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Сурвакари от Люлин гониха злото и отправяха наричания за добруване

 Пренасяне
мощите на
св. Йоан
Златоуст

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

Даваш ли,
даваш...

Балканджи Йово отново изле-
зе на мода не защото сме чак под такова
робство, а понеже имаме сериозен проблем
с даването и вземането. Цялата нация се е
хванала за главата кое се маха от родолюби-
вите учебници и кое се слага като евроат-
лантическа ценност. Това, което на час по
лъжичка бълват медиите,  може би не е
цялата истина, но и частица от нея да е,
от Балканджи Йово пак няма да остане ни-
що.

Събрали се някакви експерти и режат ли,
режат. Както поробителите от коравия
българин. Това ако не е метафора, здраве
му кажи. Накрая ще стане пак като в песен-
та – ще изрежат безмилостно целия Бал-
канджи Йово, но духът му ще остане. За да
напомни и днес, че важна е не опаковката, а
съдържанието. И не в кой клас си го учил, а
да ти остане за цял живот.

След като дадохме доброволно какво ли не
и на кого ли не, опряхме и до възрожденци-
те. Така ги разместихме във времето и
пространството, та сякаш самата Бълга-
рия се върна във  Възраждането, а Чинту-
лов, Ботев, Вазов ни станаха комшии.

И ако не се осъзнаем, че като даваме, се
продаваме,  то даже и нечовешкият харак-
тер на Балканджи Йово няма да ни спаси от
духовното опустошаване.

Валентин ВАРАДИНОВ

Виктория СТАНКОВА 
Сурвакари от село

Люлин гониха злото и от-
правяха наричания за
добруване в Министерс-
твото на културата .
Това стана в рамките на
пресконференцията, на
която бе представено
юбилейно издание на  25-
ия Международен фести-
вал на маскарадните иг-
ри Сурва 2016г.

В нея взеха участие  -
заместник-министърът
на културата Боил Ба-
нов, под чиито патрон е 
фестивала, кметът на
община Перник д-р Вяра
Церовска, зам.-кметът
по образование и култу-
ра Севделина Ковачева,
директорът на Нацио-
налния етнографски му-
зей Петко Христов и ди-
ректорът на Регионал-
ния исторически музей
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Информационен всекидневник

ÇÀ ÎÁÙÈÍÑÊÈ ÑÚÂÅÒÍÈÖÈ

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ

Предлага:
- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

Телефони:
 076/60 11 00;
0896/62 10 01

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

Емилия Велинова.
Вяра Церовска пред-

стави пред медиите ис-
торията и основните ак-
центи на мащабната
проява. Журналистите
получиха и пълната прог-
рама с изявите и инициа-
тивите, включени в
предстоящия фестивал.

Ние жителите на гра-
да и областта ревниво
пазим този изключител-
но автентичен и непов-
торим обичай и сме от
малкото, които успяхме
да го предадем от поко-
ление на поколение. Уси-
лията полагани в години-
те за съхраняване на
обичая си заслужават.
Сурва” вече е световна-
та съкровищница на
ЮНЕСКО. Сурва” е при-
мер за комуникация меж-
ду поколения, между но-
во и старо, настояще и

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 
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ÄÂÀÌÀ ÍÎÂÈ ÏÎÄÑÈËÂÀÒ
“ÌÈÍÜÎÐ”

бъдеще, между различни
етноси. Това е обичай,
който ни прави по-бога-
ти духовно, по мъдри и
толерантни”, сподели
Вяра Церовска.

Почина майката на президента Първанов
Виктория СТАНКОВА

Почина майката на
президента Георги
Първанов. Възрастна-
та Марийка Първано-
ва е получила инсулт
и е била на командно
дишане в болницата,
където си е отишла
от този свят. Това е
вторият удар, който
получава. През 2011 г.
тя преживя тежък ин-
султ, но се съвзе.

Марийка Първанова
живееше в малка къща
в кв. „Рудничар”. Геор-

ги Първанов много
често навестява май-
ка си, разказваше сама-
та тя приживе. Внуци-
те й Владимир и Ивай-
ло също редовно идва-
ли при баба си.

Преди да се нанесе
тук, тя е живяла със
съпруга си Седефчо в
ковачевското село Ко-
сача. Днес първата къ-
ща на семейството е
почти разрушена.

Съседите от квар-
тала разказват, че Ма-
рийка винаги е била

скромна жена. Живяла
е както всички пенсио-
нери в “Рудничар” и ка-
то тях поддържала зе-
ленчукова градина в
дома си. Преди да се
пенсионира е била кра-
нистка в бившия завод
„Струма”, където ра-
ботил и съпругът й.

Поклонението пред
тленните останки на
Марийка Първанова ще
бъде днес /27 януари/
от 13 часа в черквата
“Св. Пророк Илия” в
кв. Мошино.

На страница 3

”Фотография и маски” в
галерия „Марин Гогев”

Виктория СТАНКОВА
НЧ”Съзнание-1922г.” представя на 27 януари от

17.30ч в галерия”Марин Гогев” третата самостоя-
телна изложба на фотографа Андон Тацев . Тя ще
бъде под мотото “Фотография и маски”, посветена
на “Сурва-2016”.

Андон Тацев е познат на пернишката публика.Ро-
ден е през 1958г. гр.П етрич,но живее и работи в
Перник.Семеен с две деца.

С фотография се занимава от повече от 30 годи-
ни.Страстта “фотография” развива през годините в
Кинофотоклуб “Перник”,в фотоклубовете в Мла-
дежки дом-Перники Дворец на Културата Перник.В
момента публикува творбите си в много фотограф-
ски сайтове.Както самият той обича да казва за
фотографията не се разказва -трябва да се види и
почувства-затова заповядайте в галерия”Марин Го-
гев”.Изложбата може да се види до 11.02.2016г.

Променлива
облачност
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Äåñåòêè â àðåñòà ñëåä ìàùàáíà ñïåöàêöèÿ â Ïåðíèê
Задържаха крадци на коли, черна и бяла техника

Пет милиона приходи
планува общината в  Трън

Силвия ГРИГОРОВА
 Общинският съвет в Трън свиква ре-

довна сесия на 28 януари от 14.00ч.
Дневният ред на сесията включва 24 точ-
ки. Първата точка е приемане на основ-
ния финансов документ на общината- бю-
джета за 2016 г. На тази сесия ще бъде
утвърдена и числеността и структурата
на общинската администрация. В днев-
ния ред са включени още: отчет на със-
тоянието на общинската собственост и
резултатите от управлянието й; утвър-
ждаване на годишната програма за уп-
равление и разпореждане с имоти- об-
щинска собственост; застраховка на
имоти частна общинска собственост и др.

През 2016г Община Трън ще разчита на
приходи в размер на 5 148 957 лв. Прихо-
дите за делегирани от държавата дей-
ности са в размер на  1 925 396 лв в това
число обща събсидия за делегирани от
държавата дейности в размер на
1 753 836 лв. Заложените приходи от мес-
тни дейности възлизат на 3 223 561 лв.
Най-голямото перо в тях са неданъчните
приходи, които са в размер на 1 493 000
лева и общата изравнителна субсидия,
която възлиза на  663 200 лева.

В разходната част на бюджета са зало-
жени за местни дейности 3 223 561 лева,
а за делегирани от държавата дейности-
1 925 396 лв. В капиталовите разходи на
общината са заложени разходи в размер
833 500 лева за обекти от поименните
списъци.

В проекта за решение на общинския
бюджет е записано, че Общинският съ-
вет дава съгласието си възникналият
временен недостиг на бюджетни средс-
тва за местни дейности да се покрива те-
кущо с временни безлихвени заеми от
извънбюджетни сметки и фондове на об-
щината. За държавните дейности ще се
отправя мотивирано писмо до Министерс-
твото на финансите за предоставяне на
авансова сума от одобрената субсидия.

Любомира ПЕЛОВА
Двадесет и трима

пернишки крадци и ав-
тоджамбази са се озо-
вали  в ареста завче-
ра. Те са били закопча-
ни по време на мащаб-
на специализираната
полицейска операция,
проведена в понедел-
ник на територията
на Перник. От прес-
центъра на Вътреш-
ното министерствно
уточниха, че акцията
е била насочена към
противодействие и
превенция на различ-
ни видове престъпле-
ния – кражби, взломни
кражби, противоза-
конни отнемания на
автомобили и др. В

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

фия на магазин за
бяла и черна техника,
останалите са в ели-
та на автомафията.
След масираните аре-
сти автокрадците
буквално били в шок,
а това била и целта
на спецоперация – да
се стреснат малко,
тъй като според раз-
следваши станали из-
ключително нагли,
вдигайки по 4-5 коли
на нощ. Сред закопча-
ните бил и автокра-
децът Иван Иванов,
който свил луксозния
джип „Мерцедес” на
фолкпевицата Магда.
Компания в ареста му
правели Медкето, Пи-
кьоро, Кръто, Чочо и
куп други джамбази,
които са се превърна-
ли в легенди в подзем-
ния свят. „Задържа-
ните са от 4 групи за
кражби на автомоби-
ли от среден и висок
клас. Освен на тери-
торията на Перник и
София, има оператив-
ни данни, че са дей-
ствали още в Дупни-
ца, Благоевград, Пет-

рич, Враца, Монтана”,
обяснили криминалис-
ти. Само от къщата
на душманина на Маг-
да били иззети 63 дви-
гателя със запилени
номера. „Към момента
сме установили, че
групите стоят зад
кражбите на 3 возила
– основно лимузини и
джипове за по 50-60
бона всяка, но предпо-
лагаме, че цифрата ще
скочи тройно. Това са
престъпления, извър-
шени само в послед-
ния месеца, а реализи-
раните приходи са в
размер на стотици
хиляди левове”, комен-
тираха от ГДКП.

