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1 Долар = 1.806 лв.
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370 000 лева от 500-те хиляди увеличение отиват за заплатите на съветниците

 Преп. Ефрем
Сириец. Св.

Исаак Сириец,
еп.

Ниневийски.
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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
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Мила 
Родино...

Милата ни Родина отново ни
домиля. Известен писател и публицист да-
де идея за нов химн и отприщи химнически
слова по свой адрес и не само. Вярно е, че ро-
дината вече не ни е толкова мила, колкото
се иска на химнописците, ама и възроде-
ният народ малко трудно ще тръгне към
светли бъднини. Първо, защото народът
хич не е възроден, и второ - бъднините ни-
как, ама  никак, не се виждат да са светли. 

Възраждането на духовните стойности
на нацията чрез химна е похвална  родолю-
бива идея, ама без материя не става. Дока-
то едни напъват на духовното,  други
ядат материалното. И от родината оста-
ва само скелет. 

А нов химн ни трябва, о, как само ни
трябва! Да обясни миграцията и емигра-
цията,  убийствата и самоубийствата, по-
дема и погрома...И най - вече - да ни каже как 
книжнината, таз сила нова, съдбините да
си променим. Освен ако не става  дума за
бюрократичната книжнина, която отдавна
ни е решила проблема.

Новият химн сигурно няма да мине. Със
сигурност обаче мина още една вълна на 

опустошение над милата ни родина по
безкрайния път на подмяната на ценности-
те.

И вече окончателно сме лишени от зем-
ния рай...

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Близо три часа про-

дължиха вчера деба-
тите в пленарната
зала на ОбС около
приемането на пер-
нишкия общински бю-
джет за 2016 година.

Макрорамката на
основния финансов
документ на община-
та достигна
53 303 736 лева, след
като споловин милион
бе вдигната тя при
първоначално заложе-
ни 52 803 736 лв. От
въпросните 500 000
лева, с 370 000 лева се
коригира първоначал-
но заложената из-
дръжка на местния
минипарламент. Как-
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то по-късно стана
ясно, дофинансиране-
то се е наложило, тъй
като сметката за па-
рите, нужни на пер-
нишкия законодате-
лен орган е правена на
първоначална база
650 лв месечно въз-
награждение минипар-
ламентаристите. При
приемането на Пра-
вилника за работа на
ОбС обаче старите
заплати от над 1000
лв, които уж щяха да
бъдат коригиране в
посока надолу, все пак
си останаха.Така вмес-
то предвидените
405 794 лева нужни за
издръжката на ОбС
през 2016 година, ще

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 
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бъдат похарчени
775 794 лв. О остатъ-
ка до половин милион
7 200 лева отиват за
закупуването на два
ръчни снегорина за
тротоарите, като па-
рите бяха записани в
капиталовите разхо-
ди. С 30 000 лв. ще се
изгради площадка за
стрийт-фитнес в
квартал «Ралица», 5
000 лв. са предвидени
за проектиране на
улици по кметства,
които се добавят
към вече планирани-
те 15 000 лв. в списъ-
ка за капиталови раз-
ходи.

Проф. Иван Маразов и Валерия Фол в
научната конференция за маскарада
Виктория СТАНКОВА

Проф. Иван Маразов и
Валерия Фол са сред свети-
лата на науката, които -
ще участват в научната
конференция за маскарада
в Перник.

В рамките на  ХХV Меж-
дународен фестивал на
маскарадните игри „Сурва
2016? в  Перник   ще се про-
веде научна етнографска
конференция с междуна-
родно участие  на тема  ”-
Карнавалите в маскарада”.

Организатори на фору-
ма са Община Перник, Ин-

ститута по етнология и
фолклористика с етног-
рафски музей- БАН и Регио-
нален исторически музей-
Перник. Над двадесет док-
лада  по темата  на конфе-
ренцията ще проследяват
цялостното разнообразие
на маскарадните традиции
на Балканите и в Европа,
от най-древни времена до
наши дни. В традиционния
вече форум на учените  в
рамките на фиестата 
участват етнолози от раз-
лични музеи в страната,
от Института за фолклор

и етнография към БАН,
Института по балканис-
тика с Център по трако-
логия  към БАН, НБУ, а съ-
що така гости -учени от
чужбина.

Конференцията започва
в 9.30 ч.на 29 януари в Дво-
реца на културата,  с док-
лади ще се представят
още  проф. Георг Краев и п-
роф. Лозанка Пенчева . Все-
ки, които проявява инте-
рес към темата на конфе-
ренцията, може да присъс-
тва, да изслуша докладите
и да участва в дискусиите.

На страница 3

Съдят софиянец, карал
мотоциклета си пиян

Любомира ПЕЛОВА
Столичанин е привлечен като обвиняем за

шофиране на мотоциклет в нетрезво състояние.
Нарушението на нормативната уредба е било

констатирано в края на миналата година, когато
на надлез „Иван Вазов” в централната градска
зона на Перник 40-годишният Г.Х. е предизви-
кал пътен инцидент. Причаната за ПТП е била,
че столичанинът си е позволил на кара мото-
циклета си КТМ след употреба на алкохол. бил
предизвикан пътен инцидент от 40-годишнят
Г.Х., който управлявал мотоциклет Пияният ро-
кер блъснал мъж, който за щастие се отървал с
лека телесна повреда. При изпробването на ви-
новника за инцидента софиянец с техническо
средство за алкохол били отчетени над 1,2 про-
мила. Химическата експертиза на кръвната му
проба показала 2,37 промила.

Работата по случая продължава.

Променлива
облачност
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12 476 821 лв. е рамката на бюджета на община Радомир за 2016 година

По-малко простудите
и заразните болести

Любомира ПЕЛОВА

Любомира ПЕЛОВА
Радомирските съвет-

ници приеха основния
финансов закон за об-
щината за 2016 година.
12 476 821 лв. е рамка-
та на бюджета. Деле-
гираните от държава-
та дейности са в раз-
мер на 6 424 735 лв. и в
тях попадат общата
допълваща субсидия за
делегирани дейности -
6 246 325 лв, средства
на разпореждане от Ев-
ропейски съюз (-21 102
лв.) и преходния оста-
тък за 2015 г. в делеги-
раните от държавата
дейности в размер на
199 512 лв. Останалите
6 052 086 лв. са приходи
за местни дейности и 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

на Диканя, Долни Рако-
вец, Гълъбник, Друган,
Дрен и Копаница, радо-
мирския квартал „Вър-
ба”, ще получат по
2 000 лв., за футболен
клуб „Струмска слава”
са предвидени 21 000
лв., за клуба по волей-
бол – 7 000 лв., тенис
клубът ще разчита на
2 500, спортен клуб „А-
полон”ще получи 1 000
лв., толкова са и пари-
те за спортен клуб
„Гаврил Радомир”, как-
то и за сдружение
„Шанс за всички”. 500
лв са предвидени за
шахматния клуб  в село
Дрен. Останалите
7 000 лв. ще се изпол-
зват за наем на спор-
тни зали.В бюджета за
2016 за сферата на об-
разованието се пред-
виждат 4 023 388 лв.,
за здравеопазване па-
рите са в размер на
150 227 лв. в делегира-
ни от държавата дей-
ности и 25 000 лв. в
местни дейности, за
„Социално осигуряване,
подпомагане и грижи“
делегираните от дър-

