските структури
в региона. Динамична-
та среда за сигур-
ност във всяка от на-
шите държави и в ре-
гиона като цяло пос-
тавят пред нас нови

и нови предизвика-
телства, на които мо-
жем да отговорим ус-
пешно само ако рабо-
тим заедно, в тясно
сътрудничество с
всички заинтересова-
ни партньори“, с те-
зи думи главният сек-
ретар на МВР при-
ветства гостите на
форума. Той посочи
изключителната важ-
ност на присъствие-
то на представители-
те на SELEC, Инсти-
тут DCAF – Любляна,
Секретариата на Кон-
венцията за полицей-
ско сътрудничество
в Югоизточна Евро-
па, Федералната кри-
минална служба на Ав-
стрия и ИНТЕРПОЛ.
Участието им в наши-

те дискусии ще по-
могне да допълваме
усилията си, а не да
ги дублираме и да под-
държаме отношения
на откритост и
партньорство, а не
на съперничество. По
думите му настояща-
та среща е възмож-
ност за преглед на
постигнатото през
последната година в
рамките на българско-
то председателство,
но и за набелязване на
бъдещите действия.
Главният секретар на
МВР припомни пос-
тигнатото през сеп-
тември в Хага съгла-
сие в максимална сте-
пен да бъдат изпол-
звани възможности-
те на Европол за пови-
шаване на капаците-
та на държавите от
SEPCA в различни об-
ласти, свързани с про-
тиводействието на
т р а н с г р а н и ч н а т а
престъпност. Прове-
деното през октом-
ври обучение във Вие-
на по линия на проти-
водействието на не-
законната миграция и
предстоящото обуче-
ние по оперативен
анализ са само първи-
те стъпки в тази на-
сока. Целта на SEPCA
винаги е била да бъде
неформална мрежа за

обмен на мнения и
стратегически виж-
дания между ръково-
дителите на полицей-
ските структури в
Югоизточна Европа
по всички актуални
проблеми в сферата
на вътрешната си-
гурност. Главен коми-
сар Костов изрази ка-
тегоричната готов-
ност на българските
полицейски органи да
продължат конструк-
тивното си парт-
ньорство по всички
въпроси от взаимен
интерес. Той посочи,
че настоящото бъл-
гарско председателс-
тво е първото за
страната ни след
трансформацията на
SEPCA. Генералната
асамблея на 24 ноем-
ври е последната
проява в рамките на
нашето председа-
телство, след което
то ще бъде предадено
официално на поли-
цията на Федерация
Босна и Херцеговина.

Асоциация на дирек-
торите на полицията
от Югоизточна Евро-
па – SEPCA е създаде-
на през януари 2002 г.
по инициатива и с фи-
нансовата подкрепа
на Канадската конна
полиция. Учредител-
ното събрание на SEP-

CA е проведено през
януари 2002 г. в Пула,
Хърватия, а първият
устав на асоциацията
е приет през октом-
ври 2002 г. в Букурещ,
Румъния. Първото
общо събрание е про-
ведено през юни 2003
г. в Белград, Сърбия,
където по това време
е разположен и секре-
тариатът на асоциа-
цията.

SEPCA е единстве-
ният регионален фор-
мат, в който Босна и
Херцеговина не уча-
ства на държавно ни-
во, а чрез полицейски-
те структури в два-
та си ентитета – Фе-
дерация Босна и Хер-
цеговина и Република
Сръбска. През послед-
ните години именно
това двойно членс-
тво се превърна в ос-
новна причина асоциа-
цията да не се „влее”
в други регионални
формати като PCC
SEE, например (такава
идея бе лансирана от
Австрия, която е ос-
новен партньор на
SEPCA през последни-
те години в рамките
на изпълнявания от
Федералната крими-
нална служба проект
ILECUs III, финансиран
с европейски средс-
тва).

Мая Манолова: Не съм автор
на проекта за мажоритарни избори

Любомира ПЕЛОВА

Омбудсманът Мая Манолова обясни
вчера защо е внесла законопроект, пред-
виждащ мажоритарни избори за НС. “Не
съм негов автор”, подчерта тя. „Това е во-
тът на гражданите, които участваха в ре-
ферендума и фактът, че 12 000 не стигна-
ха да бъде задължителен, според мен за-
ради огромната подкрепа и участие, го
прави задължителен и за институциите, и
за политиците”, заяви Манолова. “Аз съм
омбудсманът – продължи тя - и тъй като
хората не могат сами да си напишат зако-
на и да го внесат в Народното събрание,
аз поех този ангажимент към тях”, бе ка-
тегорична тя.

Манолова, която като депутат беше мно-
го активна в работата по Изборния ко-
декс, в понеделник привлече вниманието,
внасяйки законопроект за мажоритарни
избори.

„Аз просто внесох този законопроект,
но не съм негов автор – поясни омбудсма-
нът. - Автор са хората, които пожелаха ма-
жоритарен избор на два тура с абсолютно
мнозинство”.

Манолова се обяви за пореден път за
задължителното гласуване, както и за
смесена система – 120 депутати, които да
са избрани с мажоритарен вот, и 120 на-
родни представители, избрани пропорцио-
нално, т.е. по листи.

„Моите думи са отпечатани в парламен-
тарната стенограма. И там се казва ясно,
че съм за смесена избирателна система”,
добави Мая Манолова.

Стартира поредният конкурс
„Стани стипендиант на ЧЕЗ”

Силвия ГРИГОРОВА
За пета, поредна година ЧЕЗ предоставя

стипендии на талантливи ученици от 12 клас в
технически гимназии. Състезанието по еле-
ктроенергетика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“
се провежда под патронажа на г-н Карел Крал
– регионален мениджър на ЧЕЗ за България.
То е част от графика за провеждане на нацио-
налните състезания по професии през учебна-
та 2016 – 2017 г. на Министерството на образо-
ванието и науката.