Двама от задържа-
ните стоят зад дръз-
кия обир на магазин
„Технополис” в София
преди време. Смята
се, че те са се учили
на занаят от перниш-
ките корифеи в този
бранш Пуйката, Ники
Мирчев и Вели Дългия,
които стоят зад
дръзките удари на ин-
касо коли и банкови
клонове.

РЗОК с нов зам.директор

Любомира ПЕЛОВА
Районната здрав-

ноосигурителна ка-
са в Перник има нов
заместник дирек-
тор. Постът заема
Мария Станоева. Тя
заема поста от 25
януари 2016 година.
Тя е назначена, след
като мяcтoтo бe

oвaкaнтeнo от
предшественичката
й д-р Величка Кадий-
ска, заела поста ди-
ректор на  „Специа-
лизирана болница за
активно лечение на
белодробни болести
– Перник” ЕООД.

Дo преназначава-
нето й Мария Ста-

Разяснителни срещи за директните
плащания прави МЗХ в Перник

Силвия ГРИГОРОВА
Експерти на Министерство на земеделието и храните и Областна

дирекция „Земеделие“-Перник ще проведат три информационни сре-
щи по кампанията за директните плащания през 2016 г. на територия-
та на Област Перник до края на месец януари.

Първата информационна среща ще се проведе на 27 януари 2016
г./сряда/, от 11:00 часа. Тя е за района на Община Земен и ще се про-
веде в залата на общината.

На 28 януари 2016 г. (четвъртък), с новостите около кампанията ще
бъдат запознати и земеделците от община Ковачевци. Срещата е с
начален час 11:00 часа и ще се проведе в  сградата на общината.

На 29 януари 2016 г. (петък), от 11.00 часа, в залата на Младежкия
дом започва срещата със земеделските производитеби от Радомир.

 

нея са участвали слу-
жители на СДВР, ГД
„Национална полиция“
и Областната дирек-
ция на МВР в Перник.
В хода й са проверени
22-ма криминално
проявени за кражби и
противозаконни от-
немания на моторни
превозни средства.
Служителите са из-
вършили проверки на
множество адреси в
Перник. Задържани са
15 мъже на възраст
между 20 и 40 години.
13 от тях са крими-
нално проявени и ре-
гистрирани за проти-
возаконно отнемане
на автомобили, а сре-
щу останалите двама

са води досъдебно
производство за
кражба.

При претърсвания
в една от проверени-
те автоморги и съсе-
ден имот  полицаите
открили множество
двигатели, скорости
и други части от раз-
комплектовани краде-
ни леки автомобили
от марките „Ауди” и
„БМВ”.  Работата по
установяване на съп-
ричастността и на
други извършители
на криминални прес-
тъпления продължа-
ва. Предстои доклад
на събраните мате-
риали в прокуратура-
та.

Столичен ежеднев-
ник уточнява, че чен-
гетата нахлули в до-
мовете на най-добри-
те автоджамбази и
крадци от областния
град в 5 часа сутрин-
та, измъквайки ги
буквално от леглата
им. От Главна дирек-
ция „Криминална поли-
ция”, която е ръково-
дила операцията съв-
местно със СДВР, са
уточнили, че сред за-
копчаните двама са
съпричастни към
крупна кражба в Со-

ноева бeше началник
отдел „Финансово-
счетоводни дейнос-
ти и администра-
тивно обслужване”
и главен счетоводи-
тел на РЗОК-Перник.
В Здравната каса тя
работи oт 2004 го-
дина като началник
отдел и главен сче-
товодител.

Мария Станоева е
икономист по обра-
зование, завършила
е специалността
„Финанси и кре-
дит”. Paбoтилa e
кaтo главен счето-
водител на V²-то
СОУ и старши сче-
товодител в Аге-
нция „Държавен и
вътрешен финансов
контрол”.
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Сурвакари от Люлин гониха злото и отправяха наричания за добруване

Нови знамена на входните
и изходните артерии на Перник

Любомира ПЕЛОВА
Започна подмяната на старите избелели и

изпокъсани знамена ва входните и изходни
артерии на Перник, за да може градът да пос-
рещне достойно хилядите гости, които часа за
юбилейното издание на Международния фес-
тивал на маскарадните игри „Сурва” 2016.

Още миналия месец кметът Вяра Церовска
разпореди да бъдат взети мерки, за да се ре-
ши казусът. С течение на годините българ-
ският трибагреник, жълто-черният флаг на
Перник и звездното знаме на Европейския
съюз бяха в окаяно състояние, а става дума
за символи,  натоварени с много смисъл и с ог-
ромно значение. Подобно отношение към сим-
волите на българската нация и държавност е
недопустимо и е сериозно нарушение на Зако-
на за държавния печат и националното знаме
на РБългария и подлежи на сериозна санкция.
Затова новият кметски екип предприе веднага
мерки за подмяната на знамената-символи.

Валидират пощенска
марка за “Сурва”

Виктория СТАНКОВА

Млади перничани събират
истории с нов подход

Виктория СТАНКОВА
„Градски легенди“ е литературен проект

на няколко млади перничани, които искат
да върнат любовта към четенето сред свои-
те връстници в Перник и околността. За цел-
та събират авторски разкази и организират
интересни събития, на които млади автори
да се изявят и “четящите” хора в нашия
град да срещат свои съмишленици.

Ако обичате да пишете, да съчинявате, да
слушате интересни преживелици или исто-
рии, то този проект е точно за Вас.

“Ние сме Фабрика За Истории - клуб, в
който развиваме млади автори, помагаме
им да се изявят пред публика, споделяме
интересни разкази...“ - представят проекта
организаторите.

Сред нас има хора, които са писатели, но
все още не знаят това. Бъдете смели и се
включете във Фабриката за истории „Град-
ски Легенди“. 

Ще имате възможността лично да проче-
тете Вашето произведение в кафе-клуб
„Търтеите“ или пък да поканите някого, кой-
то да прочете историята вместо Вас.

Следващото събитие е на 28.01(четвътък)
от 19:30 в кафе-клуб „Търтеите“.

“Нека заедно се забавляваме пишейки,
измисляйки, разказвайки. 

Една специална вечер за специални хора!
Очакваме Ви!“- приканват младежите. По-

вече за тях можете да прочетете във Face-
book страницата им.

Перничанка, шофирала с
над 4 промила, на съд

Любомира ПЕЛОВА

се развива и увличат
все повече хора, кои-
то участват в него.

Тази година имаме
рекорден брой уча-
стници. В състеза-
телните дефилета са
заявили участие 110
групи или 6382-ма уча-
стници, което досега
не се случвало. От
тях 92 групи са бъл-
гарски, с 5961 уча-
стници, а чуждес-
транните групи пък
са 19. Сред тях са оби-
чайните от Сърбия,
Македония, Румъния,
Гърция и Албания. Тази
година с интерес ще
видим и дефилето на
групата от Мали, кои-

Тя посочи, че Пер-
ник ще  бъде един гос-
топриемен домакин,
който ще посрещне
всички, които искат
да споделят магията
на играта, да докос-
нат маските и да се
почувстват обнове-
ни.

Участниците бяха
поздравени и от зам.-
министъра на култу-
рата Боил Банов.

С радост и гордост
зам.-кметът Севдели-
на Ковачева отбеляза,
че фестивала с всяка
следваща година от
неговото провеждане

риноги какви пари са
отделени за тази дей-
ност и за какво се хар-
чат те, подкрепи го
лидерът на областно-
то ръководство на
„Атака” проф.Румен
Ваташки.