жавата дейности са в
размер на 1 548 403 лв.,
а местните дейности
възлизат на 239 329 лв.
За „Почивно дело, кул-
тура и религиозни дей-
ности“ делегираните
от държавата средства
са 233 640 лв., а средс-
твата от местните
дейности са в размер на
375 586 лв.В новия об-
щински бюджет като
второстепенни разпо-
редители ще работят
16 институции. Това са
Общински исторически
музей, Дом за стари
хора, Домашен социа-
лен патронаж, Център
за обществена подкре-
па, Центрове за нас-
таняване от семеен
тип 1 и 2, ОП „Обред-
ни дейности”, ОУ „Хр.
Смирненски”, СОУ „Св.
Св. Кирил и Методий”,
НУ „Арх. Зиновий”,
СОУ „Хр. Ботев” с.
Дрен, ОУ „Хр. Ботев”
с. Гълъбник, ОУ „Ив.
Вазов” с. Извор, ОДЗ
„Радомирче”, ЦДГ
„Слънце”, ЦДГ „Осми
март” и Общинският
детски комплекс.

Само едно свободно място,
за безработни висшисти

Силвия ГРИГОРОВА
 50 свободни работ-

ни места предлага -
Бюрото по труда в
Перник на безработ-
ните от региона
през тази седмица.
След като миналата
седмица, предложе-
ните свободни ра-
ботни места от Бю-
рото по труда  на-
маляха с 4, добрата
новина е, че през та-
зи се увеличиха с 3.
Добрата новина е, че
за разлика от мина-
лата, през тази сед-
мица на трудовата
борса се предлага 1
свободно място за
висшист.

 И тази седмица е
актуална офертата
за 10 шивачки, необ-
ходими за съшиване
на детайли на пуло-
вери на кетел маши-
на, може и без опит,
тъй като работода-
телят е осигурил
обучение. Все още се
търсят и 7 охрани-
тели.

 През тази седми-
ца Бюрото по труда
предлага работа
на: 4 продавач-кон-
султанти,  1 касиер,
1 общ работник,  2

готвачи, 1 старши
специалист, 1 мон-
тажник на дограма, 1
работник по произ-
водство на догра-
ма, 1 електромон-
тьор за работа на
обекти на фирма в
София, 1 машинен
оператор на цимен-
тови продукти, 1 за-
варчик МАГ- листов
материал, 1 стругар,
1 каруселист, 1 бор-
вергист, 1 кранист,
 1 касиер-аранжор, 1
спасител за басейн, 2
търговци снабдите-
ли, 2 шивачки, 1 меж-
дународен шофьор 1
оператор на колцен-
тър, 1 автокозме-
тик, 1 машинен опе-
ратор за производс-
тво на пластмасови
изделия,1 заварчик,1
шлосер, 1 общ ра-
ботник в промишле-
ността,1 завеждащ
а д м и н и с т р а т и в н а
служба с висше обра-
зование,1 огняр.

  Тази седмица , за
разлика от минала-
та, Бюрото по тру-
да предлага, макар и
само 1 свободно
място за безработен
висшист. Това, ес-
тествено  лишава

тях влизат данъчните
приходи от 1 032 500
лева, 2 456 500 лева не-
данъчни приходи, обща
изравнителна субсидия
от 1 149 600 лева, целе-
ва субсидия за капита-
лови разходи на местни
дейности в размер на
680 900 лева, заеми от
банки (-220 000 лв.),
възстановени суми по
временна финансова
помощ от 5 980 лева,
резервиране на суми в
РИОСВ (-81 000 лв.) и
преходният остатък
от 2015 г. в местните
дейности в размер на
663 880 лв.В общинския
бюджет за тази година
са предвидени 359 900
лв.  за изграждане и ос-

новен ремонт на об-
щински пътища
и 150 000 лв. за ремонт
на уличната мрежа в
общината. За помощи
по решения на Общин-
ския съвет са предви-
дени 10 000 лв. за со-
циално слаби и нуждае-
щи се от лечение граж-
дани и 5 000 лв. за па-
рични и материални
награди за абитуриен-
ти с отличен успех и
културни деятели. 
Субсидиите за читали-
щата в общината са в
размер на 233 640 лв.

Спортните клубове в
община Радомир ще по-
лучат общо 55 000 лв.
От тях футболните
клубове на селата Дол-

безработните вис-
шисти от какъвто и
да е шанс да си на-
мерят работа. Еди-
нствената им надеж-
да остава близос-
тта на Перник до
столицата, където
биха могли да си на-
мерят подходяща ра-
бота..

Един бегъл поглед
върху предложения-
та за работа, които
има Бюрото по тру-
да тази седмица по-
казва, че сред най-
търсените профе-
сии продължават да
бъде шивашката,
 тъй като е актуал-
но предложението за
12 шивачки.  На паза-
ра на труда   отново
се появи необходи-
мост от кадри за ма-
шиностроенето и то
с опит в професията,
охранители, кадри в
сферата на услугите.

 И през третата
седмица на месец
януари,  безработни-
те със средно и по-
ниско образование
имат по-големи шан-
сове да си намерят ра-
бота. На тях Бюрото
по труда предложи 49
свободни места..

 

Въпреки че миналата седмица беше с из-
ключително ниски температури, перничани
явно са разумни хора и знаят как да се
пазят. За това говори справката на перниш-
ката РЗИ, която сочи, че в периода от 18-ти
до 24-ти януари простудните заболявания са
по-малко в сравнение с предходния седем-
дневен преиод. Острите респираторни за-
болявания са били 80 при 97 за предишната
седмица. По-ниска е заболеваемостта в
пернишко и в сравнение със средната за
страната.

Регистрираните заразни заболявания са
29 при 60 за периода от 11 до 17-ти януари,
отчитат от РЗИ. Най-много отново са случаи-
те на варицела – 15, а болните са от Перник,
земен и село Дивотино. Тук спадът е серио-
зен – с 26 са по-малко изшарилите се. Нама-
лели са и случаите на скарлатина. Болните
са 10 или със седем по-малко в сравнение с
предходния седемдневен период. За един
перничанин се смята, че се е заразил с ту-
беркулоза, но все още той е в графата „ве-
роятен”. Регистриран е и един случай на ку
– треска, болният е от радомирското село
Владимир. При него диагнозата е потвърде-
на. Само двама – по един от Перник и Радо-
мир са заболелите от ентероколит.

През отчетния период от РЗИ са направи-
ли и 75 проверки, информира директорът на
институцията д-р Антоанета Григорова.
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370 000 лева от 500-те хиляди увеличение отиват за заплатите на съветниците

“История Славянобългарска”
не отпада от програмата

Виктория СТАНКОВА 
“Нарушена комуникация води до тези

гневни изблици в социалните мрежи. Офи-
циална информация за проектите за нови
програми и философията на тези по БЕЛ  ще
бъде дадена на брифинг”. 

Това обясни зам.-министърът на образо-
ванието и науката Ваня Кастрева. Изказва-
нето й бе по повод на поредната безсмисле-
на истерия в социалните мрежи по повод
мнимо отпадане на “История Славянобъл-
гарска” от учебните планове. На манипули-
раната в медиите информация по традиция
се “хванаха” доста хора. 