Конкурсът се провежда сред ученици от 12
клас на направление „електроенергетика“ в
професионалните гимназии. Началото е през
декември 2016 г., а финалът - през март 2017 г.,
когато на тържествена церемония ще станат
известни и имената на победителите. Класира-
ните на първо, второ и трето място в национал-
ния кръг от на състезанието, ще получат сти-
пендии за втория срок на обучение. Всички
участници във финалния кръг получават право
да участват в стажантските програми на ЧЕЗ.

Регистрацията за участие в конкурса вече е
отворена на сайта www.stipendiant.com. Пред-
ставители на ЧЕЗ предоставят допълнителна
информация за състезанието пред учениците
от техническите гимназии на територията на
Западна България. До момента 20 гимназии от
17 града са заявили желание да участват в
проекта.

Срокът за регистрация за участие в конкур-
са е 30 ноември 2016 г., а първият кръг ще се
проведе на 15 декември. Повече информация
за регламента на състезанието и периодите на
провеждане на отделните кръгове може да
бъде намерена на сайта www.stipendiant.com.

 
 

За първи път без нерегламентирано
огласяване на резултатите от вота

Любомира ПЕЛОВА

За първи път в изборния ден и в деня на окончател-
ния избор – балотажа, медиите не са разпространили
нерегламентирани форми на публикуване на резулта-
ти. Това стана ясно по време на представянето на мо-
ниторинговия доклад за резултатите от наблюдение-
то върху радио-телевизионните програми на достав-
чици на медийни услуги по време на предизборната
кампания за президент и вицепрезидент на републи-
ката и информационно-разяснителната кампания за
национален референдум от Съвета за електронни ме-
дии. Вержиния Савова от СЕМ коментира, че за смет-
ка на това програмите с висок рейтинг са си устроили
своеобразно състезание с излъчване на резултатите
от социологическите проучвания от 3 до 6 минути
преди законоустановения срок. Наблюдението на ме-
дийния регулатор констатира законов дефицит в сфе-
рата на разпространение на програми, непосредстве-
но създадени от или ангажирани с политически су-
бекти. Като позитивно в предизборната кампания се
определя стремежът на медиите все повече да след-
ват принципите на безпристрастност, балансирано от-
ношение към кандидатите, неутралност, почтеност и
обективност. Вержиния Савова обясни, че мажори-
тарният по същността си избор за държавен глава е
претърпял развитие към парламентарен партиен вот.
Обвързването на изхода от президентските избори с
оставка на правителството при евентуална загуба на
кандидата за президент, излъчен от ГЕРБ, бавно е
променило духа на кампанията и е създало усещане
за неизбежност на предсрочните парламентарни из-
бори. Така вниманието от личността на кандидатите
за президент се е прехвърлило към управлението на
ГЕРБ. При представянето на доклада от СЕМ уточни-
ха, че националните обществени доставчици са проя-
вили въздържаност за иницииране на по-ярки медий-
ни събития за програмно представяне на платформи и
личностни качества на кандидатските двойки, като са
предлагали на аудиторията минимизиран брой диспу-

ти. По този начин инициативата е преминала към прог-
рамите на търговските доставчици. Най-силно присъс-
твие като времетраене в платените форми имат канди-
датите Трайчо Трайков и Румен Радев, предимно с кли-
пове и платени репортажи.

Председателят на СЕМ Мария Стоянова подчерта, че
отговорността на медиите и особено на обществените е
посланията да достигат до разнообразна аудитория.
Според нея в този президентски вот е имало нов мо-
мент, свързан с неговата задължителност и затова СЕМ
е разпространил апел към доставчиците при подготов-
ката на информационното съдържание да обърнат вни-
мание и на онази част от аудиторията, която има специ-
фични потребности-слухова недостатъчност и увредено
зрение. Мария Стоянова обясни, че при зачитане право-
то на медиите сами да формират програмното си съдър-
жание според професионални стандарти, при гаранти-
ране на редакционна независимост регулаторът е пре-
поръчал да се потърси адекватна форма и начин за ин-
формиране и мобилизиране на най-младата част от из-
бирателите, най-вече тези, които гласуват за първи път.
Тя благодари на ЦИК за оперативната, колегиална и
професионална съвместна работа по време на цялата
кампания.

Зам.-председателят на ЦИК Мария Мусорлиева зая-
ви, че на тези президентски избори „антиговоренето,
плюенето по адрес на ЦИК, както и на СЕМ, скандални-
те сценарии и разделянето“ са били сведени до мини-
мум. По думите ? започва времето на анализите, рав-
носметките и докладите, което е много важно време на
осмисляне. Мария Мусорлиева благодари на медиите
за трибуната, която са дали, за да успее ЦИК да об-
ясни правата и задълженията на гражданите. Тя посо-
чи, че благодарение на общата работа на ЦИК,СЕМ и
медиите се е стигнало до избора на обединяващата фи-
гура на ген. Румен Радев, който е успешен, както на из-
ток, така и на запад човек, за обединител на нацията и
президент на Република България.



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

Петък, 25 ноември 2016 г., брой 224 /6079/ 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

Стабилна фирма с над 19 г. опит
за здравословни продукти, набира
представитили за Перник, Кюстен-
дил и Благоевград - тел 0898 381
891
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 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 25 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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Митов: Някои се надяват Тръмп
да върне мутренските времена

В обширно интервю по
bTV външният министър
в оставка Даниел Митов
коментира някои вън-
шнополитически проб-
леми, предизвикващи
обществен интерес в
последно време.