На пресконферен-
цията вчера той пос-
тави остро и въпро-
сът с тежката зад-
лъжнялост на община-
та и заплатите на об-
щинските съветници.
След като Перник е на
второ място в стра-
ната с 30-милионен
борч, за мен това оз-
начава, че много се
краде, отправи тежко
обвинение Ваташки.
Той призова кмета на

Любомира ПЕЛОВА
Проблемът с глут-

ниците скитащи без-
призорни кучета в
Перник, бе бистрен и
на вчерашната прес-
конференция на ПП
„Атака” в Перник. Ак-
тивистът на партия-
та Павел Павлов пока-
за стряскащи снимки,
направени в перниш-
кия квартал Мошино,
на които се виждат
десетки помияри, кои-
то скитат из кварта-
ла, въртят се около
заведенията, магази-
ните и входовете на
жилищните коопера-
ции и тормозят хора-
та от един от най-го-
лемите жилищни квар-
тали на областния
град. Всяка сутрин
Мошино осъмва с но-
ви глутници, явно ги
докарват отнякъде
през нощта, ние наши-
те си ги знаем, даже
имена си имат, ама те
не са толкова много,
заяви Павлов. Време е
общинската админис-
трация и представи-
телите на фирмата,
която е ангажирана
със събирането на
безпризорните чети-

Проблемите с помияри и
заплатите на съветниците
бистриха от „Атака”

общината Вяра Церов-
ска сама да направи
нужните постъпки, за
да намали заплатата
си и така ще могат да
бъдат намалени и зап-
латите на съветници-
те. Според лидера на
„Атака” те наистина
са скандално високи,
но всъщност нито ед-
на група съветници
реално не е направено
нищо, за да бъдат сва-
лени те. Ваташки даде
за пример странната
коалиция БСП – ГЕРБ,
която на последната
редовна сесия предло-
жи да получават 25
процента от брутна-
та месечна заплата на
председателя на ми-
нипарламента. Пред-
ложението не мина,
тъй като при гласува-
нето в заседателната
зала отсъстваха съ-
ветници и от двете
групи, припомни Ва-
ташки, според когото
това било само „прах
в очите”. Лидерът на
„Атака” смята, че и
700 лева са твърде
високи месечни въз-
награждения при се-
гашния хал на общин-
ската хазна.

от страница 1

Марка за 50 години „Сурва” тръгва като
посланик на България по света, за да пока-
же една българска традиция, запазила ко-
лорит и ритуали.

Тържественото  валидиране на марката
ще се състои на 28 януари от 11 часа във
второ фоайе на Двореца на културата в Пер-
ник, обяви на пресконференция в Минис-
терството на културата  зам.-кметът по обра-
зование и култура Севделина Ковачева.

Изданието, което получи своя старт заед-
но с фестивала, включва пощенска марка и
блок, специален печат и илюстрован плик.
Автор на проекта е худжникът д-р Людмил
Веселинов.

Номиналната стойност на марката е 1.50
лв. Това е филателно издание за дните, през
които отбелязваме 25-то юбилейно издание
на Международния фестивал на маскарад-
ните игри. Пощенската марка ще е запазен
знак за Перник, за традициите на града, ка-
то чрез нея те ще обиколят всички кътчета
на планетата.

то ще представят
африкански маскара-
ден обичай”, отбеляза
Севделина Ковачева.

По традиция и тази
година фестивалът
ще бъде уважен от
председателя на Фе-
дерацията на европей-
ските карнавални гра-
дове барон Хенри ван
Дер Кроон, както и
членове на междуна-
родния борд на ФЕКГ.

25-ят Междунаро-
ден фестивал на  мас-
карадните игри“Сур-
ва“2016 ще се проведе
на 29,30,31 януари  в
Европейската столица
на маскарадните игри-
Перник.

Нови трима жители на Пернишко са прив-
лечени като обвиняеми за извършени от тях
различни престъпления.

Сред нарушилите законовите разпоредби
е 30-годишна жителка на областния град,
която е хваната да шофира с рекордната
концентрация на алкохол в кръвта 4,27 про-
мила. Дамата с инициали В.В. е била спряна
за проверка в пернишкия квартал «Карама-
ница», докато шофирала лек автомобил
«Сеат Ибиза».

61-годишен перничанин пък ще отговаря
за незаконна продажба и държане на цига-
ри без бандерол. На акцизната стока крими-
налистите се натъкнали през месец октом-
ври миналата година, когато служители на
реда обискирали жилището на В.П. в облас-
тния град. Били намерени и иззети 1281 къ-
са контрабандни цигари от различни марки.
Някои от папиросите били свити ръчно, дру-
гите били фабрична изработка. Разследва-
щите установили, че цигарите са били пред-
назначени за продажба. В.П. е привлечен
като обвиняем и му е наложена мярка за
неотклонение „подписка”.

Повдигнато е обвинение и на поредния
«забравил», че трябва да плаща издръжка.
37-годишният Ц.Б. от пернишкото село Лю-
лин е бил осъден за това, че не изпълнява
родителските си задължения и не плаща из-
дръжка на сина си. Въпреки това мъжът в
продължение на 10 месеца не давал опре-
делените му парични средства. Привлечен е
като обвиняем и му е наложена мярка за
неотклонение „подписка”.
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До 30 януари ще е Европейската седмица за борба с него

нинг на рак на
шийката, като ал-
тернатива на
стандартните ци-
тонамазки .

Новите препоръ-
ки на Дружество-
то по гинеколо-
гична онкология
(SGO) и Американ-
ското дружество
по колпоскопия и
цервикална пато-
логия (ASCCP) са за
включване на HPV
теста при жени
над 25 години, ка-
то алтернатива
на Pap теста. Чле-
новете на коми-
сията от дружес-
твата стигат до
заключението, че
HPV тестът е по-
ефективен от ци-
тонамазката при
установяване на
наличието или
липсата на ракови
и предракови със-
тояния.

Digene HPV тес-
тът е един от
малкото тестове
на пазара, одобре-
ни както от Аме-

риканската, така
и от Европейска-
та агенция по ле-
карствата. Той
открива 13-те
най-широко раз-
пространени ви-
соко рискови HPV
типа и е клинично
валидиран в
п р о у ч в а н и я ,
включващи над 1
милион жени, кое-
то гарантира дос-
товерността на
неговия резул-
тат. За разлика
от повечето тес-
тове на пазара, di-
gene HPV тестът
дава обективна
оценка за риска
от развитие на
рак, изключвайки
мнозинството от
безобидните пре-
ходни HPV инфек-
ции. По този на-
чин digene тес-
тът позволява да
се обърне внима-
ние на жените,
при които има
реален риск от
злокачествено за-
боляване.

Продават отново
хипермаркет „Марден”

Любомира ПЕЛОВА
Строителният хипермаркен „Марден” в

Перник отново е обявен за публична продан
от частен съдебен изпълнител. Това ще е
третото наддаване за търговския обект,
след като на първите два никой не прояви
интерес към сделката. Принципно, твърдят
пернишки съдебни изпълнители, това е ма-
сово практика при продажбата на скъпи
имоти – изчаква се да падне цената до пос-
ледно. „Марден” бе обявен за продажба
през 2013-та година заради неплатен кре-
дит към банкова институция от собственика.
Обявената начална продажна цена бе
1 410 000 лв, а наддаването тръгна от
1 924 500 лв, при втория търг сумата падна
на 1 762 500 лв. Кпувачи нямаше, въпреки
че хипермаркетът е апетитен имот с площ
2258 кв.м. Ще има ли все пак нов собстве-
ник „Марден”, ще стане ясно във времето от
8-ми февруари до 8-ми март, за когато е
насрочено наддаването. Строителният хи-
пермаркет е разположен на пътя за квартал
„Тева”, шосето е асфалтирано, има и голям
паркинг за автомобили.

Виктория СТАНКОВА 
Инфекцията с

човешки папилома
вирус (HPV) е ос-
новният причини-
тел на рак на ма-
точната шийка.
Вирусът се преда-
ва чрез сексуален
контакт и е чес-
то срещан. Над 75
% от сексуално ак-
тивните мъже и
жени се срещат с
него на някакъв
етап от живота
си. При повечето
хора имунната
система успява да
потисне или прео-
долее инфекцията,

ДФ „Земеделие” договори 637
проекта на млади февреми

Силвия ГРИГОРОВА
От приема по подмярка 6.1 “Стартова по-

мощ за млади земеделски стопани” от
мярка 6 “Развитие на стопанства и пред-
приятия” отновата Програма за развитие на
селските райони  637 проекта, които попа-
дат в 100-процентния бюджет по подмярка-
та, са минали контролна проверка и са по-
дадени към областните дирекции на
ДФ”Земеделие”  за договаряне. 

Изготвени са 491 договора, 358 от които
вече са подписани от бенефициентите по
програмата. Работата по одобряването и
договорирането на проектите на млади
фермери продължава интензивно в Цен-
тралното управление и в областните дирек-
ции на Държавен фонд „Земеделие“.

 Подмярка 6.1 е създадена да подпомага
процеса на създаването на жизнеспособни
и устойчиви земеделски стопанства или
поемането от млади хора на вече същес-
твуващи стопанства и да насърчава  зае-
тостта.

Откриха Контратерористичен
център на Европол

Любомира ПЕЛОВА

Силвия ГРИГОРОВА
Правителството

одобри допълнителни
разходи в размер на 6
197 638 лв. по бюдже-
та на Министерство-
то на икономиката за
2016 година.