“Паисий Хилендарски присъства в уче-
бното съдържание и всичко друго са спеку-
лации. Нещо повече, История Славянобъл-
гарска е не просто литературно произведе-
ние а вид исторически извор, който е застъ-
пен не само на едно място в програмата.
Иначе Паисий Хилендарски ще бъде изуча-
ван в девети клас”, обясни още Кастрева. 

“Философията на новия закон е и в пром-
яната на процентите между новите знания и
затвърждаването им. 40% е отделено на но-
вите знания, което означава, че останалите
60% са възможност за учителите сами да
решат как да ги развият и усъвършенстват.
Включително и като си помагат с произве-
дения, които не са в списъка на задължи-
телните”. каза зам.-министърът.

Дебатираха сигурността по
време на Международния

фестивал „Сурва”
Любомира ПЕЛОВА

и да се отпуснат по
50 000 лева са въпрос-
ните кметства, за
които 2016 година ще
е нулева. Предложе-
нието обаче бе от-
хвърлено.

С по-малки бюджети
са Дворецът на кул-
турата и театърът,
во на малко повече па-
ри тази година ще се
радват Регионалният
исторически музей,
библиотеката, худо-
жествената галерия,
социални институции
като двата дневни
центъра за деца и
възрастни с уврежда-
ния, кризисният цен-
тър и защитеното
жилище.

Дебатите за бюдже-
та, освен с конкретни
предложения, бяха из-
пъстрени с до болка
познатите пледоарии
за това колко са дъл-
говете на общината,
кой ги е натрупал, кой
за какво ще  харчи па-
ри. От БСП бяха кате-
горични, че този бю-
джет е кух и обрича
общината на нови
дългове. Димитър Ко-
лев от патриотична-
та коалиция Народен
съюз ВМРО Патрио-
тично обединение”
пък върна времето
години назад и разя-
сни на всички, че дъл-
говете са натрупани
основно по време на
леви управления в об-
щината. А станови-
щето му, което в об-
щи линии се изразява-
ше в това да се взе-
мат безлихвени заеми
от държавата, пък
тя щяла да ги опрос-
ти след време, когато
се прехвърлят изчис-

50 000 лв. бяха зало-
жени за изграждане на
комбинирана спортна
площадка за баскет-
бол, волейбол и тенис
на корт в централна-
та градска част. Те се
включват в поимен-
ния списък с капита-
лови разходи. Нова
техника печки и хла-
дилници, ще бъдат ку-
пени за 17 800 лева за
кухните на детските
градини, други 10 000
лева са предназначени
за фитнес уреди за
нуждите на спортна
зала «Борис Гюдеров»,
толкова са и парите,
предвидени за покуп-
ката на централна мо-
ниторна станция с 10
болнични поста за
нуждите на МБАЛ Ра-
хила Ангелова”.

Съвтениците реши-
ха да отпуснат от
бюджета 17 000 лева
за нуждите на Съюза
на инвалидите, за да
се осигури провежда-

тор на РИМ Русе; гла-
вен асистент Милена
Любенова от БАН,
Цветана Манова- ет-
нолог, Перник; Ели Те-
мелкова – художник,
директор на ХГ- Пер-
ник, както и предста-
вители на носители-
те на голямата награ-
да от фестивала ми-
налата година- Пла-
мен Георгиев от сур-
вакарската група на
село Кралев дол и
Ивайло Иванов от се-
ло Долни Раковец, как-
то и представител
от кукерската група
на село Дъбене, Плов-
дивско – Вълко Шоле-
ков.

Състезателният
регламент включва
представянето на

Виктория СТАНКОВА
Деветчленно жури

ще оценява дефилира-
щите групи на 25-то
юбилейно издание на
Международния фес-
тивал на маскарадни-
те игри „Сурва
2016”. Негов предсе-
дател отново ще бъ-
де проф. д-р Георг
Краев от Нов българ-
ски университет ,
съобщи директорът
на Регионалния исто-
рически музей Емилия
Велинова на прескон-
ференция в култур-
ното министерство.
В състава на журито
влизат още проф. д-р
Рачко Попов – етно-
лог , ИЕФЕМ при БАН;
доц. д-р Николай Не-
нов – етнолог, Дирек-

Проф. Георг Краев отново
оглавява журито на „Сурва”

групите в четири ка-
тегории: Детски сур-
вакарски групи, с въз-
растова граница на
участниците от 3 до
14 години, Детски ку-
керски групи, с въз-
растова граница на
участниците от 3 до
14 години, Сурвакар-
ски групи с участни-
ци над 14 години или
смесени и Кукерски
групи с участници
над 14 години или сме-
сени.

По време на Между-
народния фестивал в
изложбените зали на
Перник са разположе-
ни интересни експози-
ции, които дават въз-
можност да се познае
сурвакарското изкус-
тво.

тването им от годи-
на в година, прозвуча
леко абсурдно.

В край на сметка, с
32 гласа за”  , 2 про-
тив”  и 4 въздържали
се”  общинските съ-
ветници в Перник
приеха бюджет 2016.

„За първи път се
случва общинският
бюджет да бъде
приет с такова гол-
ямо мнозинство. Това
ме кара да бъда опти-
мист за това, че бю-
джетът ще бъде из-
пълнен. Дали ми харес-
ва е друг въпрос. Спо-
ред мен това е еди-
нствения и реален бю-
джет, който община
Перник може да изпъл-
ни. Надяваме се на по-
вече приходи, особено
с данъчната вакан-
ция. С тези приходи
да бъдат дофинанси-
рани някои дейности.
Действително много
малко средства за за-
ложени за капиталови
разходи както за гра-
да, така и в селата.
Но при едни добри
приходи се надявам на
шестмесечието да
направим корекции на
бюджета и да бъдат
дофинансирани пове-
че дейности.”  каза
председателят на бю-
джетната комисия
Иво Богданов от
ГЕРБ.

За острите спорове
в пленарната зала око-
ло новия общински
бюджет, както и за
становището на съ-
ветниците от БСП,
изразено на специална
пресконференция вед-
нага след вчерашната
сесия в следващия
брой на «Съперник».

от страница 1 нето на Десетия фес-
тивал на хората с ув-
реждания, 26 000 оти-
ват за Съюза на пен-
сионерите.

Според направения
план-график до края
на 2016 г. трябва да
бъдат изплатени 7
613 409 лв. от просро-
чените задължения,
които в края на 2015
година са 12 697 541
лв.

В приетия вчера бю-
джет са заложени
собствени приходи
от 27 940 603 лева, 24
863 133 лв. са постъп-
ленията от републи-
канския бюджет.

За заплати и из-
дръжка на общинска-
та администрация ще
бъдат похарчени 4
662 928 лева, като Об-
щината дофинансира
това перо с 887 855
лв. 20 064 720 лева са
предвидени за образо-
ванието тук дофина-
сирането със собс-
твени средства е в
размер на 215 000 лв.

Заради тежкото фи-
нансово състояние на
общината то е със
100 хиляди лева по-
малко в сравнение с
2015 година. За жи-
лищно строителство
и БКС са заложени 11
172 204 лева. Тук вли-
зат и парите за сме-
тосъбилране и смето-
почистване.

300 000 лв. са пред-
назначени за спортна
дейност, предвижда
се за ремонт и пъд-
дръжка на пътища да
се похарчат 1 269 417
лв.