Новият американски
президент

Избирането на Доналд
Тръмп за американски
президент трябва да се
гледа през много приз-
ми, но българската дър-
жава ще продължи да
смята САЩ за свой стра-
тегически партньор и
съюзник, подчерта вън-
шният министър в остав-
ка Даниел Митов.

По думите му т.нар ан-
тисистемни играчи имат
много конкретен повод
за радост от влизането

на милиардера в Белия дом: „САЩ в продължение на години са гледали към
света през определен тип ценности. Този демократичен конструкт има върховенс-
тво на закона, разделение на властите, човешки права. Някакви хора в България
се зарадваха, че САЩ ще престанат да гледат тези стандарти, на които държат и
тук ще настанат отново тези мутренски времена, когато всеки ще си прави какво-
то си иска. Това няма да се случи”.

Митов отбеляза, че България и САЩ работят тясно по линия на енергетиката,
отбраната и сигурността, върховенството на закона, образованието и борбата с
тероризма. На този фон първият ни дипломат подчерта, че„руски натиск има и е
очевиден”, като припомни изказването на високопоставения представител на Мос-
ква ген. Решетников, че от България трябва да бъдат изметени западните елити.

Пак от коментар на ген. Решетников се разбра, че издигането на ген. Румен
Радев е било координирано с Русия (което БСП първоначално отрече – б.р.). Митов
припомни думите на бившия командир на ВВС, че трябва да приемем факта на
руското знаме над Крим и посочи, че това е била „проблематична” позиция, която
се надява да не чува от държавния глава.

„Всеки успех на новоизбрания президент ще е успех на България. Надявам се,
че през кампанията е видял проблемните позиции”, заяви Даниел Митов. Той до-
бави, че и БСП, и АБВ (които също бяха склонни да подкрепят генерала, но двете
политически сили в крайна сметка не се разбраха – б.р.) „много дълго време се
самоопределят като антиевропейски и антинатовски партии”.

Кой унижи България в ООН?
В отговор на коментар на директора на ЮНЕСКО Ирина Бокова, че България се

е поставила в „нелепо положение” с наличието на две кандидатури за шефския
пост в ООН (нейната и на Кристалина Георгиева-б.р.), Даниел Митов отговори лако-
нично: „Ако някой иска да пази достойнството на държавата, трябва да направи
следното: Когато правителството си оттегли доверието от теб и ти каже „Ти вече не
си кандидат на българската държава”, тогава, за да запазиш собственото достой-
нство и на собствената  си държава, оттегляш се и даваш подкрепа за новоиздиг-
натия кандидат”.

Външният министър посочи, че Бокова след 9 месеца кампания така и не убеди-
ла две от членките на Съвета за сигурност да я подкрепят и в крайна сметка те й
наложили вето. При това положение България или можела „да остави Бокова да
си се провали”, или да опита „да размести картите” в последния момент.

„Не е имало натиск от страна на Русия за Ирина Бокова или от страна на друг за
Кристалина Георгиева”, категоричен беше Митов.

И в България можем да говорим като Ердоган
Изказването на турския президент Реджеп Ердоган за териториите извън юж-

ната ни съседка, които обаче са част от сърцето му, е проблем, както е проблем и
твърдението, че Лозанският договор от преди век е несправедлив, подчерта вън-
шният ни министър.

„Президентът Ердоган е хубаво да се фокусира върху случващото се в Репуб-
лика Турция, подобно говорене, насочено към ревизиране на съвременните гра-
ници, е напълно недопустимо. Не може да се подават сигнали за възможна пром-
яна на държавните граници. Това е отживелица, подходи, които са водели само до
войни”, категоричен беше Даниел Митов.

Той припомни, че „и България е наследник на огромна империя”, но не можем в
наши дни да си позволим да говорим с кой договор кои територии са ни отнети.

Няма кадруване в „12 без 5”
Даниел Митов остро се противопостави на твърденията на БСП, че в МВнР се

извършватключови назначения докато правителството е в оставка.
Според министъра атаката е срещу професионални дипломати, които заминават

на мандат след процедури, започнали през май. Техните места във Външно се
заемат от други служители след конкурс, в който той няма участие и който също е
съобразен с график, съгласуван преди месеци.

„Няма да оставя професионалната администрация да се гъне заради Жельо
Бойчев”, подчерта Даниел Митов.

Той допълни, че след подаването на оставка не са изпращани посланици и няма
да бъдат изпращани.

В отговор на въпрос, министърът каза, че ще има разговор с главния ни консул
в Ниш Едвин Сугарев заради остри негови коментари по външнополитически те-
ми, но „не са неща, които и аз не съм казвал”.

Вдовицата на убит на пътя прости на виновния шофьор
Корнелия Петкова,

майката на три деца,
която остана вдовица
след катастрофа в Плов-
див миналата седмица,
намери сили да прости
на виновния, предаде
Би Ти Ви.

26-годишният Любо-
мир Трайков, който е с
положителна алкохолна
проба и много предиш-
ни нарушения на пътя,
беше пуснат под гаран-
ция и това предизвика
протести в Пловдив, при-
помня телевизията.

При инцидента живо-
та си загуби още един
човек, а жена е в критич-
но състояние в болница-
та.

Какво подтикна съп-
ругата на загиналия
Атанас Ламбджиев да прости на шофьора?

„Аз съм такъв човек. Не съм аз тази, която ще съди хората, без значение
какво е деянието им”, каза жената пред камерата на Би Ти Ви. Според нея не
може да се говори за убийство, а за „нелеп инцидент”.