Със средствата,
които са предвидени
в централния бю-

Осигуряват 6 милиона  лева за
контрол на язовирните стени

джет, ще се осигури -
финансова възмож-
ност на Държавната
агенция за метрологи-
чен и технически над-
зор да изпълнява въз-
ложените й контрол-
ни функции по изпъл-
нение на мерките за
поддържане на язо-
вирните стени и съо-

но понякога виру-
сът се задържа в
продължение на
години, предизвик-
ва промени и може
да доведе до рак. В
тази връзка от 24
до 30 януари ще
се проведе Евро-
пейската седмица
за борба с рака на
маточната ший-
ка. От около 70
години цитона-
мазката е метод,
използван за скри-
нинг на рак на
шийката, благода-
рение на който
смъртността от
това заболяване е

намаляла. Цитона-
мазката (Pap
тест) търси аб-
нормални клетки
по повърхността
на шийката, кои-
то могат да се
превърнат в рако-
ви или предрако-
ви. Тези изменения
могат да се прос-
ледяват и леку-
ват своевремен-
но. От няколко
години HPV тес-
тът се използва в
комбинация с ци-
тонамазката, но
наскоро беше одо-
брен от FDA като
изследване, което
може да се изпол-
зва самостоятел-
но. HPV тестове-
те откриват ДНК
от човешкия па-
пиломен вирус.
Препоръките от
две професионал-
ни медицински ор-
ганизации катего-
рично показват,
че ДНК тестът
за HPV може да се
използва самос-
тоятелно за скри-

В Трън няма да застраховат
общинския сграден фонд

Силвия ГРИГОРОВА
Тази година Община Трън няма да застрахова сградния фонд,

частна общинска собственост, който подлежи на задължително зас-
траховане. Общинският съвет е този, който определя имотите частна
общинска собственост, които подлежат на задължително застрахо-
ване. Сградният фонд публична собственост е значителен, за което
ще трябва да бъдат заделени не малко финансови средства, с които
общината не разполага. С оглед на това,  местният законодателен
орган приема предложението на кмета на общината- Станислав Ни-
колов, застроените имоти-частна общинска собственост да не се
застраховат през 2016 год., включително и срещу природни бедс-
твия и земетресения.

ръженията към тях в
изправно техническо
състояние, осигур-
яване на безопасната
им експлоатация и из-
пълнението на дей-
ности по извеждане-
то им от експлоата-
ция до възстановява-
не на технологичната
и конструктивна

сигурност или по
ликвидирането им.

В края на миналата
година бяха направени
промени в структура-
та и функциите на
ДАМТН, съобразени с
измененията в Закона
за водите за създава-
не на единен орган по
контрола на язовирни-
те стени и съоръже-
нията към тях. Щат-
ната численост на аге-
нцията беше увеличе-
на със 120 бройки.

Вътрешният министър Румяна Бъчварова
участва днес в неформалния Съвета по пра-
восъдие и вътрешни работи на ЕС,  който бе
проведен в Амстердам на 25 и 26 януари. 
Вътрешните министри обсъдиха конкретни
стъпки, с които да се засили обменът на ин-
формация в областта на борбата с терориз-
ма, като се подобри качеството на сподел-
яната информация, осигури се съвмести-
мост между различните европейски систе-
ми и се търсят стандартизирани решения, с
които да се разширят възможностите за об-
мен.

През следващите месеци ще се работи и
за засилване на местния подход в борбата
с радикализацията, активизиране на рабо-
тата на полицията на първа линия по места с
цел идентифициране на признаците на ра-
дикализация на възможно най-ранен етап.

На днешния ден официално стартира дей-
ността си и новият Контратерористичен цен-
тър на Европол, който ще осигури възмож-
ност за по-координиран и структуриран от-
говор на заплахата от чуждестранни бойци
на ниво ЕС. Центърът представлява плат-
форма за ефективен обмен на информация
между страните в ЕС и координация на
международните операции в борбата с те-
роризма, транспортирането на незаконно
оръжия и финансирането на терористична
дейност. В откриването участие взеха ми-
нистърът на сигурността и правосъдието на
Холандия Ард ван дер Стер, еврокомисарят
по вътрешните работи, миграцията и граж-
данството Димитрис Аврамопулос и дирек-
торът на Европол Боб Уейнрайт.

В рамките на неформалното заседание на
Съвета по правосъдие и вътрешни работи на
ЕС се проведоха дискусии в областта на уп-
равлението на миграцията и повишаването
на граничната сигурност на външните гра-
ници на ЕС.

Това е първото за 2016 година заседание
на съвета на вътрешните и правосъдните
министри на ЕС под новото Председателс-
тво на Съвета на ЕС, поето от Нидерландия
на 1 януари тази година.



Рекламно  приложение

Сряда, 27 януари 2016 г., брой 18/5873/ 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

М
о

ж
е

 д
а
 в

и
д

и
т

е
 в

а
ш

и
т

е
 р

е
к

л
а
м

н
и

 к
а
р

е
т

а
 и

 н
а
 е

л
е

к
т

р
о

н
о

т
о

 и
з
д

а
н

и
е

 н
а
 в

е
с
т

н
и

к
а
 -

 w
w

w
.s

a
p

e
rn

ik
.i

n
fo

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.

1. ДВУСТАЕН ЦГЧ-ДО ПЛОЩАДА,

ЕТ.3,РЕНОВИРАН,72М2 - 39 500 ЕВРО

2. ДВУСТАЕН УЛ.СТРУМА,

ПРЕУСТРОЕН, ПВЦ, ЛАМИНАТ - 23 333 ЕВРО

3. ДВУСТАЕН ПАШОВ, ЕТ. 4,

ТЕРАСА, ПВЦ, ТЕЦ - 15 555 ЕВРО

4. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ЕТ. 7,

ПРЕУСТРОЕН, СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

ЗА САНИРАНЕ НА СГРАДАТА- 21 900 ЕВРО

5. ДВУСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР.,

ЕТ. 2, ОБИТАЕМА СГРАДА - 24 800 ЕВРО

6. ДВУСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 3, ТЕЦ, ЮГ - 27 300 ЕВРО

7. ЧЕТИРИСТАЕН ЦГЧ, ЕПК,

ГЕНЕРАЛЕН РЕМОНТ, ЦЯЛОСТНО

НОВО ОБЗАВЕЖДАНЕ - 4 4900

8. ТРИСТАЕН ИЗТОК, ДО БИЛЛА,

НОВО СТР., ЕТ. 2, 125 М2, ТЕЦ,

ИЗТОК-ЮГ - ДОГОВАРЯНЕ

9. ЛИЗИНГ –до 12 год.,ТРИСТАЕН

ИЗТОК, НОВО СТР.,

ОБИТАЕМА СГРАДА, 101 М2 - 43 999 ЕВРО

10. ТРИСТАЕН ИЗТОК, НОВО СТР, ОБИТАЕМ,

ЛУКСОЗЕН ИНТЕРИОР И ПЪЛНО

ОБЗАВЕЖДАНЕ,

ВКЛЮЧЕНО В ЦЕНАТА - 70 900 ЕВРО
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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 27 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, Тв. ливада, ет. 8, ЕПК, ТЕЦ, тер., ПВЦ - 34 000 лв.
4. 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.

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. Мезонет, Ид.ц., 150 кв.м, ет. 5/6, ТЕЦ, лукс - 78 000 евро
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, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, тер. - 230 лв.
4. Боксониера, Пашов, ет. 4, напълно обз., лукс, нов блок - 120 евро
5. Двустаен, около Болницата, ет. 1, напълно обзаведен - 300 лв.
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
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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
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Ненчев предложи ген. Попов за началник на отбраната
Съветът по отбрана взе решение да

бъде стартирана процедура за назна-
чаването на генерал-лейтенант Кон-
стантин Попов на длъжността „Начал-
ник на отбраната“.

Това ще стане считано от 9 февруа-
ри 2016 година, съобщиха от пресцен-
търа на Министерство на отбраната. 

Номинацията е направена предвид
деловите, командни и личностни качес-
тва на генерал-лейтенант Попов и про-
фесионалния му опит, включително и
от службата в Щаба наВоенновъздуш-
ния команден компонент (ЮГ) на НА-
ТО, мотивираха се от ведомството. 

Предстои решение на Министерския
съвет по предложение на министъра на
отбраната Николай Ненчев и издаване

на Указ на президента за освобождаване от длъжността „заместник-началник на
отбраната“ на генерал-лейтенант Константин Попов и назначаването му на новата
длъжност. Той е бивш командващ на Военновъздушните сили. 

Освен това Министерският съвет ще предложи на държавния глава да издаде
Указ за освобождаване на досегашния началник на отбраната вицеадмирал Ру-
мен Николов, поради навършване на пределна възраст. Николов бе назначен по
предложение на правителството на Пламен Орешарски през 2014 година. Той
навършва пределна възраст за военното си звание на 9 февруари и ще трябва да
напусне поста, след като Ненчев отказа да го предложи за още една звезда и
така да удължи кариерата му с няколко години.