За заплати и из-
дръжка на новосъзда-
деното общинско
предприятие «Градски
транспорт», което по
първоначалната идея
на пернишкия ОбС
трябваше да започне
да функционира от 1
септември 2015 г, но
до момента то дей-
ност няма, са предви-
дени 50 000 лв.

Бюджетите на
кметствата остават
почти непроменени в
сравнение с 2015 г. С
малко над 7 000 лева
са увеличени харите
единствено на кметс-
тво «Изток», което е
най-голямото в общи-
ната. 2016-та година
ще тежка във финан-
сово изражение за уп-
равниците на малките
населени места, тъй
като в списъка за ка-
питалови разходи за
13 от селските кметс-
тва няма заделен ни-
то лев. От БСП пред-
ложиха да бъдат нама-
лени с 650 000 лева
предвидените 7 ми-
лиона за погасяване
на стари задължения

Взаимодействието между отделните
структури и институции във връзка с подси-
гуряването на безпроблемното протичане на
25-тото юбилейно издание на Международ-
ния фестивал „Сурва” в края на седмицата,
бе водеща тема на вчерашното заседание
на Оперативната група за бързи реакции
при зимни условия, водено от областния уп-
равител на Перник д-р Алексаднър Алексан-
дров.

Според директора на Областната дирек-
ция на МВР Валентин Бучински, са взети из-
вънредни мерки, предвид очаквания голям
брой посетители на маскарадните игри. За
спокойствието на перничани и гостите на
града ще дежури целия наличен състав на
ОД на МВР, както и служители от частни ох-
ранителни фирми.

От РЗИ докладваха, че ще бъдат осугуре-
ни и допълнителни екипи на Центъра за
спешна медицинска помощ в районите на
фестивала. През изминалата седмица в
спешните центрове в областта са постъпили
394 повиквания и са направени 173 амбула-
торни прегледа.

От ЧЕЗ информираха, че крупни аварии на
територията на област Перник не са регис-
трирани. От дружеството съобщиха още, че
през следващата седмица няма планирани
профилактики на токоподаването, подсигу-
рени са вече и допълнителни екипи за вре-
мето на предстоящите празници.

Според директора на Областното пътно уп-
равление инж. Румен Сачански, се извър-
шват опесъчавания на заледени участъци от
републиканската пътна мрежа в ранните
сутрешни часове. Периодично се осигур-
яват допълнителни материали за третиране
на пътната мрежа при зимни условия.

От РД ПБЗН, съобщиха, че има зачестили
повиквания за отстраняване на ледени ви-
сулки от обществени и жилищни сгради.

Няма промяна в количеството вода в язо-
вир „Студена” – в момента във водоема са
постъпили 19 милиона кубични метра и има
достатъчно сбободен обем, за да бъде поет
притокът от предстоящото снеготопене, зая-
ви управителят на ВиК Иван Витанов.

Лекарските комисии дават
болничен за срок до 1 година

Виктория СТАНКОВА
Лекарските комисии в болниците и полик-

линиките да могат да дават болничен за
срок до 1 година, предлага Министерството
на здравеопазването. В момента максимал-
ният отпуск за временна неработоспособ-
ност е 6 месеца, а за удължаване човек
трябва мине преглед пред ТЕЛК. За случаи,
в които състоянието не може да се подобри -
като ампутация например, решението на ле-
карските комисия ще е пожизнено и хората
няма да се явяват периодично пред ТЕЛК.
Сегашните комисии ще се закрият и всеки
лекар с необходимия стаж и квалификация
ще може да съставя експертизи за увреж-
дане, каза здравният министър Петър Мос-
ков. Ще се премахне ограничението докто-
рите, които се занимават с тази дейност, да
не могат да работят на друго място.
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При калпава работа фирмите ще бъдат наказвани

извършва след приема-
не на работата - до 10
дни след изтичане на
предходния месец.
Съгласно договора
при констатирано
неизпълнение от
страна на изпълни-
теля цената на дого-
вора за съответния
месец  се намалява с
3% при първо наруше-
ние и с по още 1 % при
всяко следващо.

Договорът с фирма
„ И Н Ф Р А К О Р Е К Т
СТРОЙ” ЕООД е склю-
чен на 9.11.2015 г. и е
с предмет „Зимно под-
държане на IV-то клас-
на пътна мрежа на те-
риторията на община
Радомир и зимно под-
държане на Републи-
канските пътища в
град Радомир”. Разпла-
щането с изпълни-
теля се извършва въз
основа на фактури и
протоколи за уста-
новяване на извърше-
ните работи по зим-
ното поддържане на
IV-то класна пътна
мрежа на територия-
та на община Радомир
и зимно поддържане
на Републиканските
пътища в град Радо-
мир. При пълно или
частично неизпълне-
ние изпълнителят
заплаща на общината
неустойка в размер на

10% от цената на до-
говора. При забавено
изпълнение на задъл-
женията неустойка-
та е в размер на 0,5 %
от цената на догово-
ра за всеки просрочен
ден, но не повече от
10 %.

Протоколите за из-
вършената работа с
двете фирми ще бъ-
дат подписани до 10
февруари и ако длъж-
ностните лица са кон-
статирали неизпъл-
нение или лошо или
неточно изпълнение
на дейността, това
се отбелязва в кон-
стативните прото-
коли.

Пламен Алексиев
призова хората да по-
чистват тротоари-
те пред домовете си
и да не оставят ав-
томобилите си на
пътното платно. По-
чистването на улица
“Райко Даскалов” нап-
ример е било много
трудно именно зара-
ди многото паркира-
ни автомобили, кои-
то са попречили на
машините, обясни
градоначалникът по
повод питане на об-
щински съветник,
направено по повод
зимното почистване
на последното заседа-
ние на местния ОбС.

Сайтът на ЧЕЗ с нов дизайн
и подобрено съдържание

Силвия ГРИГОРОВА
От началото на годината официалният уеб-

сайт на ЧЕЗ в България - cez.bg, е с нов,
адаптивен дизайн, осигуряващ бърза и лес-
на навигация, ясна визия и достъпност на
информацията за клиентите.

Новият дизайн на сайта е изцяло ориенти-
ран към клиентите, за които общуването он-
лайн е ежедневие. Бързото развитие на тех-
нологиите подпомага оптимизирането на
модерните канали за комуникация. Затова,
от стъпването си в България преди 10 годи-
ни, ЧЕЗ постоянно инвестира в развитието
на уеб базираното и индиректно обслужва-
не на клиентите. Опростената и изчистена
визия на сайта гарантира удобство за
клиентите. Използваната модерна техноло-
гия позволява бързо зареждане през всич-
ки настолни и мобилни устройства.

Потребителите ще бъдат улеснени и от но-
вата структура на подреждане на секциите,
както и от по-добрата им организация. Дос-
тъпът до съдържанието в тях и актуализира-
ната информация за дейности и услуги, пре-
доставяни от ЧЕЗ, е максимално бърз.

През 2015 г.корпоративният сайт
www.cez.bg има близо 4 милиона посещения
като от тях 25 % са регистрирани от мобилни
устройства. Близо 130 000 клиенти на ЧЕЗ
са се регистрирали онлайн за услугата „Е-
лектронна фактура“, а над 15 000 са заяви-
ли безплатно SMS известяване преди
преустановяване на захранването. Това е и
причината подобренията да са насочени ос-
новно към оптимизиране на функционал-
ностите за електронни услуги и максимално
синтезирано съдържание на темите, които
най-често вълнуват клиентите.