Тя добави, за нея оцелелият е по-голяма жертва:
„Атанас ни беше роб и сега ние страдаме от неговата липса, защото го няма

гръбнакът на това семейство. При тези хора трагедията е много по-голяма – на
това момче животът му е белязан завинаги”.

Семействата на виновния водач и на загиналия имали общи приятели, които
помогнали Трайков и баща му да се срещнат с Петкова. Говорили дълго, младе-
жът се разкайвал. Тя е убедена, че е бил искрен.

„Аз го прегърнах, успокоих го и му прошепнах, че не съм му враг – пожелах
тази среща, за да мога да сваля емоционалния товар от плещите му”, допълни
жената.

Любомир Трайков и баща му са помогнали на бедстващото семейство да пос-
рещне неотложните си разходи и са поели ангажимент пред нея да плащат из-
дръжка на децата, които сега ще растат без баща.

Ще й помогнат и за най-важното за нея – да си намери работа: „Аз съм здрава,
права, кадърна, можеща, не бих си позволила да живея на добрината, на гърба
на хората”, казва вдовицата пред Би Ти Ви.

25 години без Фреди Меркюри
“Няма да бъда рок-звез-

да. Ще бъда легенда”, каз-
ва Фреди Меркюри проро-
чески. Той умира на 24 ноем-
ври 1991 г. в Лондон на 45-
годишна възраст.

Роден е на 5 септември
1946 в Стоун Таун, Занзибар,
по това време британска ко-
лония. Рожденото му име е
Фарук Булсара. През 1959
г. семейството му се премес-
тва в Англия.

През 1970 г. е първият кон-
церт на основаната от Фре-
ди, Браян Мей и Роджър
Тейлър група Queen. През
1971 г. към тях се присъе-
динява и басистът Джон
Дийкън.

Фреди Меркюри е изклю-
чителен пианист, започва да
свири на пиано на 7-годиш-
на възраст. Сценичното му
присъствие е толкова силно,
че заразява всички.

Оперната прима Монсерат
Кабайе казва за него: „Раз-
ликата между Фреди и поч-
ти всички други рок звезди
е в това, че той продаваше
гласа си. С напредъка в ка-
риерата на Куийн, той непрекъснато променяше най-важните моменти в песните
си, когато изпълняваше на живо, често хармонизирайки с половинки, третинки и
една пета тонове. Меркюри страдаше от необикновени гласови възможности,
макар и винаги да е признавал, че не е получавал вокални уроци.“

Фреди Меркюри предпочита да пази личния си живот далеч от медиите. Из-
вестен е обаче като страстен почитател на котките.

В деня преди смъртта си оповестява, че е болен от СПИН. На следващия ден
умира от пневмония. Твърди се, че е бил заразен със СПИН след поставянето на
ваксина срещи Хепатит Б през 1987 г., но това не е потвърдено.
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СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Не е ден за споделяне на идеи, намерения и
планове. Хората, към които имате емоционални
пристрастия и по някакъв начин издигате на
пиедестал, ще се опитат да се възползват от
чувствата ви, да ви измъкнат пари или информация
която струва пари. В момента много може да
спечелите, ако довършите сами проектите си и

много може да загубите, ако се доверите на непроверени хора.

Днес Луната напуска прегръдките на Венера във
вашия знак. Дано това помогне да се изскубнете
от прегръдките на чувствата и да си гоните
интересите в бизнеса. В този ден е заложена
програмата на фаталните привличания, които ще
работят в полза само на едната страна в
личните и делови отношения. Не оставяйте друг

да ви върши работата и урежда финансовите въпроси.

Препоръката на деня е на всички нива да се взимат
еднолични решения, да се отстояват лични права и по-
зиции. Работа в екип или в група по интереси ще зацик-
ли и ще обслужва незнайно чии интереси. Тенденцията
е по някакъв начин да се окажете в капана на нелоялна-
та конкуренция, която ще внедри свой представител

във вашия лагер.

Не позволявайте да ви притискат с условия и да ви
оказват натиск в посока на личния ви избор. По-добре не
избирайте и не предприемайте нищо в днешния ден, за да
не се окажете машата в чужди ръце. Избягвайте всичко,
което смятате за зло. Добре е да отложите важните си
делови срещи за утрешния ден, в който всяка инициатива

ще потръгне и ще навлезе в една взаимно изгодна фаза.

Ден на предателства в любовта, които болезнено
може да засегнат и финансовите ви интереси. Споде-
леното в момент на силни чувства и страст може да
се окаже компромат в чужди ръце. Препоръчват се со-
лови изпълнения. Не провеждайте събрания и не взимай-
те колективни решения. Утре ще имате по-големи
шансове да ударите с юмрук по масата и да наложите

волята си.

Ден на любовните триъгълници, в които някой
със сигурност играе ролята на тъпия ъгъл, но
това няма да сте вие. Ще извлечете ползи от
нечии чувства и страсти към вас, но те няма да
са в сферата на парите, а в сферата на
влиянието, което в последствие ще ги донесе.

Днес е добре да останете пасивни в храстите на
изчакването, да наблюдавате битките на околните
и утре да се включите в подходящия момент и на
страната на победителите. Ако все пак нещо
трябва да се свърши и уреди, направете го сами и не
използвайте посредници. Не е изключено да ви пред-
ложат неизгоден избор, по-добре не го правете. Не се

знае накъде ще тръгнат нещата, кой ще пие и кой ще плаща в дело-
вите и лични отношения.

