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1 Евро = 1.955 лв.
1 Долар = 1.806 лв.

Вторник, 26 януари 2016 г., бр. 17 /5872/ год. XXIЦена: 0,60 лева

Той бе задържан за получаване на подкуп през октомври 2014-та година с белязани 2000 лева

Преп. Ксенофонт и
дружината му. Св.

Амон

Арт и Ко - 0898/47 12 53 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
Еда - 0888/68 95 35 Елион - 076/ 60 19 23
Престиж - 076/60 00 01 Орел - 0898/94 56 94
Жоки - 0888/54 88 67 Ива - 076/60 13 38
Симеон Д             -  076/60 26 26  Мербеа                      - 0895/437 147

Натиск
отвън

Чужди инвенститори под-
плашиха премиера Борисов, че няма и лев ин-
венстиция да вложат в България, ако не
видят реални реформи. Ето ти още една
форма на натиск, която премиерът труд-
но ще преглътне. Малко ли го дърлят собс-
твените му коалиционни партньори, та се-
га и чужди бизнесмени го ритат по кокалче-
то.

Да, ама кой друг да пришпори реформата,
ако не ония с парите? Видя се, че в България
реформаторите искат да реформират
чужди капитали, в смисъл да ги приватизи-
рат. Политическата класа е спец по върте-
не и сучене на протяжни наукообразни съ-
чинения на тема реформи, които даже
понякога минат и през Парламента. Обаче
ония синковци от капиталистическия свят
на думи не вярват, както Москва не вярва
на сълзи. Те искат прозрачна икономическа
среда, честни конкурси и обществени по-
ръчки над масата, а не под нея.

Това, разбира се, премиерът може да им
даде начаса. На думи ще им обещае феър
плей, нали е спортист футболист, а после с
характерните си гневни слова ще се изока
здраво по бюрократичната паплач, която
му спъва реформите. Няма как да не напра-
ви театър, да пусне някоя и друга гневна
реплика към заинатилите се реформатори
и накрая бащински да потупа по рамото ин-
веститорите, като гледва много да не ги
натисне, че да не изпищят пак.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Близо три часа продъл-

жи вчера разпитът на два-
мата основни свидетели
по делото срещу бившия
шеф на РИОСВ Перник Ог-
нян Борисов, който е из-
правен пред Темида за по-
лучаване на подкуп по
чл.301-303 от Наказател-
ния кодекс. Пръв показа-
ния пред съдебния състав
даде тогавашният изпъл-
нителен директор на радо-
мирската фирма Радомир
Метал Индъстрийз”  Люд-
мил Александров. Според
него той е бил обект на
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рекет от страна на Бори-
сов, който поискал от него
10 000 лева, за да бъде
прекратена администра-
тивно-наказателна про-
цедура с наложена парич-
на санкция в особено го-
леми размери. Свиде-
телят обстойно разказа
как се е стигнало до ис-
кането на сериозната
финансова сума. Стана
дума и за това, че е има-
ло проблем в местната
пречиствателна стан-
ция, за отстраняването
на който е била предло-
жена фирма, която да

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
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извърши необходимите
действия, но затова Ра-
домир Метал Индъс-
трийз” ще трябва да пла-
ти над 200 000. По време
на своеобразните прегово-
ри Александров обяснил, че
няма това как да стане
при положение, че месеч-
ният оборот е от порядъ-
ка на 12 15 000 лв. И според
показанията на свидетеля
разговорите за конкрет-
ната фирма, предложена
от Огнян Борисов поот-
шумели.

Кметът представя “Сурва” в Министерството
на културата и в “Шоуто на Слави”
Виктория СТАНКОВА

Кметът Вяра Церовска
ще представи днес фести-
вала “Сурва” в Минис-
терството на културата
и в “Шоуто на Слави”

От 11:00 часа в галери-
я“Средец“ на Министерс-
тво на културата  ще се
проведе пресконференция
във връзка с предстоящо-
то юбилейно издание
на  25-ия Международен
фестивал на маскарадни-
те игри Сурва 2016г.  В
пресконференцията ще
участват: заместник-ми-
нистърът на културата
Боил Банов, под чиито
патрон е  фестивала, кме-
тът на община Перник д-р
Вяра Церовска, зам.-кме-

тът по образование и кул-
тура Севделина Ковачева
и представители на Отде-
л“Култура“ от община
Перник. Освен подробна
информация за мащабно-
то събитие,представите-
лите на медиите ще полу-
чат и пълната програма с
изявите и инициативите,
включени в предстоящия
фестивал. Група от 15 сур-
вакари от с.Люлин, община
Перник ще запознаят при-
състващите с традицион-
ния пернишки обичай Сур-
ва.  По-късно днес кметът
Вяра Церовска ще гостува
и в “Шоуто на Слави”, къ-
дето  също ще представи
юбилейното издание на
Международния фестивал

на маскарадните игри Сур-
ва. Празникът,който е в
основата на фестивала  -
тази година стана част
от нематериалното кул-
турно наследство на
ЮНЕСКО. 25-ят Междуна-
роден фестивал на  маска-
радните игри“Сурва“2016
ще се проведе на 29,30,31
януари  в Европейската
столица на маскарадните
игри-Перник. Събитието
се очертава като най- ма-
щабното от всички изда-
ния до сега с над 6 400 уча-
стници. Освен от Перник
и страната във фестива-
ла са заявили присъствие
и  18 групи от чужбина,
някои от които ще уча-
стват за първи път .

На страница 3

Пътник наби шофьор на бус
Любомира ПЕЛОВА

Перничанин бе задържан за причинява-
не на телесна повреда на длъжностно ли-
це.

Инцидентът е станал в неделя вечерта
около 21 часа в пернишкото село Мещица.
Шофьор на микробус по линията Перник –
Расник се оплакал, че в селото е бил на-
паднат от пътник, който му нанесъл побой.
По думите на 63-годишният водач на буса,
това станало абсолютно без причина.
Пристигналите на място полицаи задържа-
ли 62-годишния И.С. Агресивният мъж е с
24-часова полицейска мярка. Причините
за случилото се са в процес на установ-
яване.

При доказване на вината му наказание-
то е от 1 до 5 години лишаване от свобода.
Мъжът вече е бил осъждан за неплащане
на издръжка.

Започнато е досъдебно производство.

Предимно
облачно, слаб

сняг
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Çàäúðæàõà „àëî” èçìàìíèê ñ ïîìîùòà íà æåðòâàòà
78-годишна старица прецака столичния мошеник

Риболовци не могат да си извадят
билети заради сайта на ИАРА

Силвия ГРИГОРОВА
В редакцията на вестник „Съперник” се

обадиха гневни граждани, които се оплака-
ха, че не могат да си извадят риболовни би-
лети. Причината е, че сайтът на Изпълнител-
на агенция по рибарство и аквакултури има
проблем. В писмото си до редакцията, Вале-
ри Василев ни пише:”Уважаема редакция,
вече цяла седмица полагам огромни усилия
да си извадя риболовен билет, за да не съм
нарушител по Закона за рибарството и да
ме глобяват инспекторите на ИАРА, но без
успех. Оказва се, че сайтът на ИАРА, който
от месец и половина е с променена визия, е
некачествен и не може да се влезе в него,
за да се вкарат данните и да се извади би-
лет по електронен път. Този проблем  го има
както в офиса на ИАРА в Перник, така и в
местата, които са оторизирани да издават
риболовни билети. Оказва се, че щом влязат
няколко човека, за да си извадят билети и
сайтът блокира. Не знам дали служителката
от офиса на ИАРА в Перник е уведомила
агенцията за този проблем, но той същес-
твува не от вчера и за сега промяна няма.
Искам някой отговорен служител от ИАРА
да си направи труда да ми отговори, ако оти-
да на риболов без билет и дойдат на провер-
ка инспектори, кой ще ми повярва, че съм си
оставил документите и необходимата сума
за билет и чакам вече четвърти ден да си го
получа”, пише в писмото си Валери Васи-
лев.

Ние потърсихме отговор на поставените от
нашия читател въпрос от Тодор Ангелов- гла-
вен директор на Главна дирекция „Рибарс-
тво и контрол”. Той призна, че наистина в мо-
мента агенцията имала „затруднения” със
сайта, тъй като той се премествал на друг
сървър. По тази причина имало временни зат-
руднения в издаването на документи както
за любителите риболовци, така и за стопан-
ски риболов. Според Тодор Ангелов, IT спе-
циалистите на ИАРА полагали усилия да  на-
ладят системата и тя да заработи нормално.
На въпроса - кога ще стане това в обозримо-
то бъдеще, г-н Тодоров не се нае да посочи
конкретен срок. На въпроса - ако инспектори-
те на ИАРА извършат проверка на риболо-
вец, който докаже, че заради затрудненията
на сайта не си е извадил билет все още, ще
го глобят ли, той отговори:”Как мислите да
кажа на инспекторите, не налагайте глоби,
защото имаме проблем със сайта. Това не
може да стане. Риболовците ще положат уси-
лия и търпение, за да си извадят билет”, зая-
ви категорично шефът на  Главна дирекция
„Рибарство и контрол” в ИАРА.

Ще си спестя коментара на подобно из-
явление, само ще кажа, че в цивилизована
страна, за каквото се смята България, не е
нормално държавна агенция да не може да
си организира работата така, че да предложи
качествена услуга и да си вземе парите за
нея, а отгоре на всичко потърпевшите от не-
чия некадърност да бъдат и санкционирани.

„Игри с маски” пред
Младежкия дом в Мошино 

Виктория СТАНКОВА 
За четвърта поред-

на година Кметство
“Изток” предлага на
перничани вълнува-
щоемоционално  из-
живяване с танцово-
то шоу “Игри с мас-
ки” - съпътстваща из-
ява на XXVМеждунара-
ден маскараден фес-
тивал “Сурва” 2016 . 

Проявата ще бъде
на 28 януари от
18. 0 0ч., където прос-
транството пред
младежкия дом в Мо-
шино ще бъде огласе-
но от звън на чанове,

ликове и маски, песни
и танци, озарено от
светлина и огън, пре-
насяйки публиката в
магията и мистичнос-
тта на маскарадните
игри. 

Зрелищният спек-
такъл обещава да во-
ди зрителя през деб-
рите на сблъсъка меж-
ду доброто и злото,  -
светлината и тъмни-
ната, към посланията
на древния обичай и
пречистващата сила
на огъня. В него ще
видим невероятни-
те  танцьори и певи-

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин, опита-

л да извърши теле-
фоннна измама, бе за-
държан в Перник с по-
мощта на жертвата.