Любомира ПЕЛОВА
Две фирми са анга-

жирани със зимно по-
чистване на община
Радомир, информира
местния минипарла-
мент кметът Пламен
Алексиев и допълни,
че те ще получат по-
лагащото им се запла-
щане едва след под-
писването на конста-
тивните протоколи,
а ако в документите
са отразени устано-
вени нарушения или
неизпълнение, фирми-
те ще бъдат санкцио-
нирани.

Градоначалникът
допълни, че по зимно-
то почистване ра-
ботят дружествата
„ВИВА МЕТАЛ” ООД и
„ И Н Ф Р А К О Р Е К Т
СТРОЙ” ЕООД. На 30
ноември миналата го-

Националният план по заетостта 
през 2016 г. ще осигури работа 

на над 21 000 човека 
Силвия ГРИГОРОВА

Правителството прие Национален план за действие
по заетостта през 2016 г. Той ще бъде финансиран в
рамките на утвърдените средства за активна политика
на пазара на труда в размер на 73 млн. лв. С осигуре-
ната сума се очаква в заетост да бъдат включени над
21 400 безработни лица, а в обучение – още близо 11
000.

Нова насърчителна мярка в плана е въвеждането на
дуалното обучение за безработни лица без квалифика-
ция. То ще се реализира чрез предоставяне на средс-
тва на работодатели за всяко разкрито работно място
за обучение чрез работа.

С приетия план се дава за първи път възможност за
аутсорсване на услуги за безработни лица. За целта
ще се предоставят суми за„подкрепена заетост“ на ре-
гистрирани фирми посредници за безработни лица,
които срещат най-големи трудности при устройване на
работа, поради това, че са с висока степен на инвалид-
ност, други проблеми или са от най-рисковите групи.
Средствата ще се отпускат на фирмите посредници,
които са ги устроили на работа на несубсидирано ра-
ботно място, след като са ги подпомогнали с услуги,
консултирали, включили в

обучения и др. и са постигнали повишаване на тяхна-
та пригодност за заетост. Срокът за заетост няма да бъ-
де по-малък от 12 месеца.Планирано е включването на
2000 лица.

По нова насърчителна мярка е осигурено стимулира-
не на работодателите да включат в заетост 1400 безра-
ботни лица от уязвимите групи на пазара на труда. Това
са хора, регистрирани като безработни поне шест месе-
ца, безработни до 24 години, такива с основно и по-нис-
ко образование, както и хора над 50 години, за които
ще се субсидира половината от трудовото възнаграж-
дение и дължимите от работодателя осигуровки.

По регионалните програми за заетост на 28-те облас-
ти се предвижда през 2016 г. в заетост да бъдат вклю-
чени 2200 безработни лица. Със средства от държавния
бюджет проект „Красива България” ще осигури зае-
тост на 550 лица и професионално обучение на 200 ре-
гистрирани лица в бюрата по труда.

Трудовите възнаграждения на включените в субси-
дирана заетост ще бъдат съобразени с минималната ра-
ботна заплата за следващата година – 420 лева при пъ-
лен работен ден. Повишава се и трудовото възнаграж-
дение на младежите по програма „Старт в кариерата“ -
от 430 лв. на 500 лв. Увеличават се заплатите на ром-
ските медиатори, на психолозите, както и на безработ-
ните, включени в редица други национални програми.

ЧЕЗ откри нов Център за
обслужване на клиенти

Силвия ГРИГОРОВА
 На бул. „България” 98, в София, отвори врати нов

и удобен център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ.
Той се намира на една от най-оживените пътни арте-
рии в столицата и замества досегашния офис
на ул. „Христо Матов” 9 в квартал „Лагера“. Удобно-
то местоположение на новия ЦОК  значително ще
улесни жителите на южните квартали на София.

Центърът за обслужване на клиенти на бул. „Бъл-
гария” разполага с изцяло ново обзавеждане и 
оборудване. Той ще работи със съвременна систе-
ма за управление на опашките, за да подсигури по-
бързо обслужване и персонално отношение към
клиентите. Системата позволява на всеки потреби-
тел да постави оценка за удовлетвореността от об-
служването, веднага след като е обслужен. За по-
сетителите на новооткрития ЦОК ще се грижат 10
квалифицирани служители на дружеството.

„Ценим времето на клиентите си и инвестираме в
това те да получават бързо и качествено обслужва-
не. Надявам се клиентите ни по-лесно ще стигат до
новия ни офис, да свършат работата си в приятна
обстановка и да излизат по-доволни”, каза опера-
тивният директор на ЧЕЗ България Душан Рибан по
време на откриването на новия офис.

ЧЕЗ е модерна и иновативна компания, която пос-
тавя клиента във фокуса на дейността си. От стъп-
ването си в България през 2005 г. компанията зна-
чително подобри качеството на обслужването. ЧЕЗ
откри 32 центъра за обслужване на клиенти, увели-
чи местата за заплащане на фактури от 319 до на-
д 5800, предложи гъвкави възможности за разсроч-
ване на плащанията и създаде две нови за Бълга-
рия институции - Енергиен омбудсман и Потребител-
ски съвет.

Новият офис на бул.„България” 98 в София ще
работи всеки делничен ден от 8  до 18 часа.

 

Силвия ГРИГОРОВА
Министерският съ-

вет одобри проект на
Закон за държавните
помощи. Предложени-
те промени ще подпо-
могнат администра-
торите на помощ и -
бенефициентите по
отношение предос-
тавянето на законо-
съобразни помощи ч-
рез използване на на-
ционален и европей-
ски финансов ресурс
с цел подобряване на
финансовата дисцип-
лина в публичния сек-
тор и снижаване на
фискалните рискове.

Законопроектът
елиминира съществу-
ващата към момента
нормативна празно-
та и въвежда нацио-
нален механизъм за
възстановяване на-
неправомерна и не-
съвместима държав-
на помощ, като целта
е да се възстанови
съществуващото па-
зарно съотношение
преди предоставяне-
то на помощта. Про-
мените създават
изискване за дей-

Одобрен е проектът на
Закон за държавните помощи

ствия и резултати в
кратки срокове от ад-
министраторите на
помощ, така че пазар-
ното състояние да се
възстанови максимал-
но бързо. Въвежда се
и механизъм за правна
защита за конкурен-
тите и други трети
страни, засегнати
от предоставянето
на неправомерна дър-
жавна помощ или
свързани с нарушени-
я при предоставяне-
то на държавни помо-
щи. Едновременно с
това националните
съдилища ще се подпо-
магат – и чрез създа-
ване на правна връзка
между тях, Европей-
ската комисия и Евро-
пейския съд. По този -
начин ефективно се
гарантира законо-
съобразното прилага-
не на режима по

държавните помо-
щи в контекста на
проведения процес на
модернизация на режи-
ма в периода 2012-
2014 г. от страна на
ЕК.