Един от най-трудните и рискови дни за родените във
втората декада. Не е изключено да се окажете между
чука и наковалнята на нечии задкулисни цели и интере-
си. Не се знае какви намерения имат хората, с които
днес провеждате делови и лични разговори. Не вярвай-
те на предадени думи, на информации, които са минали

през няколко ръце. Все някъде по веригата някой може да се намеси, да
изопачи или промени в изгодна за него посока факти, цифри и послания.

В днешния ден печелят посредниците, хората, кои-
то играят двойна игра и гонят задкулисни цели. Ще
има опити да ви бъде оказван натиск, но и вие ще се
опитвате да водите политика на активна намеса в
живота на околните и в личния им избор. От всичко
това може да пострада бъдещето за сметка на мо-
ментните ви цели и интереси.

Обърнете повече внимание на семейните и любов-
ните дела, а не на бизнеса. Деловите отношения мо-
же да зациклят, но ако закъснеете за работа и уре-
дите семеен спор и въпрос, ще имате ползи. Не се
включвайте в съвместни инициативи на работното
място, особено ако чувствате, че колективно ви ма-
нипулират.

Ден на тежки предателства за Водолея свикнал
да играе в екип, да залага на колектива, на
съвместните интереси и усилия. Днес може и да
има общи усилия, но те ще обслужват чужди
интереси. Може да се окажете машата, която
вади горещите кестени в услуга на тези, които

никога няма да ви направят услуга. Препоръчва се пасивност,
ненамеса и отказ от активна инициатива. Ще се почувствате
предадени и изолирани.

И докато двама се карат, вие може тихо и спо-
койно да си свършите работата, да уредите нещо,
което в миналото е било чужд приоритет или
просто не сте били допускани до него. Бъдете
внимателни, не споделяйте намеренията си, а се
постарайте да уредите всички важно и значимо.
Не си позволявайте да правите избор между доб-

рото и злото.
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Перничани станаха втори отборно на „България Оупън” в Пловдив

10 златни 10 сребърни
1 бронзов 1-во място
отборно спаринг момче-
та до 14г. 2-ро място
отборно спаринг девой-
ки младша възраст 2-ро
място в комплексното
класиране за деца от 8-
14г., това е равносмет-
ката от провелия се
Международен турнир
по таекуон-до ITF „Бъл-
гария Оупън"-18-
20.11.2016г. в град Плов-
див. Турнира събра ре-
кордните над 600 уча-
стника от общо 11 дър-
жави и бе гледан от
3000 зриители. СК"Ка-
лоян-Ладимекс" участва
също с рекорден брой
състезатели-35, като се
надява на Държавното
първенство да участва
с над 45 състезателя. В
индивидуалното при де-
цата от 8-14г. са най-
много в категория над /
15 състезатели/ и това
създава предпоставка

тивниците им бяха с
няколко години по-гол-
ями от тях. Ето и меда-
листите: -Кристина Сла-
вева – 1-во място/инди-
видуално/ -Михайл Си-
меонов-1-во място/инди-
видуално/ - Мартин Ве-
лев-1-во място/индиви-
дуално/,1-во място/от-
борно/ -Калоян Лечев – 1-
во място/индивидуално/
,1-во място /отборно/ -
Даниел Георгиев- 1-во
място/отборно/ - Сви-
лен Свиленов- 1-во
място/отборно/ - Кон-
стантин Симеонов-1-во
място/отборно/ -Антон
Миланов-1-во място/от-
борно/ -Христо Янчев 2-
ро място/индивидуално/
-Емануил Асенов- 2-ро
място/индивидуално/ -
Криста Чушева- 2-ро
място/индивидуално/ -
Ивет Василева- 2-ро
място/индивидуално/ -
Кристиян Петров – 2-ро
място/индивидуално/ -
Иван Кирилов – 2-ро
място/индивидуално/ -
Веселен Георгиев – 2-ро
място/индивидуално/ -
Мартин Юриев- 2-ро
място/индивидуално/ -
Кристина Славева –2-ро
място/отборно/ - Фер-
дина Николаева- 2-ро
място/индивидуално/, 2-
ро място/отборно/ -Ва-
силена Борисова-2-ро
място /отборно/ -Велис-
лава Димитрова- 2-ро
място /отборно/ -Антон
Миланов- 2-ро място/ин-
дивидуално/ - Констан-
тин Симеонов- 2-ро
място

за добра физическа под-
готовка при децата. Не
малка беше и конкурен-
цията при младежите и
девойките. Отборите
на Словения и Гърция,
които се класираха ком-
плексно на първо и вто-
ро място във всички
възрастови групи, бяха
също конкуренция , то-
ва ни кара да държим 3
месеца 35 състезателя
в спортна форма- в то-
ва се изразява професио-
нализма на СК"Калоян-
Ладимекс". В СК"Калоян-
Ладимекс" децата не са
просто добри, а Най-
Добрите. Разковничето
на успехите на СК"Ка-
лоян-Ладимекс" е това,
че се работи заедно с
родители и директори
на училищата, които ни
разбират за отсъствие-
то на децата от уче-
бния процес, но това не
прави децата слаби уче-
ници, напротив всички
състезатели са с отли-
чен успех. Ето затова,
СК"Калоян-Ладимекс" е
предпочитан от все по-
вече родители. Всички
състезатели от СК"Ка-
лоян-Ладимекс" се пред-
ставиха на ниво и пока-
заха уменията си на
турнира. Най- впечатл-
яващите състезатели
от СК"Калоян-Ладимекс"
, бяха : - Калоян Лечев и
Даниел Героргиев, които
освен че показаха техни-
ка , която е присъща за
по-големи деца, показаха
и смелост при отборно
спаринг, тъй като про-

Домакинства за
„Миньор” и „Славата”