Преди два дни на
телефон 112 бил по-
даден сигнал от 78-го-
дишна перничанка, че
неизвестен й се оба-
дил на домашния те-
лефон и поискал сума-
та от 1600 лева. Па-
рите представлявали
такса за доставка на
пратка. Жената запа-
зила изключително

Пълната програма на трите
фестивални дни на “Сурва”

29 януари 
9,00 ч. – 16,00 ч. – Конферентна

зала, Дворец на културата
“Карнавалите в маскарада” –

научна конференция
10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински

младежки дом
“Мечкарница” – работилница

за маски
11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен

детски комплекс
“Лицата на Сурва“ – детско

творческо ателие
14,00 ч. – пл. “Кракра”

“Сурвакариада” – младежко
маскарадно дефиле
17,45 ч. – Централна

градска част
Факелно сурвакарско дефиле

18,00 ч. – пред Двореца
на културата

50 години “Сурва”- концерт
спектакъл и официално откриване

на ХХV МФМИ “Сурва” –
Перник`2016

19,30 ч. – Сурвакарско село
“От извора на Сурва” – концер-

тна програма на чуждестранните
групи със специалното участие

на Ива Давидова
30 януари 

10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна
градска част

Състезателни фестивални
дефилета

10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински
младежки дом

“Мечкарница” – работилница
за маски

11,00 ч. – пред Общински
младежки дом

“Вкусно по нашенски” –
кулинарни демонстрации и

дегустации на
традиционни зимни ястия

11,00 ч. – 16,00 ч. – Обединен
детски комплекс

“Лицата на Сурва“ – детско
творческо ателие

11,00 ч. – 15,00 ч. – пред Общин-
ски младежки дом

“Да бъдеш сурвакар” –
фото ателие

12,00 ч. – 14,00 ч. – пред Двореца
на културата

“Сурвакарска среща” – детска
фолклорна програма

14,00 ч. – 17,00 ч. – пред Двореца
на културата

Представяне на чуждестранните
групи на втора сцена

16,00 ч. – Второ фоайе,
Дворец на
културата

“50 години “Сурва” – фотограф-
ска изложба

18,00 ч. – Сурвакарско село
“Хайде на хорото” – фолклорна

програма с участието на
Георги Гьолски

31 януари 
10,00 ч. – 17,00 ч. – Централна

градска част
Състезателни фестивални

дефилета
10,30 ч. – 18,00 ч. – Общински

младежки дом
“Мечкарница” – работилница

за маски
11,00 ч. – 14,00 ч. – Естрада,

Градски парк
Кулинарно шоу с Иван Звездев

14,00 ч . – 16,00 ч. –
пред Двореца
на културата

Фолклорен спектакъл на Ансам-
бъл “Граово” и награждаване на

победителите от обявените
конкурси

18,00 ч. – пл. “Кракра”
“50 години “Сурва” –

официално
закриване на ХХV МФМИ
“Сурва” – Перник`2016

хладнокръвие и с по-
мощта на криминалис-
ти и униформени бил
задържан 56-годиш-
ният Иван Йорданов
точно в момента на
получаване на пари-
те.

Столичанинът се
движел с лек автомо-
бил «Фолксваген Па-
сат», който също е
прибран в полицията.
При обиск на 56-го-
дишния мъж и авто-
мобила му са иззети
мобилни телефони,
ключове от леки ав-

томобили, навигация,
таблет и дрехи, с кои-
то най-вероятно се е
преобличал. Столича-
нинът е бил задържан
за срок от 24 часа с
полицейска заповед.
Гастрольорът се про-
веря и за други изма-
ми, извършени в ре-
гиона, а и в страната.
Процесуално-следстве-
ните действия про-
дължават.

Образувано е досъ-
дебно производство
под надзора на Районна
прокуратура – Перник.

ци на ФА”Граово”,ат-
рактивните  хип-хопъ-
ри  и брейкъри от  -
ф о р м а ц и я   “ D A
Clique” , уникалните
огнени артисти от
„Дивинитас”, внуши-
телната и колоритна
сурвакарска група на
с. Бучино. 

Кметство „Изток”
кани всички да се съ-
берат на този ден
около сурвакарския
огън пред Младежки
дом – Мошино, за да
бъдат част от уни-
калното шоу в духа на
Сурва. 

Конкурс за есе за младежи от
Перник обяви евродепутат

Виктория СТАНКОВА 
Българският евроде-

путат Момчил Неков
обявява конкурс за есе
на тема “Европей-
ският съюз и бежанци-
те – начини за справ-
яне с кризата”. Лите-
ратурната надпрева-
ра е само за младежи
от Перник на възраст
между 16 и 29 години.
Ще бъдат отличени
осем души, които ще
имат възможността
да пътуват до Брюк-
сел и да посетят Евро-

пейския парламент на
22 и 23 февруари 2016
г. Младежите, които
желаят да участват в
конкурса и да спе-
челят уникалния шанс
да се запознаят от-
близо с работата на
европейските инсти-
туции, трябва да от-
говарят на следните
условия за участие:

* Да бъдат на въз-
раст между 16 и 29 го-
дини;

* Да са жители на гр.
Перник;

* Да могат да пъту-
ват в периода 22-23
февруари 2016 г.

Желаещите да уча-
стват в конкурса
трябва да изпратят
есе в обем до три
страници до 5 февруа-
ри 2016 г. на имейл ад-
ресmomchil.nekov@europarl.europa.eu.
Победителите ще по-
лучат потвърждение
на 7 февруари 2016 г.
За повече информация
може да пишете и на
и м е й -
л milena_milosheva@abv.bg.

Неизправен автомобил изгоря напълно
Любомира ПЕЛОВА

Два пожара с материални загуби са гасени през последните дни от пернишките ог-
неборци.

Единият от тях, както «Съперник» писа, е лумнал в петък, на 22 януари. Горял е пок-
ривът на жилищен блок в Перник. Пламъците избухнали около 11,20 ч. в сградата на
улица „Кракра” в областния център. Унищожени са около 150 кв. м. покривна конс-
трукция, мебели и покъщнина. Няма пострадали хора. Огънят е потушен от 4 екипа на
Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – Перник. Причини-
те са в процес на установяване. Започнато е и досъдебно производство.

В пернишкия квартал «Ралица» пък е изгорял лека автомобил.
Инцидентът е станал в събота, на 23-ти януари, когато около 12,45 часа е бил пода-

ден сигнал за горящ лек автомобил «Форд Фокус». Пристигналите на място огнеборци
установили, че колата е изгоряла напълно.

Причината за инцидента е техническа неизправност на возилото. Няма пострадали
хора и нанесени други материални щети.
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Той бе задържан за получаване на подкуп през октомври 2014-та година с белязани 2000 лева

Приемат бюджета на Перник
на извънредна сесия утре

Любомира ПЕЛОВА
На извънредно заседание на пернишкия

минипарламент, насрочено за сряда, мес-
тните законотворци ще трябва обсъдят и
приемат три важни докладни, внесени от
кмета на общината Вяра Церовска.

Първата от тях е свързана с приемането
на програмата за управление и разпореж-
дане с имоти общинска соственост за 2016
година. Съгласно главните регистри, в
края на 2015 година в общината са съста-
вени 10 714 акта за частна общинска собс-
твеност, от които 861 са публична общин-
ска собственост. Според градоначалника
миналата година е била подобрена работа-
та по управление на общинската собстве-
ност чрез отдаване под наем на помеще-
ния, терени, лятна градниска площ и земе-
делски земи. До момента събраните пари
от наеми от ОП ОССТО са в размер на
1 141 381 лева. От ОП „Общински пазари”
събраните наеми средства надхвърлят
312 000 лв. Близо 2 милиона лева са пос-
тъпленията от концесионните вноски. Над
420 000 лева са влезли и от разпоредител-
ни сделки с имоти общинска собственост,
се сочи в докладната на кмета Вяра Церов-
ска.

Утре ще трябва да бъдат приети и новият
бюджет на общината за 2016 годината,
както и корекцията на поименния списък
на капиталовите разходи, чиято обща стой-
ност е 75 980 308 лева. В списъка са вклю-
чени ремонтни дейности за осем църкви,
ремонти на пътища, водопроводи и сгради,
в т.ч. и на Втора поликлиника, благоустроя-
ване на вътрешно квартални и обществени
пространства и др.

Завърши третата Политическа
академия на ЖГЕРБ

Любомира ПЕЛОВА

на предаването на
парите, тъй като
се качил малко по-
късно в колата, но
се познавал от
няколко години с
шефа на РИОСВ, би-
ли сравнително
близки. Борисов до-
ри го назначил на ра-
бота в инспекцията
като сътрудник,
тъй като Шопски
по онова време бил
безработен. Изпълн-
явал всякакви зада-
чи, включително и
тази на шофьор. По
онова време имал
финансово затруд-
нение и поискал па-
ри на заем от рабо-
тодателя си. Бори-
сов му обяснил, че
няма въпросната
сума, но ще намери
начин да му помог-
не. В деня на аре-
ста, тръгвайки
към  София, ше-
фът на РИОСВ ка-
зал на Шопски, че в
жабката на колата
има плик, да си взе-
ме от него 500 ле-
ва, а останалите
пари да прибере в
себе си, за да не
стане някоя беля,
докато са в столи-
цата. Изхвърлил
плика, когато ги
спрели за проверка
на бензиностанция-
та и им сложили бе-
лезниците. Според
свидетеля постъп-

ката му се ръково-
дела от появило се
съмнение, че се опи-
тват да ги на-
топят в нещо неза-
конно.

И двамата свиде-
тели не си спомняха
много от подроб-
ностите от случи-
лото се през 2014-
та година и се нало-
жи да бъдат четени
пълните ич показа-
ния, дадени във фа-
зата на досъдебно-
то производство.

На следващото за-
седание на съда по
искане на прокура-
турата идният ме-
сец е призован да да-
де показания като
свидетел и столич-
ният криминалист,
работил по случая,
който го познава в
детайли. Ще бъдат
изслушани и вещи-
те лица, които вче-
ра бяха уведомили
съда, че не могат да
си явят в зала пора-
ди уважителни при-
чини.

40-годишният Ог-
нян Борисов е магис-
тър по публична ад-
министрация. Рабо-
тил е в Гранична по-
лиция и на летище
София. Той бе назна-
чен на поста на 17
юли 2014 година.
Арестът му бе око-
ло три месеца по-
късно.

Но останали в си-
ла преговорите за
удължаването на
сроковете на адми-
нистративно-нака-
зателната процеду-
ра и дори за възмож-
ност тя да падне.
До искането на руш-
вета се стигнало
след няколко срещи
между подсъдимия
и свидетеля, на кои-
то според Алексан-
дров за услугата”
били поискани
10 000 лева. Шефът
на радомирското
дружество заяви
пред съда, че се объ-
рнал за съдействие
към столичните по-
лицаи, тъй като
смятал, че те по-се-
риозно ще се анга-

жират със случая.
Приготвени били и
белязани 2000 лева в
копюри от по 100
лева, които трябва-
ло да получи Бори-
сов. Последвала сре-
ща на бензиностан-
ция в района на село
Драгичево. Тъй ка-
то обаче да вземе
парите се явил не
шефът на РИОСВ, а
неговият служите-
лИвайло Шопски,
вместо белязаните
банкноти, Алексан-
дров дал свои лични
пари в същите ко-
пюри. Пред съда
вчера той обясни,
че е направил
своеобразната разм-
яна, тъй като съве-
тът на криминалис-
тите, работещи по
случая бил да даде

парите лично на Бо-
рисов. Последвала
нова среща, на коя-
то вече се явил под-
съдимият. Той оба-
че не докоснал бан-
кнотите, а посочил
жабката на колата,
в която бил оста-
вен пликът.  Кола-
та, с която е пъту-
вал Борисов, била
спряна за проверка
на шосето към сто-
лицата, близо до
бензиностанцията
на Лукойл”. В авто-
мобила на Борисов е
пътувал и Ивайло
Шопски, който опи-
тал да изхвърли от
колата плика с пари-
те, намерени при ог-
леда на местопрес-
тъплението от
столичните крими-
налисти. Пред съда
вчера той обясни,
че не е бил свидетел

ва. Законът пред-
вижда до 2 години
лишаване от свобода
или пробация, както
и обществено пори-
цание. И.В. е познат
с кражби и вече е
осъждан.

27-годишният Р.М
от пернишкия квар-
тал „Калкас” пък ще
отговаря пред зако-
на за притежаване
на наркотични ве-
щества. През месец
октомври миналата
година, полицаи оби-
скирали дома му, в
който били намерени
и иззети около 20
грама марихуана.
След проведено раз-
следване и предприе-
ти процесуално-
следствени дей-
ствия, Р.М. е привле-
чен като обвиняем и
му е наложена мярка
за неотклонение
„подписка”. Пернича-
нинът вече е бил
познат на служите-
лите на реда с нарко-
тични вещества и

Любомира ПЕЛОВА
21-годишен младеж

е разследван за съ-
жителство с непъл-
нолетно момиче.