Подобрява се същес-

дина е извършена про-
верка на работата им
от специална коми-
сия, определена със
заповед на кмета на
общината, която е ус-
тановила, че фирми-
те разполагат с на-
пълно оборудвани ав-
томобили за зимно
почистване – снего-
рини, пясъкоопесъчи-
тели и гребла, както и
с достатъчни коли-
чества пясък и сол на
склад. При обилните
снеговалежи снегори-
ните са съдействали
на екипите на Еле-
ктроразпределение за
отстраняването на
аварии по електропре-
носната мрежа в 15
населени места в об-
щината. Кметът, кой-
то лично е ръководил
работата по зимно

почистване, увери, че
усилията  са били на-
сочени към осигур-
яването на достъп
до училища, детски
градини и социални
институции. Разчис-
твани са и улиците
на хора, на които
предстои влизане в
болница или хемодиа-
лиза.

Договорът с фирма
„ВИВА МЕТАЛ” ООД с
предмет „Зимно и
лятно почистване на
уличните платна,
площадите, алеите,
парковите и другите
територии, предназ-
начени за обществе-
но ползване” е склю-
чен на 24.08.2015 г.
Съгласно този дого-
вор заплащането се

твуващата процеду-
ра по налагане на сан-
кции за неизпълнение
на законодателство-
то по държавните
помощи, като този п-
роцес ще се поеме от
Агенцията за държав-
на финансова инспек-
ция. Очаква се това
да подобри контрола
при разходването на
публичен ресурс и да
въздейства дисципли-
ниращо в сектора.

Със законопроекта
се въвеждат разпо-
редби, гарантиращи
поддържането на ад-
министративен капа-
цитет на всички ни-
ва, свързани с пре-
доставянето на дър-
жавна помощ, в т. ч.
и по отношение на
оперативните прог-
рами. Това се налага
от изискването на
ЕК във връзка с пре-
говорния процес на -
България по предва-
рителните условия в
рамките на Споразу-
мението за парт-
ньорство за прог-
рамния период 2014-
2020 г.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

- 16 ПЕРНИШКИ ИМОТИ-
ЕЛИТЧлен на

НСНИ
и

РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ДАВАМ ПОД НАЕМ:

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

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

0898 45 15 00; 0885 956 900; 0878 566 111

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

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

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

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

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

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

ПРОДАВАМ:

Двустаен, Твърди
ливади, ЕПК, ет. 4 -

37 000 лв.
0887/884 095
0888/503 237

ПРОДАВАМ
кафе,

кв. Изток,
топ-място

 тел. 0887 884 095
     и  0888 50 32 37

ПРОДАВА:
1. Гарсониера Изток 46 кв.м, ет. 5,  ТЕЦ, тераса - 23 000 лв.
2. Двустаен, ИЦ, 60 кв.м, ет. 3, тх., ТЕЦ, 2 тер., преустр. + търговски обект - 61 000 лв.
3. Двустаен Пашов 62 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, двойна тераса, южен, изцяло ремонтиран - 20 000 евро
4. Двустаен Изток 58 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, тераса, ПВЦ - 28 000 лв.
5. Двустаен ИЦ 60 кв.м, ет. 6, тухла, ТЕЦ, 2 тераси, ПВЦ - 54 000 лв.
6. Двустаен, Изток, 76 кв.м, ет. 4, тх., без ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, нов блок - 19 500 евро
7. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, 2 тераси, непреходен, лукс ремонт - 40 000 лв.
8. Тристаен Пашов 90 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, 3 тераси - 32 000 лв.
9. Тристаен Тева 90 кв.м, ет. 1, без ТЕЦ, 2 тераси - 25 500 лв.
10. Тристаен гр. Радомир, 90 кв.м, ет. 7, 3 тераси, ПВЦ, нов покрив - 13 000 лв.
11. Къща над Автогарата 1 етаж, тухла плоча, ЗП 70 кв.м, двор 350 кв.м - 26 000 лв.
12. Къща Изток, 2 ет., тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 520 кв.м,
изцяло реновирана, лок. отопление - 58 000 евро
13. Къща, с. Ноевци, център, 2 ет., РЗП: 152 кв.м,
дв. 645 кв.м, изцяло ремонтирана, готова за нанасяне - 60 000 лв.
14. Къща, гр. Батановци, до площада, 1 ет., ЗП: 60 кв.м, двор 400 кв.м, тх., пл., ПВЦ - 39 000 лв.
15. Къща с. Черна гора 2 етажа, тухла плоча, РЗП 154 кв.м, двор 758 кв.м - 31 500 лв.
16. Къща с. Люлин, 2 етажа, РЗП 150 кв.м, двор 364 кв.м, тухла плоча, лок. отопление- 31 000 евро
17. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 140 кв.м, двор 481кв.м, гараж, барбекю - 38 000 евро
18. Вила с. Рударци, 2 етажа, тухла плоча, РЗП 116 кв. м, двор 800 кв.м - 75 000 лв.
19. Вила с. Рударци 2 етажа, тухла плоча, РЗП 112 кв.м, двор 600 кв.м, гараж - 80 000 лв.
20. Парцел с. Кладница УПИ за 800 кв.м, почти в центъра - 21 000 евро
21. Парцел, с. Ноевци, УПИ 1 000 кв.м, фургон и бунар 16 000 лв.

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

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 28 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

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

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

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

център-около гарата

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

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

Купува земеделска земя,
Радина чешма

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

Продавам къща,
кв. Изток, топ-място,

РЗП: 132 кв.м.,
на 2 етажа,

ново стройтелство -
тел. 0887/884 095;

0888/503 237

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ
тел. 076/ 60 28 94

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

кв.м, гараж, вътрешен санитарен възел -
40 000 лв.

3. Двустаен, Албени, 70 кв.м - 32 000 лв.
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воена тер., с алум. дограма, те-
ракот, с обзавеждане, 37 000
лв./без посредник/ - тел. 0887/
884 095; 0888/503 237

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

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

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

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

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

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

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

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

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

имоти

автомобили

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

техникум)
v автомивка външно и
вътрешно
v пране на килими
v денонощно охраняем
паркинг

тел.0893/37 20 40

Продавам
Двустаен,

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

място
– тел. 0899 114 717 и

0877 15 23 47
(без посредник).

работа

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

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

Собственик
продава:

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

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

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

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

чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

0887/884 095;
0888/503 237

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

евро /без посредник/

Фирма
търси

строители
за гипсо
картон и

обща работа
обект Банкя
- тел. 0888/402 595

ПРОДАВА:

2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и

др. - 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН
- Окачени тавани
- Преградни
стени
- Прахово
боядисване,
на латекс

тел.0878/32 14 34

МИНИ ОТКРИТ
ВЪГЛЕДОБИВ

Търси за работа

в рудника камиони -

автосамосвали

с над 10 куб.м

товароносимост -

двуосни и триосни

- тел. 0888/ 69 53 24

СЕРВИЗ И ОБСЛУЖВАНЕ
НА АКУМУЛАТОРНИ

БАТЕРИИ С 24 МЕСЕЦА
ГАРАНЦИЯ

Представителство за Перник и
Oбластта ул.”Отец Паисий”№35

GSM 0888/21 85 08

бул. Юрий Гагарин 100А
(до винпром) 076/60 85 85

Продавам
тристаен,

Център,
ул. Кракра,

ет. 3, тх,
ТЕЦ, тер.,

30 000 евро.  
тел. 0878 620 925

 Продавам

двустаен,

Тв.ливади,

ет:4, ЕПК,

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

"МИГГ-2011"
ЕООД

Производство на

МЕБЕЛИ  по поръчка от

ПДЧ.   Георги Ангелов

тф: 0898 65 25 11.