в последния есенен кръг
Двата отбора от област Перник, който играят

в Югозападната група на Трета лига приключ-
ват есенния полусезон с домакински мачове.
И двата отбора имат сериозни противници за
тези срещи. Радомирци излизат срещу третия
в класирането отбор на „Пирин”(Гоце Делчев),
който има само две точки по-малко от тях. Ако
футболистите на „Славата” победят или завър-
шат наравно, те твърдо ще зимуват като втори
в таблицата за крайното есенно класиране.
„Миньор” е шести в класирането и не трябва да
губи и точка срещу „Хебър”, ако иска да запа-
зи надежди в борбата за първото място в гру-
пата. В последния си отложен  мач перничани
надделяха над „Чавдар” при гостуването си в
Етрополе и повъзвърнаха разклатеното си са-
мочувствие след три поредни загуби.

ТРЕТА ЛИГА

ЮГОЗАПАДНА ГРУПА

ОТЛОЖЕНИ МАЧОВЕ
Германея – Септември 0:2
Беласица – Хебър 1:1
Чавдар – Миньор 0:1
Марек – Сливнишки  герой 4:2

Класиране:
1.Сливнишки герой 38:8 39 т.
2.Струмска слава 38:10     35
3.Пирин(ГД) 31:10     33
4.Септември 27:15     32
5.Беласица 24:11     31
6.Миньор 24:15     31
7.Рилски сп. 27:23     27
8.Чавдар 30:18     23
9.Марек 22:27     23
10.Ботев 26:27     22
11.Хебър 24:23     21
12.Балкан 25:29     17
13.Велбъжд 25:29     17
14.Германея 26:27     15
15.Пирин(Рз) 10:27     14
16.Вихрен 11:24     13
17.Свобода 12:36     12
18.Чепинец 14:76     0

Волейболистите излизат
срещу „Левски София”

Волейболният отбор на „Миньор” ще играе
в петък от 17,00 часа своя мач от осмия кръг
на първенството на Суперлигата срещу тима
на „Левски София”. Мачът ще е в Горна Ма-
лина, където в новата зала домакинства сто-
личния тим. В последния си мач перничани
зарадваха публиката в зала „Борис Гюде-
ров” с категорична победа над „Арда” с 3:0
гейма. Столичани пък играха два петгеймо-
ви двубоя в последните два кръга. Първо
победиха като домакини „Черно море” с
3:2, след това отстъпиха в зала „Васил Си-
мов” на ЦСКА с 2:3 след като поведиха с
2:0 и загубиха четвъртия геймс 31:33. Ето
всички двубои от този осми кръг на Супер-
лигата

Петък
17,00 часа
Левски София – Миньор
18,00 часа
Арда – Монтана
Пирин – Черно море(
18,30 часа
Марек Юн.Ивкони – ЦСКА
Събота
18,00 часа
Тетевен волей – Нефтохимик
Добруджа 07 - Славия

ПРЕДСТОЯЩИ МАЧОВЕ

ТРЕТА ЛИГА

ЮГОЗАПАДНА ГРУПА

17-ТИ КРЪГ
Неделя, 14,00 часа
Струмска слава – Пирин(ГД)
Свобода – Чепинец
Марек – Велбъжд
Германея – Балкан
Беласица – Сливн.герой
Чавдар – Вихрен
Пирин(Рз) – Септември
Миньор - Хебър

Милион долара и Ноле идва в София
Всеизвестен факт е, ако организирате какъвто и да е тип демонстративен турнир и

искате да си осигурите участието на спортна суперзвезда, която да покаже уменията
си, това може да се случи, но на определена цена. И тенисът не прави изключение. Ер-
несто де Филипис, директор на „MCA Events“, разкри каква сума трябва да си при-
готвят организаторите, ако искат да видят на корта Рафаел Надал или Новак Джокович
например.Матадора по традиция ще се включи в шоу турнира Mubadala World Tennis
Championship, който ще се проведе между 29-31 декември в Абу Даби. Сред участни-
ците са още световният №1 Анди Мъри, Томаш Бердих, Джо-Вилфрид Цонга, Милош
Раонич и Давид Гофен. Разбира се, хонорарите са доста различни, като по-тлъстите че-
кове ще са за Надал и Мъри.„За да си осигуриш участието на шампиони от калибъра
на Новак или Рафа, сумата е около милион долара – заяви Де Филипис. – Може да ва-
рира съвсем малко надолу или нагоре, но това е нормалният хонорар за един от Гол-
ямата четворка. Извън нея, сумите спадат поне наполовина.“Тези числа важат и за
ATP турнирите и извън наградните фондове от една ATP250 или ATP500 надпревара,
организаторите трябва да направят още инвестиции, за да могат после големите звез-
ди да им осигурят сериозна посещаемост по трибуните, както и приходи от тв права.
Така че не трябва да се учудваме, че например скромен турнир като този във Виня
дел Мар, успя да си подсигури Надал като голямата звезда в основната схема през
2013-а. Други надпревари с по-сериозни финансови възможности като този в Базел
прибягват към подписване на по-дългосрочни договори с топтенисистите.Ернесто де
Филипис разкри и някои други интересни цифри. Например – участието на някоя от
сестрите Уилямс в организирано от него състезание му е струвало по 150,000 долара,
докато за Мария Шарапова му се е наложило да плати около 300,000.Колкото до звез-
дите при ветераните, за имена от ранга на Томас Мустер или Анри Льоконт, сумата е
25,000 щатски долара, докато разноските около участие на Джок Макенроу включват
150,000 долара плюс частен самолет и разходи за настаняване на екипа му.