През месец октом-
ври миналата година
служители от пер-
нишкото Първо ра-
йонно управление на
МВР започнали досъ-
дебно производство
срещу криминално
проявения И.В., кой-
то е с постоянен ад-
рес в град Дупница.
Гастрольорът жи-
веел на съпружески
начала с непълно-
летно момиче. Из-
търпяващият в мо-
мента присъда И.В. е
привлечен е като об-
виняем и работата
по случая продължа-

Съдят дупничанин за съжителство
с непълнолетна девойка

шофиране на авто-
мобил с концентра-
ция на алкохол в
кръвта над 1,2 про-
мила.

Друг жител на об-
ластния град пък ще
бъде изправен пред
Темида за шофиране
на автомобил в нет-
резво състояние. На-
рушението на норма-
тивната уредба е
било засечено в края
на месец ноември ми-
налата година, кога-
то в района между
радомирския квар-
тал «Върба» и съсед-
ното село Петрово
полицаи проверили
лек автомобил «Фиат
Браво». Колата е уп-
равлявал 40-годиш-
ният перничанин А.Х.
При изпробването му
с техническо средс-
тво за алкохол дреге-
рът отчел цели 2,32
промила. Привлечен е
като обвиняем и му е
наложена мярка за
неотклонение „под-
писка”.

от страница 1

Приключи третата Политическа академия
на женската организация в ГЕРБ, провела
се в периода 22-24 януари. Форумът бе на
тема „Политика. Управление. Сигурност на
живот“ и събра над 150 представителки на
Жени-ГЕРБ. Събитието приключи с бри-
финг и дискусионен форум, в които бяха
разисквани проблемите, свързани с управ-
лението, обществото, политиката и лидерс-
твото, сигурността, нуждата от граници и
мигрантския поток.

“Целта на политиката не е да разделя хо-
рата. Това е пропагандна схема. Разшир-
яване на идеите и подкрепата на хората, е
целта на изкуството, наречено политика.
Никога не го забравяйте.”, напомни доц.
Антоний Гълъбов.

Конституционният съдия Георги Марков
определи ГЕРБ като политически феномен.
Той беше категоричен, че няма друга пар-
тия в Европа, успяла да постигне 10 победи
от 10 избори.

„Започнах тази академия с любов, пре-
минах я с любов и я завършвам с любов“,
с тези думи председателят на ЖГЕРБ Ире-
на Соколова закри третата политическа
академия на Жени ГЕРБ.

Дамите от ГЕРБ благодариха на своите
организатори от НИС на ЖГЕРБ и Фонда-
ция “Конрад Аденауер” за прекрасното
преживяване. Те бяха категорични, че се
прибират по родните си места удовлетворе-
ни, обогатени с нови знания и умения, с
много положителни емоции, заредени с
енергия,  още по-сплотени, мотивирани за
работа и уверени в общата кауза, наречена
ГЕРБ.

“Искаме да благодарим на нашите дома-
кини от Велико Търново, на организаторите,
лекторите и най-вече на нашия председа-
тел Ирена Соколова, които направиха тази
академия един незабравим спомен за
всички нас”, единодушни бяха представи-
телките на ЖГЕРБ.

Официални гости на събитието, в рамките
на тридневния форум, бяха министър-пред-
седателят на България и председател на
ПП ГЕРБ Бойко Борисов, председателят на
ПГ на ГЕРБ и зам.-председател на партията
Цветан Цветанов, представителят на ГЕРБ/
ЕНП в Европейския парламент Ева Пауно-
ва, зам.-председателят на НС Димитър
Главчев, министърът на околната среда и
водите Ивелина Василева, зам.-министърът
на образованието проф. Костадин Костади-
нов, ръководителите на обществените орга-
низации в ГЕРБ - Председателят на СГЕРБ
Николай Андреев, Председателят на
ПГЕРБ Валя Чилова, Председателят на
МГЕРБ Георг Георгиев, председателят на
Българското бюро на Фондация “Конрад
Аденауер” д-р Марко Арндт, членовете на
НИС на Жени ГЕРБ, кметът на Община Ве-
лико Търново Даниел Панов, представители
на областното и общинското ръководство
на ГЕРБ в града.

Лекции пред многобройната дамска ау-
дитория изнесоха зам.-председател на ПП
ГЕРБ Цветан Цветанов, министърът на ре-
гионалното развитие Лиляна Павлова, ми-
нистърът на околната среда и водите Иве-
лина Василева, заместник-председателят
на 43-тото Народно събрание Димитър Глав-
чев, кметът на Казанлък Галина Стоянова,
проф. Георги Марков, проф. Николай Овча-
ров, доц. Антоний Гълъбов, ректорът на
Военния университет във Велико Търново
ген. Богданов и др.
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Р Е Ш Е Н И Е
№ РР-1

Перник, 12.01.2016г.
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-

ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Рег-
ламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените
услуги за пътнически превоз с железопътен и авто-
мобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на об-
ществени превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътни-
ци по градска комбинирана автобусна линия  № 1
кв.”Калкас” - „Профилакториум” и № 4
кв.”Кристал – рудник” Тева”.

М О Т И В:
Прекратяване на договор № 109/23.10.2014г. и до-

говор № 83/25.05.2014г. с превозвачи и наличие на
непосредствен риск от прекъсване на транспортно
обслужване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР- 2

Перник,12.01.2016г.
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-

ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Рег-
ламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените
услуги за пътнически превоз с железопътен и авто-
мобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на об-
ществени превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътни-
ци по градска комбинирана автобусна линия  № 2
„Профилакториум” –рудник „Тева” и №16
Градска автостанция –сп.”Бучински път”.

М О Т И В:
Прекратяване на договор № Договор №26 от

07.04.2008г.,продължение с Анекс№1 от 07.10.2008г.
07.04.2008г.,продължен с Анекс №1 от 07.10.2008г  с
превозвачи и наличие на непосредствен риск от
прекъсване на транспортно обслужване на населе-
нието.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР-3

Перник, 12.01.2016 г.
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-

ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществе-
ните услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2
от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на
обществени превози на пътници с автобуси и искане
с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътни-
ци по градска автобусна линия  № 10 Градска
автостанция – кв.”Тева”.

М О Т И В:
  Прекратяване на Договор № 144/01.08.2015г. за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно об-
служване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
Областна администрация
Перник

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР – 4

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществени-
те услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2
от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на общес-
твени превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътници
по градска автобусна линия  № 17 Градска автос-
танция – спирка”Метал”.

М О Т И В:
  Прекратяване на Договор № 20/21.01.2008г. и

Анекс № 1/28.07.2008г., за обществен превоз на
пътници и наличие на непосредствен риск от прекъс-
ване на транспортно обслужване на населението.

  Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 5

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществени-
те услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2
от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на общес-
твени превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътници
по градска автобусна линия  № 20 Градска автос-
танция – ”Кралевски път”

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 134/05.10.2015г. и

Анекс №1/05.12.2015г. за обществен превоз на
пътници и наличие на непосредствен риск от прекъс-
ване на транспортно обслужване на населението.

 Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 6

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услу-
ги за пътнически превоз с железопътен и автомоби-
лен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две го-
дини на Договора за обществен превоз на пътници по
междуселищна автобусна линия  № 18 Перник –
с.Студена – с.Чуйпетлово

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 112/21.01.2015г. за об-

ществен превоз на пътници и наличие на непосредс-
твен риск от прекъсване на транспортно обслужване
на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 7

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Рег-
ламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените ус-
луги за пътнически превоз с железопътен и автомо-
билен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на общес-
твени превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътни-
ци по комбинирана междуселищна автобусна линия
№ 27 Перник – с.Черна гора – с.Лесковец-
с.Планиница  с междуобщинска автобусна
линия Перник - Ковачевци

 М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 119/12.02.2015г. за об-

ществен превоз на пътници и наличие на непосредс-
твен риск от прекъсване на транспортно обслужване
на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 8

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Рег-
ламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените ус-
луги за пътнически превоз с железопътен и автомо-
билен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване
на транспортни схеми и за осъществяване на общес-
твени превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътни-
ци по Междуселищна  автобусна линия  № 29  Пер-
ник – с.Расник – с.Радуй, комбинирана с Меж-
дуобщинска автобусна линия Перник – с.Ме-
щица  – с.Вискяр - Брезник.

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 104 от  23.10.2014г  за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно об-
служване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 12

Перник, 12.01.2016г.
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-

те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услуги
за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/
08.01.2016г. на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две годи-
ни на Договора за обществен превоз на пътници по
Междуселищна  автобусна линия  № 11 Перник –
Бреста, комбинирана с междуселищна авто-
бусна линия № 12 Перник – с.Люлин.

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 104 от  23.10.2014г. за

обществен превоз на пътници и наличие на непосредс-
твен риск от прекъсване на транспортно обслужване
на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Продължава на стр. 9



Рекламно  приложение

Вторник, 26 януари 2016 г., брой 17/5872/ година XХI

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

0898/47 12 53; 0878/47 12 53; 076/59 07 07; 02/448 40 60
площад  "Кракра  Пернишки”  Бл .14 -Б ,  офис  9 ,  партер /до  сл .  София /

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" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.
1. Гарнсониера, Тв. ливади, ет. 1, за ремонт - 18 000 лв.

2. Апартамент, кв. Тв. ливади, тх., пл., дворче, добър - 23 000 лв.

3. Апартамент, кв. Хр. Ботев, след ремонт, ет. 1 - 20 000 лв.

4. Двустаен, център, тх., ет. 2, гараж, - по договаряне

5. Къща, до Проучване, 2 ет., пл., двор 420 кв.м, гараж - 65 000 лв.

6. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м. - 26 000лв.

7. Вила Боснек, вилна зона, ЗП: 35 кв.м, дв. 500 кв.м - 35 000 лв.

8. Вила, Рударци, сп. Ехо, сут., 2 ет., груб стр., дв. 816 кв.м - 35 000 евро

9. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода - 4 200лв.

10. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м - 42 000 лв.

11. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м - 29 000 лв.

12. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м - 10 000 лв.

13. Таванска стая, ул. Търговска, светла - 10 000 лв.

14. Парцел, Боснек, Център 618 кв.м, с три стари къщи - по договаряне

15. Парцел, над Общината, 305 кв.м, равен - 60 лв./кв.м

16. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м - 12 000 лв.

17. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м - х 15 евро/кв.м

18. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден - 12 500 лв.

19. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м

20. Павилион, 10.5 кв.м, до Руското училище, разработен - по договаряне

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Двустаен, Ид.ц, напълно обзаведен - 200 лв.