е-mail:
migg2011g.angelov@abv.bg

Международна компания, с производствена
дейност в областта наелектрониката и

електронните компоненти търси да назначи
Оператор - Монтажник, електронни

елементи
Кандидатите трябва да имат завършено

Средно образование. Предишен опит в
производството на електронни компоненти

се счита за предимство
Телефон за връзка: 0878 573 215

наем
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На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА: I. Чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС и чл. 79 от
Наредбата за общинската собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г.

на Общински съвет – Радомир; II. Чл. 19, ал. 1 от Закона за собствеността и
ползуването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и чл. 82 от Наредбата за общинска-

та собственост, приета с Решение № 60 от 26.04.2013г. на Общински съвет –
Радомир и Заповед № 53/27.01.2016г. ОБЩИНА РАДОМИР

О Б Я В Я В А
I. Да се проведе ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по –нататък

само “търг”/ за отдаване под наем на Земеделска земя от общински поземлен
фонд /ОПФ/, както следва:

       1. Имот № 050002 в землището на с. Червена могила, Община Радомир, м.
„Висо”, с площ 61,917 дка, VI – категория, нива - при първоначална годишна
наемна цена – 743,00 лв.

II. Да се проведе ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ /наричан по –нататък
само “търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ
ОТ ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ, както следва:

1. Имот № 051024 в землището на с. Червена могила, м. „Пладнището”, с
площ   30,239 дка, VI – категория, пасище, мера - при първоначална годишна
наемна цена – 362,87 лв.

2. Имот № 000068 в землището на с. Червена могила, м. „Миленкови ливади”,
с площ   31,942 дка, X – категория, ливада - при първоначална годишна наемна
цена – 255,54 лв.

3. Имот № 000004 в землището на с. Червена могила, м. „Висо”, с площ
21,659 дка, VI – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна
цена – 259,91 лв.

4. Имот № 027011 в землището на с. Червена могила, м. „Огоя”, с площ   7,313
дка, III – категория, нива - при първоначална годишна наемна цена – 131,63 лв.

5. Имот № 028027 в землището на с. Червена могила, м. „Огоя”, с площ   12,765
дка, III – категория, нива - при първоначална годишна наемна цена – 229,77 лв.

6. Имот № 002054 в землището на с. Старо село, м. „Равнище”, с площ   2,649
дка, X – категория, нива - при първоначална годишна наемна цена – 21,19 лв.

7. Имот № 003093 в землището на с. Старо село, м. „Родината”, с площ   3,800
дка, Х – категория, нива - при първоначална годишна наемна цена – 30,40 лв.

8. Имот № 003094 в землището на с. Старо село, м. „Родината”, с площ   4,993
дка, X – категория, нива - при първоначална годишна наемна цена – 39,94 лв.

9. Имот № 005001 в землището на с. Старо село, м. „Белешков път”, с площ
14,935 дка, X – категория, нива - при първоначална годишна наемна цена –
119,48 лв.

10.  Имот № 028003 в землището на с. Старо село, м. „Кемеро”, с площ 10,047
дка, X – категория, нива - при първоначална годишна наемна цена – 80,38 лв.

11. Имот № 029100 в землището на с. Старо село, м. „Лъката”, с площ   4,287
дка, IV – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена – 68,59 лв.

12. Имот № 029102 в землището на с. Старо село, м. „Лъката ”, с площ   6,177
дка, IV – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена – 98,83 лв.

13. Имот № 029115 в землището на с. Старо село, м. „Лъката ”, с площ 0,441
дка, IV – категория, ливада - при първоначална годишна наемна цена – 7,06 лв.

14. Имот № 063034 в землището на с. Старо село, м. „Над друмо”, с площ 2,001
дка, V – категория, нива - при първоначална годишна наемна цена – 28,01 лв.

15. Имот № 097004 в землището на с. Дрен, м. „Киселиче”, с площ 22,819
дка, IХ – категория, пасище, мера - при първоначална годишна наемна цена –
182,55 лв.

16. Имот № 097009 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м. „Киселиче”,
с НТП – пасище, мера и площ 56,885 дка, IХ /45,509 дка/ и Х /11,376 дка/ – катего-
рия - при първоначална годишна наемна цена – 455,08 лв.

17. Имот № 097019 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м. „Киселиче”,
с НТП – пасище, мера и площ 9,100 дка, Х – категория - при първоначална го-
дишна наемна цена – 72,80 лв.

18.  Имот № 052084 в землището на с. Друган, Община Радомир, м. „Локва-
та”, с НТП – нива и площ 2,699 дка, V – категория - при първоначална годишна
наемна цена – 37,79 лв.

19. Имот № 255004 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Дебе-
ла могила”, с НТП – изоставена нива и площ 10,698 дка, V – категория - при
първоначална годишна наемна цена – 149,77 лв.

20. Имот № 255007 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Дебе-
ла могила”, с НТП – изоставена нива и площ 6,201 дка, V – категория - при

първоначална годишна наемна цена – 86,81 лв.
21. Имот № 255012 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Дебе-

ла могила”, с НТП – изоставена нива и площ 3,041 дка, V – категория - при
първоначална годишна наемна цена – 42,57 лв.

22. Имот № 187017 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Мет-
лите”, с НТП – изоставена нива и площ 8,304 дка, IХ – категория - при първона-
чална годишна наемна цена – 66,43 лв.

23.  Имот № 000308 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Изво-
ра”, с НТП – пасище, мера и площ 3.572 дка, X – категория - при първоначална
годишна наемна цена – 28.58 лв.

24.  Имот № 192025 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Гере-
на”, с НТП – зеленч. култура и площ 4,686 дка, III – категория - при първоначална
годишна наемна цена – 84,35 лв.

25. Имот № 192062 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Гере-
на”, с НТП – зеленч. култура и площ 3,787 дка, III– категория - при първоначална
годишна наемна цена – 68,17 лв.

26. Имот № 192070 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Гере-
на”, с НТП – зеленч. култура и площ 4,758 дка, III– категория - при първоначална
годишна наемна цена – 85,64 лв.

27. Имот № 192071 в землището на с. Стефаново, Община Радомир, м. „Гере-
на”, с НТП – зеленч. култура и площ 1,163 дка, III – категория - при първоначална
годишна наемна цена – 20,93 лв.

28. Имот № 039006 в землището на с. Долна Диканя, Община Радомир, м.
„Матица”, с НТП – ливада и площ 12,619 дка, VIII– категория - при първоначална
годишна наемна цена – 126,19 лв.

29. Имот № 043001 в землището на с. Долна Диканя, Община Радомир, м.
„Реджовица ”, с НТП – ливада и площ 36,564 дка, VIII – категория - при първона-
чална годишна наемна цена – 365,64 лв.

30. Имот № 043002 в землището на с. Долна Диканя, Община Радомир, м.
„Реджовица ”, с НТП – пасище, мера и площ 59,740 дка, VIII – категория - при
първоначална годишна наемна цена – 597,40 лв.

31. Имот № 043003 в землището на с. Долна Диканя, Община Радомир, м.
„Реджовица ”, с НТП – пасище, мера и площ 24,030 дка, VIII – категория - при
първоначална годишна наемна цена – 240,30 лв.