Бивш футболист на „Миньор”
гледа крави  и телета

Бившият футболист на ЦСКА, Берое и Ми-
ньор (Перник) Альоша Андонов и съпругата
му, някога състезателка по гребане - Мигле-
на Маркова, са избрали да развиват бизнес
с крави. Работили са във Видин, където Ан-
донов беше и треньор на местния Бдин, об-
щият им път е преминал и през Любек (Гер-
мания), а сега гледат около 70 майки и 45 те-
лета - месодайна порода."Бизнесът с крави-
те не е лесен и изисква големи усилия, за да
се намери пазар на телешкото месо. Не е
регламентирано както телешкото месо, така
и свинското и агнешкото, и са ни оставили
ние сами да се борим с всичко", разказа
пред БНТ 55-годишният Альоша Андонов,
който преди време беше и старши треньор
на Славия.Като собственик на магазин в
разградското село Юпер той казва, че спи-
съкът с вересиите му включва 70 души. Ос-
вен семейства с деца, в него има и много
пенсионери. "Купят си по нещо с парите и та-
ка до средата на месеца. След това отново
пишем в тетрадката", допълва Андонов."Във
всяка втора къща не са добре нещата. Имам
магазин и половината село ми е на тетрадка-
та", казва още Андонов."Покрай спорта сме
обиколили доста свят. В уредените държави
всичко е регламентирано. Там и бизнесът си
е бизнес и животновъдството е механизира-
но. При нас нещата са трудни, хората вече и
кокошки в дворовете си не гледат", завър-
шва той.Андонов не се занимава само с кра-
ви и телета. Той има и няколко състезателни
коне, които се представят успешно в най-
различни надпревари. Негови коне са пече-
лили и състезания в чужбина.
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Документът бе приет от Общинския съвет на 14-ти юни и почти веднага бе обжалван пред Темида
го по-същественото
е, че тази Наредба е
приета не само в на-
рушение на закона. Тя
противоречи на Кон-
ституцията на Ре-
публика  България!” –
категорична е в мне-
нието си адвокат
Асенова.

Според адвокат Да-
ниела Генадиева в ре-
шението на ОбС не са
спазени основни
принципи като обо-
снованост, откри-
тост и съгласува-
ност и това прави
приетата наредба ни-
щожна. Подзаконо-
вият нормативен
акт е в противоре-
чие и с Европейската
харта за местно са-
моуправление, според
която местните
власти регулират и
управляват общес-
твените дела в полза
на своето население.
Няма доказателства
за икономическа обо-
снованост за цените
на таксите и услуги-
те, което е същес-
твено процесуално
нарушение, посочи
още тя.Община Пер-
ник не е обосновала
приемането на изцяло
нова наредба няма по-
сочени причини за то-
ва, липсват финансов
и икономически анали-
з, заяви прокурорът
Галина Антова.

Адвокатът на ОбС
Марияна Евтимова
поиска съдът да ос-
тави без уважение
жалбата, като й даде
възможност да пред-
стави възраженията

На интepнeт cт-
paницaтa нa
oбщинaтa не е публи-
кувано и cъoбщeниe
зa пpoвeдeнo
oбcъждaнe, a в
дoклaднaтa нa кмeтa
ce твъpди, чe e
пpoвeдeнo тaкoвa.

Жaлбoпoдaтeлитe
ocпopвaт и
внeceнитe към
н a p e д б a т a
дoкyмeнти, кoитo нe
oтгoвapят нa
изиcквaниятa.

Cчитaмe, чe чacт
oт пpeдcтaвeнитe в
cъдa  дoкyмeнти oт
Oбщинcкия cъвeт
нямaт пoдпиc, лицe,
кoeтo ги e издaлo, a
cъдъpжaт caмo пeчaт
и тeкcт вяpнo c
opигинaлa“ бeз дaтa и
нoмep. Ha пpoтoкoлa
зa пpoвeдeнoтo
o б щ e c т в e н o
oбcъждaнe, кoeтo нe e
билo пyбличнo
oпoвecтeнo, нямa
дaтa и чac, a caмo
имeнaтa нa някoлкo
o б щ и н c к и
cлyжитeли“, заяви
пpeд cъдa още на пър-
вото дело aдвoкaт
Aceнoвa.

На второто заседа-
ние на съда  тя посо-
чи още много кон-
кретни гафове, до-
пуснати при разра-
ботката на Наредба-
та. Считам, че проце-
дурата по приемане
на тази Наредба е
грубо нарушена, с
което изцяло е зле-
поставен обществе-
ния интерес, но мно-

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И
ТАКСИ ПРОДЪЛЖАВАТ
ДА ВИСЯТ В ПРОСТРАНС-
ТВОТО В ОЧАКВАНЕ съ-

дът да каже тежката си дума законни
ли са или не. Надеждите, че на някои
ще им върнат част от внесените пари,
все още са живи, но по-вероятно е да
влезе в действие системата „надали”.
Дойде време да се определят налозите
за идната година, а тазгодишните още
не си знаят съдбата. С тия темпове съ-
дът ще надживее всякакви реформи,
правителства и стратегии. Просто дела-
та се точат месеци и години, затлачват
се и в един момент народът забравя
имало ли е въобще дело. А и тия, които
се опитват да помнят, ги хване склеро-
зата. Нищо чудно сега и предстоящите
за гласуване местни данъци и такси да
бъдат оспорени от бдителни граждани и
съдът ще продължава да бди над тях
до второ пришествие. А иначе – които
платил, платил. Който не е – да почер-
пи...