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

“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

АПАРТАМЕНТИ:
1. СТАЯ, ХР.СМИРНЕНСКИ, ЕТ.2, ТХ. - 10 000 ЛВ.
2. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.8, ТЕР., РЕМОНТ - 39 000 ЛВ.
3. ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000 ЕВРО
4. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.1, ОТЛИЧЕН С ОБЗАВЕЖДАНЕ- 64 500 ЛВ.
5. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ.БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.4, ТЕРАСА - 33 000 ЛВ
6. ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000 ЛВ
7. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, ТРАКИЯ, ЕТ.4, 2ТЕР -15 800 ЛВ.
8. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000 ЛВ.
9. ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000 ЛВ
10. ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 39 900 ЛВ..
11. ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.1, ПРЕУСТР.В МАГАЗИНИ - 36 800 ЛВ.
12. ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 55 000 ЛВ.
13. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 64 000 ЕВРО
14. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 - 69 000 ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,
ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 11 500 ЛВ.
2. КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000 ЛВ
3. КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М - 65 000 ЛВ
4. С.СТУДЕНА, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:680КВ.М - 45 000 ЕВРО
5. С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ - 100 000 ЛВ.
6. С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. - 26 000 ЛВ
7. С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900 ЛВ
8. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М - 25 000 ЛВ.
9. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М - 28 000 ЛВ.
10. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М - 20 000 ЛВ.
11. С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М - 20 000 ЛВ.
12. С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА - 95 000 ЕВРО
13. УПИ 800КВ.М, С.БОСНЕК, РАВЕН, ФУРГОН - 27 000 ЛВ.
14. УПИ, РАДИНА ЧЕШМА, 665КВ.М - 18 000 ЛВ.
15. УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН - 50 000 ЛВ.
16. УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ- 25 Е/КВ.М
17. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000 ЛВ.
18. УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
19. УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
20. УПИ 1930КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -25Е/КВ.М
21. УПИ 1100КВ.М, КЛАДНИЦА, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО-32Е/КВ.М
22. ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА” ЗП:50КВ.М,
ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000 ЛВ

КУПУВА ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЗЕМЛИЩЕТО НА С.ЧУКОВЕЦ
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
3. Двустаен, Ид.ц, ет. 2, ТЕЦ, за ремонт - 54 000 лв.
4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
6. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, 55 кв.м, ремонт, 1 тер., ТЕЦ - 36 000 лв.
9. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 29 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 4/6/, ново стр., - 39 800 лв.
12. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
13. Тристаен, Мошионо , ет.2,/8/ - 45 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
15. Тристаен, Изток, ет. 7, преустроен,85 кв.м - 52 000 лв.
16  Тристаен, Изток, 98кв.м, ет.3/3/, без ТЕЦ, - 42 000 лв.
17.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
18.  Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 20 000 евро
19. Къща, Център, 1 ет., ЗП: 75 кв.м, дв. 360 кв.м - 49 900 лв.
20. Къща, с. Кленовик, ЗП: 32 кв.м, дв. 850 кв.м - 15 000 лв.
21. Къща, с. Люлин, 60 кв.м, двор 1 260 кв.м - 47 000 лв.
22. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
23. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
24. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
25. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.570 кв.м - 52 000 евро
26. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
27. Парцел, с. Рударци, Център, 1 048 кв.м - 40 евро/кв.м
28. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
29. Парцел, Дивотино, 832 кв.м - 21 000 лв.
30. Парцел, Рударци, 535 кв.м - 12 500 евро
31. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
32. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
33. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
УПИ, 550 кв.м, Стара Тева с проект за къща 28 000 лв.
34. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма - 25 лв./кв.м.
35. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
36. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт - 145 000 евро
37. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м- 220 000 евро
38. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
39. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро

ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Оборудван магазин за хр. стоки, кв. Мошино, 70 кв.м, - 700 лв.
2. Помещение, ул. Търговска, 50 кв.м. - 250 евро
3. Помещение, Център, 24 кв.м. - 240 лв.

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Гарсониера Изток 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
2. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
3. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
4. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
5. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 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 Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
9. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
10. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
12. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 58 000 евро
13. Къща, с. Ноевци, център, 2 ет., РЗП: 152 кв.м,
дв. 645 кв.м, изцяло ремонтирана, готова за нанасяне - 60 000 лв.
14. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
15. Къща с. Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП 154 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
16. Къща с. Люлин, 2 етажа, РЗП 150 кв.м, двор 364 кв.м, тухла плоча, лок. отопление- 31 000 евро
17. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 481кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
18. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
19. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
20. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
21. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.

НАЕМИ:
1.Магазин Изток 110 кв.м, партер, СОТ, климатик, ВЦ, склад,
лукс подобрения, нова сграда, магазинът е работещ - 500 лв.

КЪЩИ:
1. Проучване, двуетажна еднофамилна
сграда на акт 15,
РЗП-110 м2, двор - 320 м2 - 29 999 евро
2. Варош, вертикален близнак,
РЗП-120 м2, самост.вход
и двор - 350 м2 - 31 900 евро
3. ул. Брезник, първи етаж
и сутерен с гараж от
масивна къща, РЗП-160 м2 - 16 400 евро
4. ул. Кърджали, масивна къща
2 етажа по 120 м2, приземен етаж
с гараж  и мансарден етаж,
РЗП - 500 м2, двор -1 дка,
ново модерно строителство - 99 999 евро

ПАРЦЕЛИ:
1. Тева, УПИ - 3 дка, голямо лице
на основен път, за бизнес - 48 888 евро
2. ул. Р. Димитров, УПИ-1 860 м2,
срещуположни лица на две улици- 65 555 евро
3. Изток-до кръговото при КАУФЛАНД,
4 900 м2, лица на булеварда
и локално към Бл.Гебрев -70 евро/м2
4. Изток-Ладовица, 6 911 м2,
проект за жил.комплекс, Пз-70%- 50 евро/м2
5. гр. Радомир, УПИ-2 061 м2,
до жп гара, ТИР достъп -17 900 евро
6. гр. Радомир, УПИ-4 505 м2,
индустр.зона, ъглов - 41 900 eвро
7. с. Мърчаево - център,
УПИ-630 м2, до спирка - 35 555 евро
8. с. Мърчаево - до пътя за с. Рударци,
2 бр.УПИ по 1дка,
заедно или по отделно - 33 евро/м2
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”
Ул. Найчо Цанов № 34, ет.4,
тел. 088/8548 867; 088/8227 490 www.joki.imot.bg

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 26 000 лв.

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

3. Гарсониера, Център, ул., “Кракра”, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ - 30 000 лв.

4. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ - 55 000 лв.

5. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер. - 42 000 лв.

6. Двустаен, Център, ет. 8, тх./пл., ТЕЦ, тер, за ремонт - 45 000 лв.

7. Двустаен, кв. Тева, ет. 6 непрех., ПВЦ, преустр., подобрения- 32 000 лв.

8. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, тх./пл., ТЕЦ, 2 тер., непрех., мазе и таван- 40 000 евро

9. Тристаен, площада, ет. 4, 90 кв.м, ПВЦ изолация - 43 000 евро

10. Тристаен, ул. Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр. - 33 500 евро

11. Къща, Байкушева махала, ЗП:64 кв.м, реновирана,

дв. 337 кв.м, лок. отопл. - 46 000 евро

12. Къща, кв. Клепало, тх. пл., РЗП: 128 кв.м, дв. 450 кв.м - 35 000 евро

13. Къща, кв. Ралица, тх., пл., ЗП: 104 кв.м, дв. 278 кв.м - 47 000 лв.

14. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 115 000 лв.

15. Къща, кв. Ралица, РЗП 216 кв.м, гараж, двор, локално отопление - 80 000 лв.

16. Етаж от къща, кв. Ралица, ЗП: 94 кв.м, ПВЦ, гараж - 30 000 лв.

17. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 18 000 лв.

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

1. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, необзаведен, лукс - 350 лв.

офис:13

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

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

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈÊàíòîðà ÈÌÎÒÈ
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ Тел.:Тел.:Тел.:Тел.:Тел.: 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709 0895/718 709

088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38088/8215 130, 076/60 13 38

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 лв.
2. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт - 29 900 лв.
3. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ - 27 000 лв.
4. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг - 28 000 лв.
5. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения - 33 000 лв.
6. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
7. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации - 38 900 лв.
8. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
9. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
10. 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 24 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 27 000 лв.
4. Апартаменти,във всички райони на Перник 
5. Къщи, в Перник и региона.  
6. Парцели за жилищно строителство. 

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, ул. Ю. Гагарин, ет. 2, 2 тер., по БДС- 35 000 лв.
2. Две къщи, до Детска градина, дв. 500 кв.м- 20 000 лв.
3. Къща, ул. Р. Димитров, РЗП: 120 кв.м,
дв. 190 кв.м, тх., пл., гараж - 22 000 евро
4. Магазин, ул. Бл. Гебрев, 140 кв.м - 49 000 евро
5. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров, луксозен,
витрини, гранитогрес, завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7  магазина - 16 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, и Двустаен, Изток за реален клиент

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, тер. - 270 лв.
2. Двустаен, ул. Кракра, ет. 5, нов,
ремонт, напълно обз. - 400 лв.
3. Магазин, Бл. Гебрев, СОТ, климатик - 350 лв.

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

ОХРАНА СЪС СОТ И ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40; 0888/29 29 62

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

ПРОДАВА:
1. Апартамент, Изток, ет. 2, 68 кв.м., ново стр. - 22 800 евро 
2. Гарсониера, ул От.Паисии, ет:7(8), ТЕЦ - 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх, пл, зад х-л Струма, тер. - 32 500 лв.
4. Гарсониера, Р. Център, без ТЕЦ - 16 000 лв.
5. Гарсониера, Проучване, ет:7, юг, ТЕЦ - 20 800 лв.
6. Гарсониери, Ид. ц., ет. 4, ет. 6 - 29 000 лв.,33 000 лв.
7. Гарсониера, Пашов, тер., преустр, ет:7(8) - 23 000 лв.
8. Гарсониери, Тева, ет. 5, ет. 3 - 19 000 лв.,16 500 лв.
9. Гарсониери, Мошино, ет. 2, ет. 8 - 21 000 лв.,18 900 лв.

Съдействие за жилищни кредити

10. Гарсониери, Изток, ет. 2, ет. 1, тер., преустр., - 24 000 лв.,22 000 лв.
11.Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК - 21 000 лв./ч.л./
12. Гарсониера, Изток, ул. Кл. Готвалд, ет. 2, отл.- 25 000 лв./коментар/
13. Двустаен, Център, ет. 3, без ТЕЦ , 2 тер. - 35 000 лв.
14. Двустайни, ул. Струма, ет. 2, ет. 5 - 43 000 лв.,39 000 лв.
15. Двустаен, Тв. ливади, тх. , пл., ет. 2, много добър - 32 000 лв.
16. Двустаен, Проучване, 2 тер., ет. 7(8), раб.асансьор- 29 700 лв.
17. Двустайни, Мошино, ет. 4, ет. 1 - 29 700 лв.,27 000 лв.
18. Двустайни, Мошино, ет. 3, ет. 6,
преустроен в Тристаен, ремотиран - 37 000 лв.
19. Двустайни, Изток, ет. 4, ет. 6, ремонтиран - 38 000 лв.,16 500 евро
20. Двустайни, Тева, ет. 5, ет. 6, тер, раб.асансьор, ет. 3 - 28 800 лв.
21. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 4, 3 тер - 30 800 лв.
22. Тристаен, Изток, ет. 6, непреход., ТЕЦ - 36 000 лв.
23. Тристаен, Р.Ц, ул. Кракра, ет. 5,ПВЦ,105 кв.м. - 45 000лв.
24. Тристаен, Тв. ливади, партер, за търг.цел - 27 000 евро
25. Тристаен, Пашов, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ - 24 000 лв.
26. Тристаен, ул. Струма, ет. 6 - 48 500 лв.
27. Тристаен, Изток, 94 кв.м., ет. 6, ТЕЦ - 35 000 лв.
28. Тристаен, ул. От. Паисии, ет. 7, 3 тер - 38 000 лв.
29. Къща, с. Дивотино, Център, дв. 1 200 кв.м. - 30 000 лв.
30. Къща, Клепало, мазе и етаж, дв. 300 кв.м. - 35 000 лв.
31. Къща, с. Зидарци, 1 ет., дв. 600 кв.м, асфалт - 13 000 лв.
32. УПИ, кв. Даскалово, 530 кв.м., ток, вода, равен - 24 000 лв.
33. УПИ, гр. Брезник, 1 дка., ток, вода - 21 000 лв.
34. Къща, Долни Раковец, 2 ет., 2 дка. - 20 000 лв.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, след остовен ремонт - 200 лв.
3. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Луксозен Двустаен, преустр. в Тристаен,
Супер Център - 400 лв. /с коментар/
6. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
7. Гарсониера, Тева - 150 лв.
8. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
9. Офис, Център - 120 лв.