О  Б  Я  В  Я  В  А
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 23, ал. 2  от Наредба

за общинската собственост, Решение № 93 от 30.03.2012 г. и Решение 13 от
25.11.2015 г. на Общински съвет - Радомир и във връзка със Заповед № 47/
22.01.2016 г. на Кмета на Община Радомир ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДА-
ВАНЕ  за отдаване под наем на следните имоти публична общинска собственост,
а именно:

1. 1 /един/ квадратен метър от първи етаж в сградата на МБАЛ-Радомир
ЕООД - публична общинска собственост, за поставяне на кафе - автомат при на-
чална тръжна цена от 25.00 лв. /двадесет и пет/ лева без включен ДДС, за срок от
3 /три/ години

2. Общинско помещение /бивш кабинет на главен лекар/ находящо се на
първи етаж в сградата на МБАЛ-Радомир ЕООД с площ от 27 кв.м. за извършване
на медицинска дейност при първоначална месечна наемна цена в размер на
162.00 лв. /сто шестдесет и два лева/ без включен ДДС,  за срок  от 3 /три/ години.

I. Търгът за отдаване под наем на описаните общински имоти да се проведе на
18.02.2016 г. от 10.00 часа в сградата на община Радомир. При не провеждане на
търга поради неявяване на нито един кандидат, отговарящ на условията от тръж-
ната документация, повторен търг да се провежда всеки втори четвъртък от ме-
сеца от 10.00 часа в сградата на община Радомир.

II.  Срок за сключване на договора и начин на плащане – Кметът на Общината
сключва договор за наем със спечелилия участник в двуседмичен  срок, след
влизане в сила на заповедта по чл. 114, ал. 1 от Наредба за общинската собстве-
ност. Спечелилият търга заплаща достигнатата   месечна наемна цена  на касата
на МБАЛ-Радомир или по банковата сметка на търговското дружество

III. Търгът ще се проведе при следните условия:
1.Тръжната документация, съдържаща информация за условията за провеж-

дане на търга и изискванията към кандидатите се закупува срещу сумата от 20
лв. (двадесет лева) за всеки обект по отделно, на касата на община Радомир до
16.00 часа на 17.02.2016 г.

В случай на провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува
до 16.00 часа на деня предхождащ този в който ще се проведе търга, от касата на
община Радомир.

2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната документация) да
бъде регистрирано до 17.00 часа на последния работен ден, преди деня на про-
веждане на търга.

За всеки един от обектите се подава отделно заявление за участие.
3. Кандидатите да внесат депозит за участие в търга в размер на 10 % от начал-

ната наемна цена. Депозитната вноска се внася за всеки   един от обектите по
депозитна сметка на Община Радомир IBAN: BG64IABG74783300466903, BIC:
IABGBGSF при ИНТ. АСЕТ БАНК клон Перник до 16.00 часа на 17.02.2016 г.

В случай на провеждане на повторен търг, депозитната вноска се внася до
16.00 часа на деня предхождащ този, в който ще се проведе търга.

Информация за провеждане на търга и оглед на имотите може да бъде получе-
на в отдел “Общинска собственост” към община Радомир, всеки работен ден в
рамките на установеното работно време или на тел. 0777/80272

Кунева призова членовете на ВСС да подадат оставки
Вицепремиерът Меглена Кунева призо-

ва членовете на ВСС да подадат оставки,
тъй като органът вече е загубил репута-
цията си. Според нея обаче е важно, ако
това се случи, да се има предвид, че след
около три месеца се очаква нов Закон за
съдебната власт, в който са заложени но-
ви правила за избор на членове на Съве-
та, предаде БТА. Попитана дали всички
членове на ВСС трябва да подадат остав-
ки, Кунева отговори, че това е решение
на всеки от съдебните кадровици, но на
тяхно място тя би се оттеглила, за да за-
пази своята репутация. 

По повод критиките на бившия право-
съден министър Христо Иванов, че не ко-
ментира “най-големия скандал”, тя зая-
ви: “По повод SMS-скандала аз имам обратен въпрос:какво разбрахте от всички,
които се изказаха по въпроса? Може ли да сложите пред скоби онова полезно
изречение, което да ни даде възможност да направим смислени следващи стъп-
ки. Аз не обичам да създавам просто шум. Имам своите задачи на вицепремиер
и когато оторизиран официално от държавата човек говори, той трябва да дава
предложения”. Кунева припомни идеята на Реформаторския блок контактите меж-
ду магистрати и политици да са публични. За тези разпоредби отново ще поиска-
ме подкрепа в парламента, за да е ясно, че когато се общува със съдебната власт
в професионално качество, това не може става неофициално, добави лидерът на
ДБГ. Коментарът на Кунева идва само ден преди оповестяването на годишния
доклад на Европейската комисия за напредъка на България в областта на право-
съдието и вътрешния ред. 

Очаква се докладът да бъде критичен по отношение на работата на ВСС - най-
вече за липсата на воля да разследва твърдения за корупция и търговия с влия-
ние, както и нарушенията на случайното разпределение на дела, показват изтек-
лите предварително акценти от документа. Още през миналата седмица Бълга-
рия е върнала корекции по черновата на доклада - става дума за корекции на
дати, заглавия на закони, каза Кунева. Тя уточни, че няма сигнали от страна на
ЕК, че България може да бъде отделена от Румъния. 

МОН: Обучението в 7 и 10 кл. е свързано изцяло с България
Проектите на новите учебни програми предвиж-

дат в 7-и и в 10-и клас обучението по литература,
по история и география да е свързано изцяло с
България.

Причина за това са националните външни оце-
нявания в тези класове. Това съобщи на прескон-
ференция за новите учебни програми Евгения Кос-
тадинова - директор на дирекцията “Образовател-
ни програми и образователно съдържание” в МОН,
предаде БТА. По думите й в редица предмети е -
застъпен патриотичен момент, а целта била да се
превърнат знанията в умения. Предвижда се в
седми клас да се изучава изцяло класическа бъл-

гарска литература - творби на Добри Чинтулов, Христо Ботев, Иван Вазов, Алеко
Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин и Йордан Йов-
ков. По история в седми клас се предвижда изучаването на България в контек-
ста на световната история (18-и и 21-ви век), а по география - Европа, Балканския
полуостров и мястото на България в него. 

Това разпределение е свързано с националното външно оценяване в края на
седми клас, посочи Костадинова. Заради новото външно оценяване в десети кла-
с се предвижда тогава да се изучава изцяло българска литература - всички кла-
сически автори, национална история и география на България, отбеляза Евгения
Костадинова. Тя съобщи, че в 11-и в 12-и клас учениците ще изучават само бъл-
гарска литературазаради държавните зрелостни изпити в края на 12-и клас.

В 5 клас по литература се предвижда да се изучават основни норми и ценности
на традиционната и фолклорната общност, като акцентът ще е върху митове, ле-
генди и фолклора, но “ще присъства” и Христо Ботев. В шести клас ще се изуча-
ва ”светът и човекът в литературата”, като над 50% от произведенията ще са на
български автори. Сред тях са Иван Вазов, Елин Пелин, Христо Смирненски, Йор-
дан Йовков, Веселин Ханчев. Обучението по история е на хронологичен принцип
и затова от пети клас се предвижда да се започне с Античността, обясни Костади-
нова. Тя добави, че в шести клас ще се изучава Средновековието - от 5-и до 15-и
век за европейската история, и от 5-и до 17-и век за националната история. В този
период обаче 50% от програмата ще е свързана с родната история.

Националната ни история е проектирана също в осми и в девети клас, но на
фона на световната история (16-и-19-и век в осми клас и 20-и-21-ви век в девети
клас), обясни Костадинова. Тя посочи, че ще се изучава история “до наши дни”.

От МОН обясниха, че в новите учебни програми пише за ”османско владичес-
тво”, но ако учениците използват изразите “робство” или “присъствие”, техните
оценки няма да бъдат намалявани. “Характеристиката на тази политическа систе-
ма ще я даде науката”, обясни Радостина Николова от министерството, цитирана
от БНР. В отговор на коментарите, че православието и покръстването са изчезна-
ли от учебниците, тя коментира, че те присъстват под термина “християнизация”.

“Да не забравяме, че всъщност големият процес, това е християнизация. Пок-
ръстването също е процес, то е част от него. Има православие, да, има правосла-
вие”, подчерта Николава. “История славянобългарска” се предлага да се учи в
девети клас, защото там е хронологичното й място, но по история за Паисий Хи-
лендарски и за неговата творба учениците ще са се запознали преди това в шес-
ти и в осми клас, коментира Костадинова. В осми клас по литература се предлага
да се учи Античност, Средновековие и Ренесанс, а в девети клас - Класицизъм,
Просвещение, Романтизъм, Реализъм и Модернизъм.

Проектите предвиждат в пети клас да се изучава обща география на света и
континентите Африка и Антарктида, а в шести клас - Южна и Северна Америка,
Азия, Австралия и Океания. В осми клас се предлага да се изучава обща физи-
ческа география, а в девети клас - социално-икономическа география на света.