ПО ВСИЧКО ЛИЧИ, ЧЕ ПЕРНИШ-
КИТЕ ШОФЬОРИ СА ПЕРФЕКТНО
ПОДГОТВЕНИ ЗА ЗИМАТА, щом още
няма сведения за наказани такива при
провеждането на традиционната ката-
джийска акция „Зима”. От беглите впе-
чатления, които придобиваме при дви-
жението по пътищата установяваме, че
отношенията между контролните орга-
ни и хората зад волана са на европей-
ска висота. Униформените просто
следят трафика от дистанция и само в
екстрени случаи излизат да озаптят
някого, решил да се прави на състеза-
тел от Формула 1 в натовареното дви-
жение. А това, дето го дават по телеви-
зията, че мерят грайфера на гумите,
как работи парното, чистачките и има
ли течност за тях, си остава за медийна
консултация. При нас положението е
ОК, колите са в бойна готовност за пър-
вия сняг и само с нетърпение чакаме
студа да се докажем като майстори на
пързалката. Информациите за непод-
готвени автомобили ще дойдат по-къс-
но, когато почнат да ги вадят от прес-
пите и да ги карат в автоморгите или в
най-добрия случай в автотенекеждий-
ниците.

Закопчаха крадла, хваната
в пернишки хипермаркет

Любомира ПЕЛОВА
31-годишна радомирка е задържана за

кражба от голям магазин в Перник.
Съобщението в полицията е постъпило вче-

ра, около 15,40 ч. от представител на хипер-
маркет в областния град. Служителите в мага-
зина задържали след касова зона 31-годиш-
ната Н.Й., която откраднала консерви и се опи-
тала да се измъкне, без ка ги заплати.

Работата по случая продължават служители
от Първо районно управление на полицията в
Перник.

Заведение в Радомир работи
без фискално устройство

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи установиха наруше-

ния в питейни заведения и клубове за хазар-
тни игри. Акцията в Радомир и общината е
проведена в сряда, във времевия пояс от 22
до 24 часа от представителни на районното уп-
равление на полицията.

Контролните органи проверили четири рабо-
тещи търговски обекта и 25 човека. Установен
е един непълнолетен, който бил предаден на
родителите му, като му е съставен и предупре-
дителен протокол по закона за МВР. Съставе-
ни са актове по Закона за българските лични
документи и Наредба № 1 на общината и е из-
даден констативен протокол на заведение,
без наличието на фискално устройство.

Проверките продължават.

Изправят пред Темида рекордьор с
над 3 промила алкохол зад волана

Любомира ПЕЛОВА
Двама ще отговарят за шофиране на автомо-

били с концентрация на алкохол в кръвта над
1,2 промила.

На 17-ми ноември, в Перник бил проверен
лек автомобил „Рено Меган“, управляван от 41-
годишния жител на областния град К.К. При
изпробването му с техническо средство за ал-
кохол били отчетени рекордните 3,18 промила.
Мъжът отказал кръвна проба за химичен ана-
лиз. Привлечен е като обвиняем и му е наложе-
на мярка за неотклонение „подписка“.

На същата дата в Радомир е проверен авто-
мобил „Тойото Корола“, шофиран от столича-
нина К.П. на 68 години. Алкохолната му проба с
техническо средство се оказала положителна.
Анализът на кръвната му проба показал 1,80
промила. Привлечен е като обвиняем и му е на-
ложена мярка за неотклонение „подписка“.

При доказване на вината им, ги грози лиша-
ване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 200
до 1000 лева.

си в писмен вид, пред-
вид обемността на
жалбата. Седемдневен
е срокът, който полу-
чи, за да подаде писме-
ните си мотиви, с
които да обоснове ис-
кането си.

Ако Наредбата бъде
отменена като неза-
коносъобразна, тази
отмяна няма обратен
ефект т.е. каквото е
събрано до момента
като местни такси се
запазва. Ако съдът
обаче уважи възраже-
нията на адвокатите
за нищожност, по си-
лата на АПК, наредба-
та се счита за несъ-
ществуваща в прав-
ния мир и съдът след-
ва да задължи адми-
нистративния орган
в 3-месечен срок да
уреди всички последи-
ци. Това означава неп-
равомерно събраните
такси по Наредбата,
които надвишават
размера на тези по
предходната наредба,
да бъдат върнати на
гражданите.

Ако съдът обяви на-
редбата за незаконо-
съобразна, събраните
до домента местни
такси се запазват, но
разликата между се-
гашния им размер и
по-ниския в старата
наредба трябва да бъ-
де върната на гражда-
ните.

Падне ли наредбата,
това ще е вторият
местен нормативен
докумчент след на-
редбата за кучетата,
който пада по съде-
бен ред.

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
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И Перник в 16-дневната
кампания срещу насилието

От 25 ноем-
ври (Междуна-
роден ден за
елиминиране
на насилието
срещу жените)
до 10 декем-
ври, Денят на
човешките пра-
ва, 16-те дни на
активизъм сре-
щу насилието,
основано на
пол са насоче-
ни към повиша-
ване на общес-
твената осведоменост и мобилизирането на хората навсякъде по
света, с цел да допринесат за промяна. И тази година, кампанията
на Генералния секретариат на ООН “Обединявайте за прекратяване
на насилието срещу жените” ви кани да “Оцветите света в оранже-
во”, използвайки цвета определен от кампанията UNiTE, за да сим-
волизира по-светло бъдеще без насилие.

Фондация „П.У.Л.С.”  ще се включи в Световната кампания със се-
рия от събития, които целят да поставят на дневен ред проблема на-
силие, възможностите за подкрепа на пострадалите. 

Кампанията е с подкрепата и под патронажа на кмета на Община
Перник –  д-р Вяра Церовска. 
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