КУПУВА И НАЕМА АПАРТАМЕНТИ,И КЪЩИ В
ПЕРНИК,КВАРТАЛИТЕ И БЛИЗКИТЕ СЕЛА.

ЗДРАВА КЪЩА, ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., СУТЕРЕН И
ЕТАЖ, ЗП: 92 КВ.М., ДВОР 300 КВ.М., С ЛОКАЛНО

ОТОПЛЕНИЕ - 39 000 ЛВ.  /С КОМЕНТАР/

Ново строителство:
1. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 евро
2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро
3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро
4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
5. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро
6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, Топ-център, ЕПК, ет. 4, 45 кв.м - 45 000 лв.

2. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

3. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, 60 кв.м, ТЕЦ - 32 000 лв.

4. Гарсониера, Център, ет. 5, 46 кв.м, юг, ТЕЦ - 28 400 лв.

5. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 15 700 лв.

6. Гарсониера, Тева, 46 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер. - 16 700 лв.

7. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, ет. 8, тер., ПВЦ - 19 200 лв.

8. Гарсониера, Мошино, ТЕЦ, 46 кв.м, асансьор - 23 000 лв.

9. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 

10. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.

11. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро

12. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет:3, 70 кв.м, тер. - 39 700 лв.

13. Двустаен, Център, тх., 66 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, таван, юг - 43 000 лв.

14. Двустаен, Мошино, тх., ет. 6, ТЕЦ, 60 кв.м, 2 тер. - 33 700 лв.

15. Двустаен, Изток, 69 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., ет. 8, асансьор - 26 500 лв.

16. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане

17. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро

18. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро

19. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, 105 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.

20. Тристаен, Център, тх, ет. 2, 95 кв.м, таван - 83 000 лв.

21. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.

22. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро

23. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.

24. Тристаен, Мошино, тх, ет. 4, 82 кв.м - 45 000 лв.

25. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 2, 2 тер. - 40 000 лв.

26. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., ет. 6 - 39 900 лв.

27. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ет. 1,ТЕЦ, 2 тер. - 41 900 лв.

28. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 евро

29. Къща, Кралев дол, 2 ет., РЗП: 90 кв.м, парцел 500 кв.м - 20 000 евро

КУПУВА ВЕДНАГА АПАРТАМЕНТИ ВЪВ ВСИЧКИ КВАРТАЛИ НА ПЕРНИК

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

4. Изток, ет. 7, тх., ТЕЦ - 60 000 лв.
5. Радомир, кв. Тракия, ет. 8, за осн. ремонт - 10 500 лв.

КЪЩИ, ВИЛИ, ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, кв. Клепало, сут. +  2 ет. х 64 кв.м - 48 000 евро
2. Къща, кв. Клепало, верт. близнак, сутерен, 2 ет.,
тавански етаж, гараж, РЗП: 256 кв.м, ПВЦ,
сайдинг, двор 325 кв.м. - 53 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван - 52 000 лв.
4. Къща, над Соф. шосе, ЗП: 74 кв.м, сутерен и ет.- 37 000 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 - 86 000 евро
7. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
8. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
9. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
10. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
11. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
12. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м - х 20 евро/кв.м
13. УПИ, Дивотино, Център, 546 кв.м - 13 650 лв.
14. УПИ, Дивотино, 460 кв.м - 11 500 лв.
15. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 20 000 лв.
16. УПИ, Даскалово, 530 кв.м - 24 000 лв.
17. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
18. УПИ, с. Зелени град, общ. Трън, 814 км.м, ток, вода - 10 000 лв.
19. Трън вилна зона, 22 дка, земеделска земя с къща- 20 500 евро
20. 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. Тристаен, Пашов, обзаведен, за ч.л. - 250 лв.
2. Офис, Ид.ц., офис сграда,  43 кв.м - 350 лв.
3. Офис, Ид.ц., офис сграда, 27 кв.м - 250 лв.

ГАРСОНИЕРИ:
1. Боксониера, Димова махала, ет. 1, ремонт, тх. - 19 500 лв.
2. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
3. Дараците, ет. 6 - 27 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
4. Изток, ет. 5, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.
5. Изток, ет. 6, ТЕЦ, юг, подобрения - 26 000 лв.
6. Димова махала, кафе аперитив, 30 кв.м - 20 000 лв.
7. Изток, ет. 7/8/, тх., тер., юг, по БДС - 32 500 лв.
8. Помещение за бизнес,  Димова махала, 30 кв.м - 21 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., тх, ет. 8/9/, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ЕПК, ет. 10, без ТЕЦ, таван, нов - 30 000 евро
6. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - 50 000 лв.
7. Тв.ливади, ЕПК, ет. 9/15/, ПВЦ, ламинат - 30 000 лв.
8. Тв.ливади, ЕПК, ет. 13/14/, ремонт,обзаведен - 38 000 лв.
9. Проучване, ПВЦ, саниран, ет. 8 - 36 000 лв.
10. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер. - 25 000 лв.
11. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
12. Изток, ет. 5, ТЕЦ, среден - 29 900 лв.
13. Изток, ет. 6, панел, ремонт, баня, ПВЦ - 30 000 лв..
14. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт, ет. 5 - 20 500 лв.
15. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем. - 27 000 лв.
16. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот - 26 000 лв.
17. Радомир, Арката, ет. 6, две изложения - 19 900 лв.
18. Радомир, Арката, 2 тер., юг, подобр., ет. 5 - 20 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 42 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.

ул.”Отец Паисий” 45А, /до Съда/

Тел.: 0895/437 147;
0877/437 147

недвижими
имоти

МЕРБЕА
merbea@abv.bg              imotimerbea.com

ЕДНОСТАЙНИ:
1. Център, ет. 10, тх. - 38 000 лв.
2. Тв. ливади, ет. 3, тх., 54 кв.м - 27 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., 72 кв.м, ет. 1, ПВЦ - 53 000 лв.
2. Център, ет. 7, тх., ремонт - 60 000 лв.
3. Проучване, ет. 5, за ремонт - 31 000 лв.
4. Изток, ет. 4, 1 тер. - 33 000 лв.
5. Изток, ет. 8, РVС, без асансьор - 25 000 лв.
6. Пашов, ет. 7, БДС, 2 тер. - 25 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ет. 3, ново стр. - 45 000 евро
2. Център, ет. 1, тх. - 35 000 евро
3. Център, ет. 4, без ТЕЦ - 84 000 лв.
4. Център, ет. 3, БДС, тх., 3 тер. - 60 000 лв.
5. Изток, ет. 7, мн. добро състояние - 42 000 лв.
6. Радомир, ет. 7/н/, 3 тер., за ремонт - 26 000 лв.

КЪЩИ:
1. Църква, 2 ет. + мазета,
дв. 600 кв.м, тх., пл. - 84 000 лв.
2. Богданов дол, 2 ет., гредоред,
дв. 1 200 кв.м, на три ул. - 28 000 лв.
3. Делта Хил, 2 ет., РЗП: 220 кв.м,
дв. 900 кв.м, - 150 000 евро
4. Кладница, 2 ет., Т/П, дв. 900 кв.м,
ток, вода, канал - 45 000 евро
5. Кв. Ралица, верт. близнак,
 2 ет., дв. 150 кв.м - 48 000 лв.

УПИ:
1. Рударци - 35 евро/кв.м
2. Рударци, 900 кв.м - 22 000 евро
3. Драгановец, 300 кв.м,
стара къща, ток, вода, канал - 15 500 лв.
4. Студена, 600 кв.м, на две улици - 18 000 лв.

ТЪРСИ
АПАРТАМЕНТИ

И КЪЩИ В ПЕРНИК
И КВАРТАЛИТЕ



Имоти, реклами 7Съперник 26 януари 2016 г.

 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

GSM: 088/7938 108;
Тел. 076/ 60 19 23; 0894/416 188

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер. - 23 000 лв.
3. Гарсониера, Хумни дол, ет. 3, ТЕЦ - 21 900 лв.
4. Гарсониера, Тева, ет. 3, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ - 21 400 лв.; 16 200 лв.
5. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5 - 17 000 лв.; 23 400 лв.
6. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер. - 40 600 евро
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ - 30 000 лв.
8. Двустаен, Тв. ливади, ет. 2/3/, 56 кв.м, лукс - 45 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7 - 21 000 лв.; 26 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 37 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, ПВЦ, ет. 4 - 40 000 евро
12. Тристаен, Ид.ц., тх., пл., ТЕЦ, тер, таван; ет. 3 - 30 000 евро
13. Тристаен, Тв. ливади, ет. 3, тх, ТЕЦ - 48 000 лв.
14. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС - 42 000 лв.
15. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер. - 35 000 евро
16. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех. - 38 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 6, ПВЦ, преустроен - 55 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ - 46 000 лв.
19. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м - 32 000 лв.
20. Къща, при гаров район, 1 ет., дв. 325 кв.м - 31 500 лв.
21. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 40 000 лв.
23. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м - 43 000 лв.
24. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп - 21 000 евро
25. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път - 30 евро/кв.м
26. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м - 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
27. УПИ, Изток,  2 060 кв.м; 1 700 кв.м - 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

0877/222 355
ул. "Кракра"N:15вх. "Б",
ет. 2, ап. 3 /над Ловното/

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 1, пл., ПВЦ - 31 500 лв.
2. Гарсониера, Тв. ливади, 48 кв.м, лукс, отремонтирана, ет. 1 - 35 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 18 500 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 42 000 лв.
5. Двустаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., подобрения, ПВЦ - 21 800 евро
7. Двустаен, в района на Болницата, ет. 1, 58 кв.м, ТЕЦ, тер. - 25 000 евро
8. Двустаен,Тева, ет. 6, ТЕЦ,  2 тер., ПВЦ - 24 500 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 4, тип звезда - 25 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 7, ПВЦ, ТЕЦ, 2 тер., преустроен - 36 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 53 000 лв.
2. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
3. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер, ПВЦ, подобр. - 32 000 лв.
4. Многостаен, Изток, ет. 5, нов, лукс, с обзавеждане, 173 кв.м - 190 000 лв.
5. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Ид.ц., 43 кв.м, лукс витрина - 2 000 лв.
2. Магазин, офис кабинет, 50 кв.м, лукс, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1 - 320 лв.
3. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 8, ТЕЦ, нап. обзаведена - 250 лв.
4. Гарсониера, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
5. Боксониера, Пашов, ет. 4, напълно обз., лукс, нов блок - 120 евро
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 350 лв.

ПАРЦЕЛИ:
1. Център, 480 кв.м, с виза за строеж на четириетажна сграда - 43 000 евро
2. Изток, 280 кв.м, на ВГМ - 35 000 евро
3. УПИ на ВГМ, 1370 кв.м, за обслужващи дейности - 62 000 евро

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

КУПУВА
ВСЯКАКВИ

АПАРТАМЕНТИ
В ПЕРНИК

 ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Гарсониера, Мошино, 46 кв.м., ТЕЦ,
асансьор, - 23 000 лв.

2. Гарсониера, Център, тх., 60 кв.м, ет.
2, ТЕЦ - 32 000 лв.

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.

ìåðáåà

ÀÐÒ-ÊÎ

    тел. 0895/437 147

тел. 0898/ 471 253

СПЕШНО!!!
1. УПИ 320 кв.м, със

стара къща, над
Болницата - 18 000 лв.

1. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4, ТЕРАСА,
ПВЦ, ТЕЦ-15 555 ЕВРО
2. ЛИЗИНГ –до 12год., ТРИСТАЕН ИЗ-

ТОК, НОВО СТР., ОБИТАЕМА СГРАДА,
101 М2 - 43 999 ЕВРО

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 34
500лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

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

13 000 лв. (с коментар)
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ГАРСОНИЕРИ:

1. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:

1. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.