От Министерството на образованието увериха, че диалогът с учителите ще про-
дължи. Не е възможно обаче срокът за обсъждане на новите програми да бъде
повече от 1 месец, тъй като, ако това стане, учебниците няма да може да бъдат
отпечатани навреме.
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Какво ни предстои през 2016-а в здравословен
план, в кариерата и в любовта

РИБИ
2016-а вероятно ще бъде за вас една от най-интересните и

непредвидими години, които сте изживявали. От една страна, ще има
чудесни шансове да направите промени и да постигнете повече
удовлетворение в две важни области, от които зависи щастието на
всеки човек – любовни отношенията и кариерата. Тези от вас, които
са открили своя професионален път, ще достигнат един от
върховете в своето развитие и ще се радват на заслужено
признание. Ако търсите сродната си душа, през тази година имате
шанс да я срещнете, а обвързаните представители на знака може да
преживеят възраждане на връзката си. От друга страна обаче, за
много от вас годината ще бъде изпълнена с доста
предизвикателства, защото ще бъдете изправени на кръстопът,
което без съмнение ще предизвика объркване и ще събуди някои
вътрешни дилеми. Ще трябва да правите избор, да се откажете от
едно нещо в името на друго, а не е изключено даже щастливите
събития да ви причинят известен дискомфорт, защото ще бъдат
свързани с поемане на нови отговорности. Ако досега сте бягали от
проблемите, вече няма да успявате да си заровите главата в пясъка,
ще трябва да разберете какво точно искате и съответно да го
изразите ясно. Вие сте хора, които обичат да се адаптират към
другите и обикновено избягвате да се ангажирате с твърда позиция
и да избирате една възможност. През 2016 година обаче ще се наложи
да сложите някои граници и да прецените кой е вашият път, без
значение какво ви казват другите. С оглед всички тези
предизвикателства годината може и да не е лека за много от вас, но
пък в крайна сметка ще ви изведе на нов, по-вълнуващ път. 2016-а е
чудесна за хората, които се занимават с творчески труд, с
изкуство или чрез работата си помагат на другите – при вас
удовлетворението ще бъде най-голямо. Ако обичате да пътувате в
чужбина или искате да учите нещо ново, действайте – ще имате
добри шансове за успех. Изобщо, през 2016 година успехът ще дойде
за вас чрез концентрация и действия в определена насока, така че не
губете времето си в колебания и не се разсейвайте.

Кариера и финанси
Посоката на професионалното ви развитие ще бъде един от

основните въпроси, които ще ви занимават през 2016 година.
Възможни са промени в тази сфера, но какви точно ще бъдат те
зависи много от това дали сте на правилното място и дали наистина
използвате дарбите и уменията си, за да се реализирате. При тези
от вас, които не се чувстват добре, колебания ще има и може да се
стигне до промяна. За късметлиите, които са на мястото си, това
ще бъде година на постижения и стабилизация. Ако се лутате в
търсене на подходящото призвание, трудно ще тръгнете напред
преди края на лятото. Март обаче е ключов месец за вас – тогава ще
разберете накъде духа вятърът, а през май и през юни са възможни
промени – къде желани, къде принудителни – в работата или в
посоката на професионалното ви развитие. Дори да не успеете да
поемете смело напред, използвайте първата половина от годината,
за да прецените какво искате да правите, за какво ви бива, а също
така и за да намерите подходящите информация или програма за
обучение, ако се нуждаете от такова. Промените, които са били
загатнати през пролетта, ще се разгръщат с пълна сила в края на
август и през цялата есен. През септември, дори да сте се
страхували да направите крачка напред, положението вече няма как
да остане същото. Гледайте към бъдещето и мислете за нови
проекти и инициативи. Октомври е чудесен месец за финансите ви –
може да получите пари или да разширите дейността си. През
октомври и ноември е потребно да не тъчете на два стана, а да се
съсредоточите върху най-важното и да положите повече усилия, ако
искате да успеете. През декември вече може да си отдъхнете и да го
карате по-леко след изминалите динамични месеци.

Любов и семейство
Що се отнася до любовта, през 2016 година вашият знак ще бъде

един от късметлийските. Интимните отношения ще ви занимават
активно и, ако търсите нова любов, има голям шанс желанието ви да
се сбъдне. Имайте предвид обаче, че през тази година изискването е
да се ангажирате сериозно с един човек и да подхождате зряло и
отговорно към връзката си. Едва ли ще се сбъднат бляновете ви по
някоя недостижима личност или надеждите ви, че нещата ще се
получат, без да си мръднете пръста. Така че, ако харесвате
определен човек, не се колебайте прекалено дълго. Любовта ще
съпътства живота ви през 2016 година, но, за да изградите истинска
връзка, не очаквайте всичко да бъде идеално. Тези, които вече са
обвързани, също ще видят човека до себе си в реална светлина, и
евентуално ще трябва да изковат нови правила в отношенията си,
ако искат връзката им да бъде по-балансирана и по-хармонична.
Имате шанс отношенията ви да се развият, а през есента да се
обвържете трайно – например, чрез създаване на дете или купуване
на общ дом.

Здраве
През 2016 година е потребно да се грижите повече за себе си. Може

да има моменти, в които да не ви достигат сили, да се чувствате
отпаднали или просто да сте по-разсеяни. Усетите ли умора,
незабавно си дайте почивка. Разхождайте се по-често сред
природата и отделяйте време за занимания с изкуство, танци или
медитация. Освен това не се опитвайте да помагате на всички и да
вършите тяхната работа – така ще се претоварите и няма да
бъдете полезни нито на себе си, нито на околните. Не е изключено да
развиете и някакво психосоматично заболяване, само и само за да
избягате от работата или от други отговорности, които ви се
струват непосилни. Бягството от проблема и отлагането на
конфронтацията обаче не е решение – дайте си сметка кое не ви
удовлетворява и търсете изход.

СУДОКУ
Судоку е логическа игра с цифри. В най-разпространения си вариант се играе върху мрежа от 81

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

Носител на две награди
“Черноризец Храбър”

Виктория СТАНКОВА

Äâàìà íîâè ïîäñèëâàò „Ìèíüîð”
Радослав Митровски и Кирил Брестовичкисе присъединиха към „чуковете”

Страницата подготви Яне Анестиев

Отборът на „Ми-
ньор”се сдоби с две
нови попълниня,кои-
то ще подсилят ти-
ма през пролетния
дял от първенство-
то на Югозападната
„ В” футболна гру-
па.Опитният цен-
трален защитник Ра-
дослав Митревски ще
работи отново с
Йордан Самоковлий-
ски след като двама-
та работиха заедно и
в „Пирин”(Благоев-
град). Освен при „ор-
летата” Митровски 
е играл и в „Септем-
ври”(Симитли) и
ЦСКА. Очаква се той

отбора на „Локомо-
тив”(Мездра), воден
от перничанина Ру-
мил Жотев. Проце-
сът на селекция в
„Миньор” продължа-
ва, тепърва се оча-
ква  нови попълнения
в атаката, особено
след като стана
ясно,че досегашният
голмайстор на отбра
Симеон Ганчев няма
да облича  жълто-чер-
ния екип през пролет-
ния дял на шампиона-
та. Освен от не-
го,отборът беше  на-
пуснат и от Дими-
тър Панталеев и
Илиян Илиев.Учредиха специален

спортен орден
Министерство на младежта и спорта уч-

реди почетен знак за заслуги в областта
на спорта – „Венец на победителя“. С най-
високото държавно отличие в сферата на
спорта ще бъдат удостоявани заслужили
спортисти, треньори, ръководители, ин-
веститори и журналисти с особен при-
нос за развитието на българския
спорт. За първи път „Венец на победи-
теля“ ще бъде връчен от министъра на
младежта и спорта Красен Кралев на 5-
има заслужили спортисти, треньори и
инвеститори в българския спорт на це-
ремония за награждаване на най-добри-
те спортисти и треньори за 2015 г. –
„Нощта на шампионите“. Церемонията,
която ще се проведе на 31 януари 2016
г., се организира от Министерство на
младежта и спорта и Български спортен
тотализатор и ще бъде предавана пряко
по БНТ1. Един час преди началото на
церемонията „Нощта на шампионите“ на
закриването на международния турнир
„Дан Колов – Никола Петров“ с „Венец
на победителя“ ще бъдат удостоени
двама от най-известните български бор-
ци. Почетният знак „Венец на победи-
теля“ е с лента и се носи през рамо. Той
представлява медальон с кръгла форма,
поставен в розета от син плат. Израбо-
тен е от два вида месинг с покритие, а
централната фигура на богинята Нике е
изработена от матиран месинг. Върху
лентата на почетния знак се закача
брошков лъв, също изработен от ме-
синг. Към почетния знак има значка,
представляваща умалено негово копие,
която удостоверява, че награденият е
носител на отличието. Според Инструк-
ция за почетен знак за заслуги в облас-
тта на спорта на ММС, утвърдена в края
на 2015 г., удостоверяването с почетен
знак се извършва по инициатива на
българските спортни федерации, БОК,
други спортни или обществени органи-
зации, инициативни граждански комите-
ти в областта на спорта и министъра на
младежта на спорта. Постъпилите аргу-
ментирани предложения се разглеждат
от комисия на ММС, която одобрява или
отхвърля предложенията. По изключе-
ние и по собствена инициатива минис-
търът на младежта и спорта може да
удостоява с почетния знак изтъкнати
спортни деятели – граждани на други
държави. 

да запълни празнина-
та в центъра на за-
щитата, оставена
от Адриан Олегов,
който ще пропусне
срещите до края на
тазгодишния шам-
пионат след операци-
я на коляното. След
тригодишно  прекъс-
ване за втори път
ще облече екипа на
„Миньор” и Кирил
Брестовички.Прези
това той игра в сто-
личния „Септември”.
Напомняме ви,че
следващата контро-
ла,която ще изиграя-
т „чуковете” ще е на
3-ти февруари срещу

Пълен комплект ме-
дали спечелиха сам-
бистите на СК „Пе-
рун” от държавното
първенство по самбо
за девойки, което се
проведе в столична-
та зала „Армеец”.
Оля Ковачева стана
шампион при 18-го-
дишните  , Карина Ва-
силева взе сребърен
медал при 20-годиш-
ните, а Станислава 
Атанасова стана
трета при 18-годиш-
ните самбистки.
Всички те са ученич-

ки в Спортно училще
„Олимпиец”. През та-
зи  седмица те са на
лагер в Сандански, къ-

Пълен комплект медали
за СК „Перун” на самбо

“Лукойл Академик” се
сбогува в евротурнирите

Лукойл Академик загуби от белгийския
Джайънтс Антверп с 63:71 в четвъртия си
мач от група “Р” на Топ 32 в турнира Евро-
пейска купа на ФИБА. Двубоят се игра в
зала “Арена Ботевград” отново пред ос-
къдна публика. Това бе трета загуба за
българския шампион в групата, който има
и една победа. Вччерашното домакинско
поражение обаче със сигурност ще натежи
на амбициите на отбора да преодолее и
втората групова фаза.  

Преди срещата треньорът Тони Дечев
заяви, че е сигурен в победата, но баскет-
болистите му явно не мислеха по този на-
чин. Част от основните играчи не се пред-
ставиха на ниво и разочароваха. С основ-
на вина бе американецът Донъл Тейлър,
който бе с потресаваща стрелба - нито еди-
н кош от 9 опита! 

Не само Тейлър изневери. Стрелбата на
целия тим на Лукойл Академик от тройката
бе ужасяваща - пет успешни опита от об-
що 21 изстрела (23%). Петте тройки отбел-
язаха Желко Шакич (4) и Филип Виденов
(1). Именно Шакич единствен не би трябва-
ло да се срамува от представянето си - 20
точки включително и четирите тройки. С
11 остана Димитър Димитров, 10 добави
Павлин Иванов.  

Пак търсят милион от ЦСКА
Някой се опитва да влоши и без това

трагичното финансово положение в ЦСКА.
В това се съмняват ръководните фактори
на „Българска армия”. Повод за техните
мисли е писмото от ФИФА, според което
до 1 февруари трябва да се платят 500 000
евро на бившите футболисти Нилсон Анто-
нио и Бернардо Тенгариня. То е пристигна-
ло в офисите на „червените“ в петък вечер
и е предизвикало сериозен смут. Както е
известно, в момента ЦСКА е е процедура
по обявяване на несъстоятелност. А това
означава, че от ФИФА не могат да търсят
каквото и да е от „армейците“.По принцип
световната централа дори нареди да бъдат
отнети точки на ЦСКА, но БФС забави из-
пълнението и клубът влезе в процедура по
несъстоятелност, заради което активът им
остана непокътнат.От „Армията” вече раз-
криха, че Нилсон и Тенгариня трябва да се
обърнат към български съд, ако искат да
получат въпросните суми. Така, както го
направиха всички останали кредитора
Преди две години в ЦСКА разкриха огром-
на измама, свързана с аржентинеца Гуидо
ди Вани. Чрез неговото име бе постъпил
иск срещу „червените” за около милион
лева. След като обаче футболистът преми-
на при „армейците”, се оказа, че искът е
недействителен и бе оттеглен.

Идва 45-ия мегасблъсък в тениса
Защитаващият титлата си в Мелбърн

Новак Джокович записа пета поредна и
общо шеста победа от осем мача с Кей
Нишикори и след 6-3 6-2 6-4 се класира
за полуфинала на тазгодишното издание
на Australian Open, където ще играе с
Роджър Федерер. Това бе 55-а победа в
Мелбърн за световния №1, който за 29-
ти път в кариерата си ще играе на полу-
финал от Шлема. По-рано през деня
швейцарецът се наложи над Томаш Бер-
дих и се класира за 39-и мейджър полу-
финал. Джокович и Федерер, които об-
що имат девет титли от Australian Open,
са играли 44 пъти помежду си, а победи-
те са поравно. 

Миньорци от Чикаго помагат
финансово на футболист на “Левски”

Легендата на ЦСКА и българския футбол Цветан Йончев и игра-
чите му в Миньор (Чикаго) подпомогнаха лечението на юношата на
“Левски” Дарин Тодоров, който пострада при тежка катастрофа
преди малко повече от 6 години. Българите отвъд Океана приеха
присърце инициативата за помощ на Дарко, който до няколко ме-
сеца трябва отново да замине за лечение в Анкара. За целта са
нужни близо 9000 щатски долара, като семейството му за момента
е събрало по-малко от половината. В далечен Чикаго са наясно със
случващото се с Дарин Тодоров и се отзоваха, превеждайки не-
малка сума, събрана по време на последния мач на Миньор - побе-
дата с 5:2 срещу силната футболна школа Сокърс. Както е извес-
тно, треньор на Миньор (Чикаго) е Цецо Йончев. Легендата на
ЦСКА и момчетата му стискат палци на Дарко по-скоро да се за-
върне към нормалния начин на живот.  ”Страшно много сме благо-
дарни на Миньор (Чикаго). Уникални са, желаем им да побеждават
да трупат победи зад Океана и да се радват на футбола. Не мога да
повярвам, че ми се обадиха по телефона чак от Чикаго, изразявай-
ки готовност да помогнат на Дарко. Много добри хора, нямам думи
просто”, коментира майката на  Тодоров - Даниела.  Тя съобщи и
прекрасната новина, че Дарко вече се храни с дясната си ръка, а
това се случва за първи път след инцидента преди малко повече от
6 години. “Успя с дясната ръка да забоде с вилицата парче банан и
да го хапне. Движенията все още са несигурни, но вярваме, че в
най-скоро време ще преодолее и това и ще бъде още по-близо до
пълноценния живот”, сподели още ангелът-хранител на бившия
футболист на “Левски”, Спартак (Варна), Шумен и Несебър. 

дето се подготвят
за предстоящите
държавни първенс-
тва по джудо.
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Софийски апелативен съд потвърди определението на ПОС

БЕЖАНЦИТЕ НЕЩО ГИ
БЯХМЕ ПОЗАБРАВИЛИ
НАПОСЛЕДЪК, ама те
със страшна сила напом-
ниха за присъствието си
не само в България, но и

в Пернишко. Оная вечер цяла сю-
рия чуждоземен народ е била изло-
вена край Брезнишки Извор, сякаш
като подигравка на бомбастичните
твърдения на властта, че у нас няма
такъв филм. Комай върви някаква
омерта на мълчанието, щото толко-
ва народ да премине през цяла
България, преди да стигне до за-
падната ни граница, е не само храна
за медиите, но и срам за службите.
Че нали тия хора са отнякъде влез-
ли, нали поне няколко дена са ги
крили, нали са пропътували 500 ки-
лометра на българска територия...
Комай гласността е вече със запу-
шена уста. И като си помислим са-
мо, че това може да е върхът на ай-
сберга, явно бежанците са някъде
около нас. Оня ден в Брезнишко, а
утре защо не и в къщата на комшия-
та? Като ще се фукаме пред Европа,
че добре пазим шенгенските грани-
ци, да докараме фукльовците да се
снимат в Брезнишки Извор на фона
на три синджира бежанци плюс
двама каналджии, от които единият
го няма...

ВЧЕРА В ОФИСА НА „АТАКА”
ИЗВАДИХА ЦЯЛА ФОТОСЕСИЯ
НА КУЧЕШКИ ГЛУТНИЦИ, обита-
ващи междублоковите пространс-
тва в квартал „Мошино”. Не че е
голямо чудо да видиш куче на
снимка, ама като знаем, че само
преди няколко дена специална ко-
мисия мъдрува по тоя въпрос, ще
ни се да я посъветваме да подготви
една юбилейна тематична изложба
за местните глутници. Вярно, в мо-
мента на мода са сурвакарските
красоти, та проблемът с кучетата са-
мо зацапва имиджа на Перник. По-
неже отново се отваря темата за бе-
жанците, явно и песовете получа-
ват мошинско жителство по подо-
бен мистериозен начин – днеска ги
няма, утре цъфнат в цялата си кра-
сота. Ще рече човек, че ги карат в
квартала като каналджия бежанци.
И за да сме хуманни европейци, би
трябвало да им дадем убежище или
статут на постоянно пребиваващи,
според както каже Европа. А Моши-
но да стане разпределителен цен-
тър по европейски проект.