2. Изток, ет. 1, ул. Лом, тх., подобрения - 36 000 лв.

3. Мошино, 77 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер., тх./гредоред - 20 000 евро

4. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,

източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

5. Албените, ет. 8, панел, ТЕЦ, тер. - 26 300 лв.

6. Мошино, ет. 8, ПВЦ,ТЕЦ, тер.  - 31 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:

1. Изток, ул. Р. Димитров, ет. 6 непр., ТЕЦ, тер, подобр. - 39 800 лв.

2. Изток, Кл. Готвалд, ет. 3, непреходен, тер. за ремонт- 42 000 лв.

ПРОДАВАМ ТРИСТАЕН

АПАРТАМЕНТ, МОШИНО,

ЕТ. 3, ТЕЦ, НЕПРЕХОДЕН, 2 ТЕР. -

39 000 ЛВ.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1.  Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7
076/67 30 55;

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

 КУПУВА: Двустаен
апартамент, тх/пл., ет. 2-3,

център-около гарата

1. Купува Тристаен  до 45 000 лв. и Двустаен
до 35 000 лв. кв. Изток     

2. Купува Гарсониера до 35 000 лв. и Двустаен
до 50 000 лв. в Център. 

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

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.
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воена тер., с алум. дограма, те-
ракот, с обзавеждане, 37 000
лв./без посредник/ - тел. 0887/
884 095; 0888/503 237

Давам под наем, гарсониера
кв. Изток, тх., без ТЕЦ,
необзаведена - 150 лв. тел. -
0898 704 292

Давам под наем, помещения за
офиси и кантори, кв. Хр. Смир-
ненски и гараж в района на Пе-
чатницата - 0988 953 050

Давам под наем, едностаен апа-
ртамент, Център, обзаведен, непос-
леден етаж, 50 кв.м - тел. 0898/459
455

Давам под наем, обзаведени
стаи всяка със собствен санита-
рен възел - 0888/952 264

Давам под наем, партерно поме-
щение, 90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул.
Св. св. Кирил и Методий 61, 120
кв.м  - тел. 60 35 74

Вестник „Съперник” търси РЕК-
ЛАМЕН АГЕНТ  с опит –
тел.0887/88 40 95; 0888/50 32 37

Търся спешно болногледачка
за възрастна дама. За информа-
ция на телефон 089 455 4467

Кафе аперитив “Струма търси
барман/ка, за предпочитане пен-
сионер/ка/ - тел. 0896/820 636

бокс . има и навес за
паркиране на кола -
около 25 кв. м. тел.
0877/57 47 26; 0895/17
13 57; 0884/49 62 40
Продавам двустаен

апартамент частично
обзаведен партер, 68
кв.м с ПВЦ и изолация.
За огледи в неделя -
тел. 089 470 1142
Продавам, двустаен,

кв. Изток, 68 кв.м, ет. 6/
8, с подобрения, панел,
сменена дограма, чист и
поддържан - тел. 088
882 0327; 089 856 9784
Парцел, УПИ-665 кв.м,

Радина чешма, панора-
ма, слънчев, ток, вода,
на улица, 17 000 лв. -
тел. 0888/700 258; 0888/
932 391
Продавам къща в с.

Студена, РЗП: 140 кв.м,
двор: 1 000 кв.м, цена по
договаряне – тел. 0879/
88 20 55
Продавам парцел УПИ,

с. Рударци, 800 кв.м, ра-
вен, ограден с разреше-
ние за строеж, ток, во-
да, канал, 42 000 лв. -
тел. 0888/695 324
УПИ, Димова махала, 1

100 кв.м, разрешително
за строеж, с Н=15 м и
РЗП: 2 200 кв., продаж-
ба или обезщетение –
тел. 0899/19 42 00; 0899/
19 42 02
Продажби: Двустаен, кв.

Тв. ливади, ет. 4, ЕПК,
преустр. в Тристаен, ус-

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

Продавам Opel Frontera
1995 115 к.с. Джип Бензин
1995 год. Ръчна За части
тел. 089 755 1534
Продавам Alfa romeo 159

3.2 Q4 GIUGIARO DESIGN
тел 088 289 9922; 089 855
9511
Продавам Honda CR-V

2.2I-Dtec 150kc 150 к.с.
Джип Дизел 2011 год.
90000 км Ръчна - тел 088
289 9922; 089 855 9511

Продавам  гараж в кв.
Дараците - тел. 0898 611
444
Продавам къща - тухла/

плоча строителство 1980
год двор 1040 кв. 1 етаж - 2
гаража и 2 избени помеще-
ния 2етаж- 3 стаи, кухня,
тераса, баня с тоалетна, 3
етаж- с леки скосяваниа- 3
стаи, двора е облагороден
с плодни дръвчета, 2 сто-
пански постройки, целого-
дишен достъп, между къщи
- постоянно живущи,тел-за
контакти- 0899 866 534,
0878 55 65 85, 0899 866
525
Продавам Двустаен апа-

ртамент 54 кв.м Тухла - ста-
ра Готов (завършен) 2 етаж
Последен етаж, ул. Соф.
шосе - тел. 0898/61 06 92
Продавам гарсионера на

първи етаж , с разрешител-
но за търговска цел . 35 кв.
м. реални , 22 кв. м. хол , 9
кв. м. спалня , 2 кв. м. тоа-
летна и 2 кв. м. кухненски

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

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

Продавам
Двустаен,

Топ-център, тх.,
ТЕЦ, добър вид,
комуникативно

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

работа

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,
панорама, слънчев, ток, вода, на

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

Собственик
продава:

0887 884 095 и 0888 503 237  
Дава под наем, помещение

132 кв.м, кв. Изток, топ-място,
подходящо за офиси, търгов-
ски представителства, кафе.

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.

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен - 19 900

евро /без посредник/

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

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

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

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

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

35 000лв.
(без посредник)
тел. 0887 884 095

"МИГГ-2011"
ЕООД

Производство на

МЕБЕЛИ  по поръчка от

ПДЧ.   Георги Ангелов

тф: 0898 65 25 11.

е-mail:
migg2011g.angelov@abv.bg

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215

наем



Съперник 9Обяви 26 януари 2016 г.

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР -17

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услуги
за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/
08.01.2016г. на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две годи-
ни на Договора за обществен превоз на пътници по
Междуселищна  автобусна линия  № 23 Перник –
Драгичево.

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 105/ 23.10.2014г. за об-

ществен превоз на пътници и наличие на непосредс-
твен риск от прекъсване на транспортно обслужване
на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 20

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услуги
за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/
08.01.2016г. на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две годи-
ни на Договора за обществен превоз на пътници по
Междуселищна  автобусна линия  № 24 Перник –
Големо Бучино.

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 106/ 23.10.2014г. за об-

ществен превоз на пътници и наличие на непосредс-
твен риск от прекъсване на транспортно обслужване
на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

  Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 23

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услуги
за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/
08.01.2016г. на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две годи-
ни на Договора за обществен превоз на пътници по
Междуселищна  автобусна линия  № 25 Перник – с.
Ярджиловци.

М О Т И В:
Прекратяване на Договор №17 от  21.01.2008г.Про-

дължен с Анекс №1 от 28.07.2008г. за обществен пре-
воз на пътници и наличие на непосредствен риск от
прекъсване на транспортно обслужване на население-
то.

Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР – 26

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съве-
та от 23.10.2007г. относно обществените услуги за път-
нически превоз с железопътен и автомобилен тран-
спорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схе-
ми и за осъществяване на обществени превози на път-
ници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г.
на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две годи-
ни на Договора за обществен превоз на пътници по Меж-
дуселищна  автобусна линия  № 26 Батановци –
сп.Метал

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 118/  14.02.2015г. за об-

ществен превоз на пътници и наличие на непосредс-
твен риск от прекъсване на транспортно обслужване
на населението.

Решението да бъде публикувано в един местен и еди-
н национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 9

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съве-
та от 23.10.2007г. относно обществените услуги за път-
нически превоз с железопътен и автомобилен тран-
спорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схе-
ми и за осъществяване на обществени превози на път-
ници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г.
на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две годи-
ни на Договора за обществен превоз на пътници по Меж-
дуобщинска  автобусна линия Перник – Мали Дрен

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 129/ 15.04.2015г. за об-

ществен превоз на пътници и наличие на непосредс-
твен риск от прекъсване на транспортно обслужване
на населението.

Решението да бъде публикувано в един местен и еди-
н национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 10

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съве-
та от 23.10.2007г. относно обществените услуги за път-
нически превоз с железопътен и автомобилен тран-
спорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за
условията и реда за утвърждаване на транспортни схе-
ми и за осъществяване на обществени превози на път-
ници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г.
на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Перник

за удължаване на срока за не  повече от две години на
Договора за обществен превоз на пътници по Междусе-
лищна  автобусна линия  № 28 Перник – с. Зидарци.

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 21 от  21.01.2008г.,про-

дължен с Анекс № 1от 28.07.2008г.  за обществен пре-
воз на пътници и наличие на непосредствен риск от
прекъсване на транспортно обслужване на население-
то.

Решението да бъде публикувано в един местен и еди-
н национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 11

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услуги
за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/
08.01.2016г. на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две годи-
ни на Договора за обществен превоз на пътници по
Междуобщинска  автобусна линия АГ Перник – АГ
Радомир

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 31 от  21.01.2008г.,про-

дължен с Анекс № 1от 28.07.2008г.  за обществен пре-
воз на пътници и наличие на непосредствен риск от
прекъсване на транспортно обслужване на население-
то.

Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 14

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услуги
за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/
08.01.2016г. на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две годи-
ни на Договора за обществен превоз на пътници по
Междуобластна  автобусна линия София АГ”Серди-
ка” – АГ Перник

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 22/ 03.05.2001г.,продъл-

жен с Анекс № 2 от 28.07.2008г.  за обществен превоз
на пътници и наличие на непосредствен риск от пре-
късване на транспортно обслужване на населението.

 Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 13

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилни-
те превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на
Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услуги
за пътнически превоз с железопътен и автомобилен
транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г.
за условията и реда за утвърждаване на транспортни
схеми и за осъществяване на обществени превози на
пътници с автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/
08.01.2016г. на Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Перник

за удължаване на срока за не  повече от две години на
Договора за обществен превоз на пътници по Междуоб-
ластна  автобусна линия  София АГ”ЮГ” – АГ Перник

 М О Т И В:
 Прекратяване на Договор № 30/30.01.2003г.,продъл-

жен с Анекс № 1/30.01.2008г за обществен превоз на
пътници и наличие на непосредствен риск от прекъс-
ване на транспортно обслужване на населението.

 Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Продължава
от стр. 4

Продължава на стр. 10
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Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 15

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомо-
билните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществе-
ните услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба
№2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвър-
ждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и ис-
кане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на
Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от
две години на Договора за обществен превоз на
пътници по Междуобластна  автобусна линия Со-
фия АГ”Сердика” – с.Драгичево

 М О Т И В:
 Прекратяване на Договор № 115/ 26.03.2015г.за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно об-
служване на населението.

 Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 16

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомо-
билните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществе-
ните услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба
№2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвър-
ждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и ис-
кане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на
Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от
две години на Договора за обществен превоз на
пътници по Междуобластна  автобусна линия Со-
фия АГ”Запад” – с.Студена

М О Т И В:
 Прекратяване на Договор № 115 / 26.03.2015г. за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно об-
служване на населението.

Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 18

Перник, 12.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомо-
билните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парла-
мент и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществе-
ните услуги за пътнически превоз с железопътен и
автомобилен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба
№2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвър-
ждаване на транспортни схеми и за осъществяване
на обществени превози на пътници с автобуси и ис-
кане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на
Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от
две години на Договора за обществен превоз на
пътници по Междуобластна  автобусна линия Со-
фия АГ”Сердика” – с.Кладница

М О Т И В:
 Прекратяване на Договор № 107/ 23.10.2014г.за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно об-
служване на населението.

Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 19

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услу-
ги за пътнически превоз с железопътен и автомоби-
лен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две го-
дини на Договора за обществен превоз на пътници по
Междуобластна  автобусна линия София ”Метрос-
танция 1” – с.Дивотино(Бреста)

М О Т И В:
 Прекратяване на Договор № 111 от  23.10.2014г. за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно обслуж-
ване на населението.

 Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 21

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услу-
ги за пътнически превоз с железопътен и автомоби-
лен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две го-
дини на Договора за обществен превоз на пътници по
допълнителна градска автобусна линия  № 3 „Про-
филакториум”  – бензиностанция”Граово”

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 33/ 30.01.2007г.,про-

дължен с Анекс №1/18.09.2007г. за обществен превоз
на пътници и наличие на непосредствен риск от пре-
късване на транспортно обслужване на населението.

 Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 22

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регла-
мент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и
на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените услу-
ги за пътнически превоз с железопътен и автомоби-
лен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Пер-

ник за удължаване на срока за не  повече от две го-
дини на Договора за обществен превоз на пътници по
градска допълнителна автобусна линия №5 кв.”Мо-
гиличе”  – кв.”Клепало” , комбинирана с град-
ска допълнителна автобусна линия №7 кв.”Мо-
гиличе” – кв.”Калкас”

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 126 от  12.02.2015г.  за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно обслуж-
ване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 24

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Рег-
ламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените ус-
луги за пътнически превоз с железопътен и автомо-
билен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътници
по градска допълнителна автобусна линия № 8 Пер-
ник  – кв.”Тева”

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 127/ 12.04.2015г  за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно об-
служване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 25

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Рег-
ламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените ус-
луги за пътнически превоз с железопътен и автомо-
билен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътници
по градска допълнителна автобусна линия № 9
сп.”Метал” – СБАЛББ”Пантелей”

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 127 от  12.04.2015г. за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно об-
служване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 27

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобил-
ните превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Рег-
ламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент
и на Съвета от 23.10.2007г. относно обществените ус-
луги за пътнически превоз с железопътен и автомо-
билен транспорт, чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от
15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на
транспортни схеми и за осъществяване на обществе-
ни превози на пътници с автобуси и искане с
изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета на Община
Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община

Перник за удължаване на срока за не  повече от две
години на Договора за обществен превоз на пътници
по градска допълнителна автобусна линия № 15
кв.”Тева” – сп.”Метал”

М О Т И В:
Прекратяване на  Договор № 142/ 21.07.2015г. за

обществен превоз на пътници и наличие на непос-
редствен риск от прекъсване на транспортно об-
служване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Продължава
от стр. 9

Продължава на стр. 12



Съперник Спорт 1126 януари 2016 г.

Адрес на редакцията: гр. Перник
"Св. св. Кирил и Методий"
бл. 2 А, ап. 2; тел. 60-13-72

РЕДАКЦИОНЕН СЪВЕТ
Главен редактор:
Любомира ПЕЛОВА

Коментари и
анализи:
Валентин ВАРАДИНОВ

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП
Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА
Цветелина Чавдарова,
Любомил Драганов
КОРЕКТОР
Станислава Боянова

СЧЕТОВОДСТВО
Радка ЛазоваДИРЕКТОР: инж. ИВАН ПЕТРОВ

ИЗДАТЕЛ: "ХЕРМЕС-1992" ЕООД

Дежурен редактор:

ОТДЕЛ РЕКЛАМА      инж. Ани Петрова
Х-л “Струма”, ет. 2, ст. 208, телефон/факс: 60 31 29

РЕКЛАМНИ БЮРА:

1. Редакция в-к “Съперник”
ул.”Св.Св.Кирил и Методий” бл.2 А тел.60 13 72
2. Кафе-клуб “Антония”
нон-стоп кв.Изток ул.”Карл Маркс” 2 А тел. 67 30 83
3. Агенция “СИМЕОН -Д”
ул.”Търговска” 42, ет.2, 60 26 26ISSN 1312-7012

Всеки автор носи отговорност
за материала сиПечат:  Печатница “Аргус”

Член на Българската
асоциация на

регионалните медии

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Виктория СТАНКОВА

„Ñëàâàòà” çàãóáè îò „Áîòåâ”(Âð) â êîíòðîëà
Начело врачани дебют направи Николай Тодоров – Кайзера

Страницата подготви Яне Анестиев

Ботев /Враца/ победи
с 3:1 Струмска слава /Ра-
домир/ в първата кон-
трола от зимната си
подготовка. Мачът се
игра на един от терени-
те с изкуствено покри-

мин., а Любослав Младе-
нов оформи крайното
3:1 в 90-та мин."Доволен
съм от старанието на
играчите. Намираме се
в твърде ранен етап от
подготовката, в която
акцентът е поставен
върху физическото на-
товарване. Беше важно
да проверим игровия
тонус на футболисти-
те, който ме удовлет-
вори", коментира след
мача Кайзера.30-ина фе-
нове от Враца бяха Со-
фия, за да се порадват
на успеха на любимците
си. На трибуните в ком-
плекс "Царско село" има-
ше и доста съгледвачи
от столични отбори.
Николай Тодоров даде
шанс за изява на всички-
те си футболисти.

Футболните национали отиват
на турнир в Япония през юни

„А“ националният отбор на България
ще вземе участие в международния
приятелски турнир „Кирин Къп“ 2016,
който ще се проведе в Япония между 3 и
7 юни тази година, информираха от
БФС. В турнира ще се включат още Да-
ния, Босна и Херцеговина и Япония.Пър-
вите срещи ще се проведат на 3 юни на
стадион „Toйота“ в град Айчи, като съ-
перниците ще бъдат определени чрез
жребий от Японската футболна асоциа-
ция. Победителите ще спорят за първото
място на 7 юни на стадион „Сюита“ в
Сюита (Осака), където ще се проведе и
двубоят за трето място. Началните часо-
ве на срещите ще бъдат обявени допъл-
нително. Припомняме, че това няма да
бъде първо участие на националите на
турнира “Кирин Къп”. През 2013 година
“трикольорите”, водени от Любослав Пе-
нев, спечелиха надпреварата след побе-
да с 2:0 срещу Япония. Успехът за Бъл-
гария дойде след попадение на Станис-
лав Манолев в 3-ата минута и автогол на
Хасебе в 70-ата. През 2006 година пък
пазим лоши спомени от “Кирин Къп”, къ-
дето воденият от Христо Стоичков отбор
падна с катастрофалното 1:5 от Шотлан-
дия. Дни по-рано нашите се справиха с
Япония, побеждавайки с 2:1. 

тие в столичния ком-
плекс „Царско село”.
Двубоят бе неофициа-
лен дебют за новия
старши треньор на вра-
чани Николай Тодоров-
Кайзера,водил дълго вре-
ме и пернишкия „Ми-
ньор”.Милен Василев
,който също игра за
„чуковете”,изведе нап-
ред врачани в средата
на първото полувреме,
а в 42-та мин. пропусна
да реализира и дузпа,
отсъдена за нарушение
срещу него. Съперни-
кът от Радомир се вър-
на в мача за 1:1 в 50-та
мин., но това беше всич-
ко, което можа да нап-
рави в проверката.
Дошлият от Септем-
ври /Сф/ Анатоли Тодо-
ров вкара за 2:1 в 70-та

Стана ясна програ-
мата за срещите от
първия кръг, в първия
етап от Купата на
България при мъжете.
В стартовия кръг иг-
раят 7 отбора от
третата група – „А“
НВГ и 9 отбора от
втората група – Вис-
шата лига, като бе
теглен жребий за двой-
ките. Домакини са от-
борите от по-долната
група, а при среща на
два отбора от една и
съща група, домакинс-
твото на мача бе оп-
ределено отново след
жребий. Всички мачове
са на 27 януари (сряда).

Програма за първия
кръг на Купата на Бъл-
гария

27 януари (сряда)

2016
№1    17:00 ч „ Сла-

вия “ (София)  - „Звез-
дец“ (Горна Малина)

№2    18:00 ч „Черно
море“  (Варна) – „Дуна-
в“ (Русе)

№3    15:00 ч „Дорос-
тол 2014“ (Силистра)
– „Виктория волей“
(Пловдив)

№4    18:00 ч „Черно-
морец 2008“ ( Бяла) -
„Ботев“ (Луковит)

№5    15:00 ч „Етро-
поле“ (Етрополе) - „Ве-
рея волей“ (Стара За-
гора)

№6    19:00 ч „Изгре-
в“   (Ябланица) – „ГРА-
Д“ (Белоградчик)

№7    17:00 ч „Попо-
во 09“ (Попово) – „Бо-
тев“ (Ихтиман)

№8    18:00 ч „Раков-

ски – 1964“ – „Академи-
к“ (Благоевград)

В първия етап от
Купата на България се
играе на елиминационе-
н принцип до оставане
на два отбора, които
ще продължат във
втората фаза. Всички
срещи ще се изиграят
в три кръга – съот-
ветно на 27 януари
(сряда) - първи кръг, 3
февруари (сряда) –
втори кръг и 10 фев-
руари (сряда) – трети
кръг. Схемата за вто-
рия кръг предвижда да
се срещнат помежду
си победителите от
мач  № 1 и 2, победите-
лите от  мач  № 3 и 4,
победителите от  мач
№ 5 и 6 и победители-
те от  мач  № 7 и 8.

Турнирът за Купата по
волейбол почва утре

Седем медала  и отборна
купа взе СК „Кракра” на самбо

КЛУБ ПО ДЕЛТА И
ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ- ПЕРНИК

с. Расник, обл. Перник, общ.Перник,
П.к.2357, Булстат 113595175

Управителният Съвет на Клуб по Делта
и Парапланеризъм-Перник, на основа-
ние чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от устава на
сдружението свиква Общо събрание на
27.02.2016 г събота, от 10:00 ч. в сграда-
та на Клуба на Ветераните

-   от Войните и Офицерите от запаса ,гр.
Перник, ул.”Св.св. Кирил Методий” 11, при
следния дневен ред:

1. Отчет и одобряване на дейността на
УС за изминалата 2015 година, утвържда-
ване на отчета и баланса и освобождаване
от отговорност;

2. Освобождаване и приемане на нови
членове;

3. Обсъждане на финансите и проектобю-
джет за 2016 г;

4. Одобряване на Спортен календар за
2016 г.

5. Други
Съгласно устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ при

липса на кворум събранието ще се състои
един час по-късно на същото място и ще
се смята за редовно, колкото и делегати
да присъстват.

Председател на У С:
/ Димитър Ралев/

Седем медала  спечелиха самбистите от СК
„Кракра” на проведеното в София държавно
първенство за юноши  и девойки до 18 и до  20
години.           Два медала, и двата сребърни, във
възрастовите групи до 18 и до 20 години спече-
ли  ученичката от СУ „Олимпиец” Виктория Пав-
лова. Бронзови медали при по-големите спече-
лиха и Александрина Миткова и Теодора  Кири-
лова,които също учат в Спортното училище. При
20-годишните младежи втори в своята катего-
рия стана и Ангел Рангелов. При 18-годишните
сребърни медали взеха Людмила Йорданова и
Дарина Павлова , Сандра Елисеева от СУ”Олим-
пиец” и Румяна Стефанова са с бронзови меда-
ли. В отборното класиране  девойките  до 18 го-
дини от СК „Кракра” станаха трети.