Условна присъда за
счупена челюст

Любомира ПЕЛОВА
Пернишкият Окръжен съд призна бабаит

за виновен за нанесена средна телесна
повреда. Подсъдимият Л.Д. нанесъл як уда-
р с юмрук в областта на главата на Д.М.
Ударът бил толкова силен, че счупил че-
люстта на ищеца. Заради насената травма,
в резултат на която пострадалият изпитвал
затруднение при дъвчене и говорене, ма-
гистратите признаха подсъдимият за вино-
вен и го наказаха с една година лишаване
от свобода. Присъдата е условна, с тригоди-
шен изпитателен срок. Л.Д. ще трябва да
плати и 5000 лева на пострадалия като обе-
зщетение за причинените неимуществени
вреди на ищеца, като е отхвърлил разлика-
та над отсъденото обезщетение до пълния
претендиран размер на иска от 15 000 лв
като неоснователен.

Присъдата може да се обжалва и протес-
тира пред Върховен касационен съд на Ре-
публика България в 15-дневен срок считано
от днес.

           
           

ред адвоката му Велин
Велинов нямало данни
Радослав умишлено да
е неаръгал 15-годишна-
та Зорница. На бъзе-
щия процес той най-
вероятно ще пледира
за временна невменяе-
мост, не се изключва и
възможността да ис-
ка оправдаване на дей-
ствията на 28-годиш-
ния радомирец заради
наличието на нарко-
тици и алкохол в кръв-
та му, тъй като по
време на нападението
Радослав е бил пиян и
под въздействието
на амфетамини. Ос-
вен ножа, е носел в се-
бе си и бокс. Смекчава-
що вината обстоя-
телство е и фактът,
че Зорница и Радос-
тин са били гаджета,
криминално прояве-
ният мъж, който е 13
години по-голям от
наръганото девойче,
е съдействал на поли-
цията, помогнал и за
транпортирането на
тейнейджърката до
болницата.

Както вече стана
ясно, нападателят е

Любомира ПЕЛОВА
На проведеното

вчера съдебно заседа-
ние Софийски апела-
тивен съд потвърди
определението на Ок-
ръжен съд – Перник, с
което на обвиняемия
Радослав Колев е опре-
делена мярка за неот-
клонение „Задържане
под стража“. Според
съда от събраните
доказателства може
да се направи обосно-
вано предположение,
че Колев се е опитал
да убие 15-годишната
си бивша приятелка. В
тази насока са множес-
тво показания на раз-
питаните свидетели,
включително и на по-
лицейски служители,
задържали обвиняе-
мия, пред които той е
направил самопризна-
ния. Предвид обстоя-
телството, че обвин-
яемият е многократ-
но осъждан, в това
число за въоръжен
грабеж, съдът прие,
че е налице опасност
Колев да извърши дру-
го престъпление.

В същото време спо-

Последният оцелял анархист
е 96-годишен перничанин

Виктория СТАНКОВА
Последният оцелял анархист е 96-годишният

перничанин Александър Наков. Роденият през
1919 г. в ковачевското село Косача мъж не
вярва на нито една власт. Лежал в затвори и
при царя, и при Тодор Живков. От живота си в
царска и в комунистическа България помни
едно – затворите и лагерите.

Оцелява в лагерите Богданов дол и Белене,
които наричали душегубки.

Обяснява, че анархията не означава хаос, а
„не-власт” – не на властта като инструмент за
потисничество. От движението на анархистите ,
в чиято философия се говори за общество на
свободни личности без управление, той се ув-
лича още когато е 17-годишен.

На 29 г. е въдворен в лагера в Богданов дол.
Осъден е на 6 години и 8 месеца затвор за уча-
стие в организирана груот движението на ана-
рхиститепа, целяща да измени на държавния и
обществен строй.

Лагерите се пълнили почти всеки ден, но Але-
ксандър Наков си спомня, че най-голям наплив
имало на 2 юли 1949 година, когато починал
Георги Димитров.

„Понеже някои не плакали, някои се весели-
ли, някой такова, айде вътре и веднъж докара-
ха някъде около 40 души сватбари, правили си
на негов гръб сватба и какво става, прибрали
ги тези от сватбата, но без булката. Тях ги кръс-
тиха „гробарите” – тези дето не са плакали за
Георги Димитров”, разказа възрастният мъж
пред бТВ. През 1950-та го местят на остров
Персин в ужаса „Белене”. Най-страшното там
беше гладът, спомня си той. Много народ из-
мрял от глад, въпреки изобилието от зеленчу-
ци, за които се грижели. За да се хранят, лаге-
ристите изловили костенурките, после минали
на жаби и змии. Нямаше нещо, което да не се
яде, разказва анархистът. Най-лошото обаче,
което можело да се случи някому в Белене е
да попадне на място наречето Тел Авив. Така
наричали карцера, непристъпен и обграден с
бодлива тел. Място за изтребление. Когато
някой изкара там 15 дни на черпак вода и 360 г
хляб, веднага го пращат да работи. И когато то-
зи човек не си изпълни нормата, го връщат в
Тел Авив и той никога не излиза оттам, изкар-
ват го. Анархистът престоява в лагери 5 г., след
което намаляват присъдата му. Наков е благо-
дарен на жена си, която отгледала сама двете
им деца. Всяка власт е вредна за народа, е
убеждението на Александър Наков. Заради те-
зи убеждения го уволняват от Мините в Перник
и го изселват в Разградско. Ако сега може да
върне времето назад, няма да се откаже от жи-
вота и убежденията си. След 1989 г. Наков е
сред първите, които възстановяват анархичес-
кото движение в Перник. Автор е на книжката
„Досие на обект № 1218”. Там описва мрачните
спомени от престоя си в лагерите, като публи-
кува и документи за себе си, които сам е от-
крил в Комисията по досиетата.

Униформените ус-
тановили, че в две-
те коли пътуват 37
чужди граждани, от
който 25 били деца
на възраст от 1 до
12 години. Нелегал-
ните имигранти се
представили за ира-
кчани.

Криминалистите
са задържали водача
на нисана, 40-годиш-
ния перничанин
М.И., на когото е на-
ложена полицейска
мярка за срок от 24
часа. Иззети са и ав-
томобилите, с кой-
то са превозвани
иракчаните, ако са
такива, разбира се.
Предприети са про-
цесуално-следствени
действия за уста-

Любомира ПЕЛОВА
Брезнишки поли-

цаи задържаха мъж,
превозващ чужди
граждани. До ареста
се е стигнало в по-
неделник, когато в
региона се е провеж-
дала специализирана-
та полицейска опе-
рация. В хода на ак-
цията на пътя меж-
ду брезнишките села
Извор и Брезнишки
извор били спрени за
проверка автомоби-
ли «Тойота Форнър»
и «Нисан Патрол».
Още със самото спи-
ране на возилата,
водачът на тойота-
та успял да избяга и
са предприети дей-
ствия за издирване-
то му.

Задържаха каналджия на
бежанци, търсят втория

обяснил, че е ивадил
ножа и го е забил над
15 пъти в тялото на
Зорница, тъй като лю-
бовта му към нея била
силна, а тя, под въз-
действието на роди-
телите си, прекъснала
връзката с него. Спо-
ред защитата, въпре-
ки голямата разлика в
годините, нямало при-
чина да не правят
секс, стига той да не е
извършван под влия-
нието на алкохол или
други замъгляващи
преценката вещества.

На заседанието оба-
че стана ясно, че Ко-
лев е отправял закани
към близките на Зор-
ница за това, че не са
одобрявали връзката
им. Затова и апела-
тивните съдии
смятат, че той може
да извърши и друго
престъпление, ако бъ-
де пуснат от ареста.

Paдocлaв Koлeв имa
няколко присъди, eднa
oт тях е зa гpaбeж.
Toй e лeжaл в зaтвopa
в Бoбoвдoл, откъдето
е излязъл последно
през 2012 година.  

новяване самолич-
ността и произхода
на 37-те, които са
притежавали карти
на чужденци. Срещу
40-годишният перни-
чанине започнато
досъдебно произ-
водство по чл. 281
от НК. Наказанието,
което се предвижда
в него, е лишаване
от свобода до 5 го-
дини и глоба от 3 до
10 хиляди лева. Мъ-
жът е познат на ор-
ганите на реда с из-
ползване на неистин-
ски документи, неза-
конно притежаване
на оръжие и шофира-
не на автомобил с
концентрация на ал-
кохол в кръвта над
1,2 промила.