 Отборът на Румил Жотев
почна с 5:0 контролите

Локомотив 2012 /Мездра/ срази Балкан /Ботев-
град/ с 5:0 в първата си контрола от зимната
подготовка, която премина на изкуствения те-
рен в железничарския град. В 7-та мин. Емил
Колев откри с глава за 1:0 след центриране на
Никола Яначков. В 9-та мин. Валдемар Стоянов
увеличи на 2:0 с шут от границата на пеналта, а
само 60 сек. по-късно пак той се разписа за 3:0.
В 11-та мин. Денил Селимински отбеляза за 4:0,
възползвайки се от пас на Валдемар Стоянов. В
17-та мин. Иван Скерлев оформи петицата. Дома-
кините намалиха темпото значително до края на
проверката и до нови попадения не се стигна.

Още двама потвърдиха
за юбилея на Стоичков

Бившите съотборници на Христо
Стоичков от Чикаго Файър - Петер Новак
и Диего Гутиерес потвърдиха участието
си на юбилейния мач по случай 50-го-
дишнината на Камата.  Новак (вляво на
снимката) е играл Турция, Швейцария и
Германия преди да заиграе в Чикаго Фа-
йър през 1998 година, където се събира
със Стоичков. Чехът в момента е изпъл-
нителен вицепрезидент на Филаделфия
Юниън, но е работил и като помощник-
треньор в националния отбор на
САЩ. Диего Гутиерес пък е познат като
един от най-добрите плеймейкъри в Со-
кър лигата. През 2001 година колумбие-
цът взима американки паспорт става
част от националния отбор на САЩ.
Днес Гутиерес е телевизионен комента-
тор във Fox Sports.

Александра Жекова с тежка контузия
Най-добрата ни сноубордистка Александра Жекова

няма да участва на зимните Xgames в Аспен идния уике-
нд заради контузия.  Сани е получила травмата на лакът-
ната става при падането на финалния скок по време на
квалификациите за втория старт от Световната купа във
Фелдберг (Германия) вчера. Именно тежката контузия
стана причина Жекова да не може да участва пълноцен-
но във четвъртфиналите на СК, където в крайна сметка
остана 14-а. ”Лакътната ми става блокира и няма как да
стартирам на Xgames в това състояние”, написа Сани от
Фелдберг.  ”Няма да съм конкурентно способна и за мен
няма смисъл да стартирам с контузия за пореден път при
положение, че се стремя към високи постижения. Приби-
рам се в България, за да се установи какъв е проблемът
и да започна да се възстановявам бързо”, добави Жеко-
ва.  
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СТУДОВЕТЕ МИНАХА, АМА
ВРЕМЕТО ПАК ОСТАВА ВО-
ДЕЩА НОВИНА. Сега на дне-
вен ред е затоплянето, което
ще ни мъчи не по-малко от по-
ледицата. Да газиш мокър

сняг и локви е далеч по-гадно, отколкото
да се пързаляш на лед и да се тътриш в
сухия сняг. Явно разбрала тая житейска
максима, пернишката управа се захвана-
ла от вчера сериозно да изчисти остатъци-
те от снега на площада. Задача тежка,
непривлекателна, даже отвратителна. Що-
то се очертава тоя процес да отнеме пове-
че сили и средства и от самият ремонт на
площада. Миниатюрните снегоринчета яко
бачкат върху белите партини, ама как ще
смогнат - един Господ знае. Сурвакар-
ският фестивал чука на вратата и ако до
петък снегът не отиде в река Струма, ще
се намери в обувките и чорапите на хил-
ядите гости и сурвакари. Вярно, повечето
обичаи, които разиграват групите, са зим-
ни и снегът е естествен декор на маскара-
да, ама в случая дойде възмножко. Освен
ако не пренастроят сценариите си на вод-
на основа, каквато безспорно ще домини-
ра по време на грандиозната изява.

ЕДНА БАБА НАМЕРИ КОЛАЯ НА
АЛО ИЗМАМНИЦИТЕ И С ХИТЪР ХОД
ЗАКОВА ЕДИН ОТ ТЯХ. Закова го за
радиатора, както обичат да казват поли-
цаите. Хладнокръвната жена като същин-
ски Джеймс Бонд не загубила присъствие
на духа, когато анонимният измамник си
поискал скромно 1600 лв. Реагирала като
разузнавач от школата на Путин, сглобила
перфектна схема за залавяне на нахални-
ка и след като вляза в комбина с местните
ченгета увенчала делото си с колосален
успех. Оня бил пипнат като по учебник по
криминалистика и сега с него ще си уп-
лътнят работното време бая следователи,
докато изпише черно на бяло какъв му е
случая и какво е предназначението на
джаджите в колата му. Абе има и оправни
баби, трябва само да ги издирим и да им
дадем шанс в живота! А кинаджиите да
почнат да пишат сценарии за баби под
прикритие.

АКУМУЛАТОРДЖИИТЕ ЗАХЛЕБИ-
ХА ДОБРЕ В ПОСЛЕДНИТЕ ДНИ. Ку-
чите студове бастисаха бая акумулатори,
чийто собственици се въртяха ден-два
около вдигнатите капаци на колите си,
преди да ги добутат до сервизите. Обичай-
на гледка е да видиш няколко автомобила
на опашка за смяна на акумулатори, което
е все пак добре за малките и средни
фирми. Че ако декемврийските жеги бяха
продължили, стангацията щеше да обхва-
не и тоя перспективен зимен бизнес.

Иззеха 3800 къса
цигари без бандерол

Любомира ПЕЛОВА
Радомирски полицаи иззеха

3 800 къса контрабандни цигари.
Акцията е проведена в края на

миналата седмица, когато бил
претърсен имот на улица „Учи-
лищна” в град Радомир. В поме-
щение на пакетажен цех, ползва-
но от 37-годишният Л.Н., са наме-
рени и иззети 3 800 къса цигари
без акцизен бандерол от една и
съща марка. Ползвателят на цеха
е задържан за срок до 24 часа с
полицейска заповед. Той е познат
на органите на реда с противоза-
конно отнемане на моторно пре-
возно средство.

Образувано е досъдебно произ-
водство и работата продължава
под ръководството на Районна
прокуратура – Радомир.

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 28

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните
превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета
от 23.10.2007г. относно обществените услуги за пътни-
чески превоз с железопътен и автомобилен транспорт,
чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъ-
ществяване на обществени превози на пътници с авто-
буси и искане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета
на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Перник

за удължаване на срока за не  повече от две години на
Договора за обществен превоз на пътници по градска
допълнителна автобусна линия № 20 Е Перник – Кра-
левски път(по извънградската магистрала).

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 23/ 21.01.2008г., продъл-

жен с Анекс №1/ 28.07.2008г. за обществен превоз на
пътници и наличие на непосредствен риск от прекъсва-
не на транспортно обслужване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 29

Перник, 12.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните
превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета
от 23.10.2007г. относно обществените услуги за пътни-
чески превоз с железопътен и автомобилен транспорт,
чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъ-
ществяване на обществени превози на пътници с авто-
буси и искане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на Кмета
на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Перник

за удължаване на срока за не  повече от две години на
Договора за обществен превоз на пътници по градска
допълнителна автобусна линия №44 кв.”Драгановец”-
–„Ингилийзка махала”.

М О Т И В:
Прекратяване на Договор № 25/ 21.01.2008г.,продъл-

жен с Анекс №1/ 28.07.2008г.  за обществен превоз на
пътници и наличие на непосредствен риск от прекъсва-
не на транспортно обслужване на населението.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР - 30

Перник, 13.01.2016г

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните
превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент
(ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета
от 23.10.2007г. относно обществените услуги за пътни-
чески превоз с железопътен и автомобилен транспорт,
чл. 16д, ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията
и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъ-
ществяване на обществени превози на пътници с автобу-
си и искане с писмо с вх. №08-01-2/07.01.2016г. и
изх.№15/слу-1462-13/07.01.2016г. от Община Перник, от-
носно  разрешаване за сключване на договор за възла-
гане и изпълнение на разписание.

Р А З Р Е Ш А В А М:
на Община Перник предприемане на СПЕШНА МЯРКА

във вид на пряко възлагане на Договор за обществен
превоз на пътници по Междуселищна автобусна ли-
ния № 19  – Перник – с.Кралев дол за срок не по-дъ-
лъг от две години от изтичане на сключения  Договор  №
22/21.01.2008г. и Анекс № 1/ 28.07.2008г.

М О Т И В:
Наличие на непосредствен риск от прекъсване на тран-

спортното обслужване на населението след предсрочно
прекратяване на  Договор  № 22/21.01.2008г. и Анекс №
1/ 28.07.2008г.

   Решението да бъде публикувано в един местен и
един национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР- 31

Перник, 13.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните
превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО)
№ 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от
23.10.2007г. относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт, чл. 16д,
ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за осъщест-
вяване на обществени превози на пътници с автобуси и
искане с писмо с  и изх.№15/слу-9717-5/07.01.2016г. на
Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
на Община Перник предприемане на СПЕШНА МЯРКА

във вид на пряко възлагане на Договор за обществен
превоз на пътници за срок не по-дълъг от две години от
датата на издаване на разрешението по  Междуселищ-
на автобусна линия № 21  – Перник – Кладница

М О Т И В:
 Обединяване на междуселищните автобусни линии

№21 Перник – Кладница и № 22 Перник- Рударци с Реше-
ние № 42 по Протокол № 4 /16.12.2015г. на Общински съ-
вет Перник и писмо с Вх.№08-01-3/07.01.2016г. на Кмета
на Община Перник за разрешаване за сключване на до-
говор за възлагане на изпълнител на разписания.

Решението да бъде публикувано в един местен и един
национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ     /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

2300 Перник, пл. Св. Иван Рилски 1Б
тел.: +359 76 649 910, факс: +359 76 604 755

e-mail: oblast@pk.government.bg
web: www.pk.government.bg

Р Е Ш Е Н И Е
№ РР-34

Перник, 25.01.2016г.

На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните
превози, във връзка с чл. 5, параграф 5 от Регламент (ЕО)
№ 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от
23.10.2007г. относно обществените услуги за пътнически
превоз с железопътен и автомобилен транспорт, чл. 16д,
ал. 6 от Наредба №2 от 15.03.2002г. за условията и реда
за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с
автобуси и искане с  изх.№16/слу-125/08.01.2016г. на
Кмета на Община Перник

Р А З Р Е Ш А В А М:
Предприемане на СПЕШНА МЯРКА от Община Перник

за удължаване на срока за не  повече от две години на
Договора за обществен превоз на пътници по
Междуобщинска  автобусна линия АГ Перник – АГ
Трън

М О Т И В:
Наличие на непосредствен риск от прекъсване на

транспортното обслужване на населението след
прекратяване на  Договор  № 18/03.05.2001г.

Решението да бъде публикувано в един местен и един
национален ежедневник.

Д-Р АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ /П/
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Продължава
от стр. 10 Разкриха четири кражби

от вили в Радомирско
Любомира ПЕЛОВА

Радомирски-
те криминалис-
ти разкриха че-
тири кражби,
извършени от
вили в община-
та. Оказало се,
че обраните
имоти са в село
Гълъбник, а
престъплението
е дело на столи-
чани, които в момента вече изтърпяват наказание «ли-
шаване от свобода».

Имотите в селото са били разбити в началото на месец
ноември миналата година. Неизвестните тогава извър-
шители отмъкнали от четирите вили инструменти, храни-
телни продукти и покъщнина. Започналите досъдебни
производства и предприетото разследване се увенчали
с успех. Органите на реда установили, че автори на
кражбите са криминално проявените и изтърпяващи в
момента наказания „лишаване от свобода” за същите
престъпления З.М. на 50 години и седем години по-мла-
дият В.З. от софийското село Лозен. Процесуално-
следствените действия продължават.