32. Имот № 046003 в землището на с. Долна Диканя, Община Радомир, м.
„Реджовица”, с НТП – ливада и площ 80,808 дка, VIII– категория - при първона-
чална годишна наемна цена – 808,08 лв.

II. Търгът за отдаване под наем на описаните имоти – земи от ОПФ и
по чл. 19 от ЗСПЗЗ,  да се проведе на 04.02.2016г. от 10.15 часа  в
сградата на Община Радомир. При непровеждане на търга, поради неяв-
яване на нито един кандидат отговарящ на условията от тръжната до-
кументация, повторен търг да се провежда всеки втори четвъртък от
месеца от 10.00 часа в сградата на Община Радомир до отдаване под
наем на имотите.

III. 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 Наредбата за общин-
ската собственост. Спечелилият търга заплаща достигнатата  цена  в едноме-
сечен срок от влизане в сила  на заповедта за спечелен търг, след което в
двуседмичен срок се сключва договор за отдаване под наем на земеделски
земи.

IV. Търгът да се проведе при следните условия:
1. Тръжната документация, съдържаща информация за условията за про-

веждане на търга и изискванията към кандидатите се закупува срещу сумата
от 20 лв /двадесет лева/ и се внесе по сметката на Община Радомир №
BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при БАНКА ИНТ.АСЕТ
БАНК– ПЕРНИК до 16.00 часа на 03.02.2016г.

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, като
сумата се внесе по сметката на Община Радомир.

2. Заявлението на кандидата за участие в търга /по образец от тръжната
документация/ да бъде регистрирано до 16.00 часа на последния работен
ден, преди деня на провеждане 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 % /десет

на сто/ от началната наемна цена по сметката на Община Радомир №
BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF, при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК– ПЕР-
НИК. Депозитната вноска се внася за всеки един от обектите по сметката на
Община Радомир до 16.00 часа на 03.02.2016г.

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 провеждането на търга може да бъде получена в отдел “О-
СОС и гори” към Община Радомир, всеки работен ден в рамките на установе-
ното работно време; тел. за контакт: 0777/82 435.

Брюксел изпраща експерти в България
Правителството на Бойко Борисов не може да избяга от прилагането на правосъдната реформа, след като сам? е поискало помощ от експерти от Брюксел.
"Премиерът Борисов сам поиска конкретна подкрепа на терен от нас. Това доказва, че той е ангажиран с процеса. Щом иска външна помощ, това означава, че хора

отвън ще дойдат в България, за да помагат на българските власти и тогава няма как да се избегне необходимостта от реално изпълнение", каза по БНР зам.-
председателят на ЕК Франс Тимерманс.  "Наистина вярвам, че той (Борисов) е обвързан с този процес. Ще го следим отблизо, ще продължим да пишем доклади.
Искам доказателства на място, вместо да се говори за крайни срокове и цели. Уверен съм, че с новия подход и с експертите на терен ще се постигне очаквания
напредък, който българският народ заслужава", заключи Тимерманс, който днес представи годишния доклад на ЕК за България.

Ако нещо не се справяш и е видно, че хората не го одобряват и искаме да стане по-добре, защо да не ни изпратят двама-трима експерти, каза в Брюксел на 17
декември м.г. Бойко Борисов.Бихме искали от ЕС да ни помогнат в съдебната реформа със свои пратеници, да наблюдават всяка стъпка, която правим, и да сме
сигурни, че тя е в правилната посока, аргументира се премиерът. Това не е обидно за държавата, смята Борисов.

На въпрос дали София и Букурещ тръгват по различни пътища, след като в доклада за Румъния пише, че страната е постигнала забележителни резултати,
Тимерманс отговори, че вървят по един и същи път.

Но двете са на различни етапи заради политическата криза в България през 2013-14 година, докато румънците през това време са започнали прилагането на
реформите, поясни заместник-председателят на Еврокомисията. Той изрази надежда, че София ще успее да навакса

Тимерманс каза още, че обещанието на Жан-Клод Юнкер за прекратяване на наблюдението в областта на правосъдието и вътрешните работи все още е постижимо
до края на мандата на тази Европейска комисия. Тя обаче иска да види необратими и трайни.
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Хороскоп за месец
февруари 2016 г.

ОВЕНОВЕНОВЕНОВЕНОВЕН

февруари изисква от вас да сте спокойни и стабилни, но вие
трудно ще си наложите търпение и ще се изявявате като инатливи
и импулсивни хора. Знаете какво искате и успявате да постигнете
моментните си цели. Умеете да се задълбочавате в работата си. Не
сте склонни да разказвате какво сте си набелязали като цели. През
този месец е от особено значение да пазите в тайна плановете си,
дори и ако ви изкушават и искате да се докажете, за да не могат да
ви попречат да вървите напред. Не бива да проявявате ревността
си, нито да реагирате агресивно, ако се съмнявате в изневяра на
вашата половинка, защото ще я отдалечите необратимо в месеца,
позволяващ ви да постигнете ново ниво на стабилност и хармония в
отношенията. На всяка цена се постарайте да създадете хармония
и да претворите кармата си в положителна дори и в отношенията с
вашите неприятели, естествено, ако е възможно и по силите ви,
стига и те да имат намерение да ви простят. Трудно прощавате, но
през този месец ще сте длъжни и вие да дадете прошката си.
Въпреки че не сте склонни да признавате вината си, може да се
окажете натоварени с чужди отговорности и чужда вина, чрез
които се опитват да ви отклонят от посоката, в която сте поели,
и от възможността да постигнете целите си.

 ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ ТЕЛЕЦ

През февруари сте затворени в себе си, чувствителни и
резервирани, готови да гоните нови върхове, но дали ще успеете да
ги достигнете или поне да поставите началото, зависи само от
вас. Не забравяйте, че анализът и осъзнаването на грешките и
тяхното поправяне са обещание за успеха ви. Не пропускайте да се
обогатите с нови знания. Ще се представяте пред новите си
познати като консервативни и себевглъбени хора и така ще
осъзнаете бързо кой и защо иска да се сближи с вас. Марс ще ви
подтиква към импулсивни решения и неочаквани обрати в живота ви,
към пътувания с цел срещи и нови познанства със задгранични
партньори. Всеки опит да сте инатливи, без да знаете какво
искате и без да сте проучили добре пътя към целта, ви вреди.
Стремите се към общуване с хора на вашето интелектуално ниво.

БЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИБЛИЗНАЦИ

Февруари изисква от вас да постигнете финансова стабилност,
ако сте харчили повече в края на миналата година. Работете, но
без да рискувате, само защото искате да докажете на всички, че не
се страхувате да вървите към новото и непознатото, дори и ако не
сте компетентни или ако не е свързано с вашите интереси, но сте
прозрели нишата за бърза печалба. Не се подвеждайте от
алчността си, може да сте губещи, тъй като в годината на Марс
няма как да получите блага, които не сте заслужили нито с труда,
нито със знанията си. Ако се спънете от невидима преграда и се
стоварите с цялата си тежест, не съжалявайте, защото тя ви е
попречила да направите крачката към фатален провал. Огледайте
се и ще се убедите сами в този факт. Приемете случилото се с
благодарност и продължете напред, осъзнавайки грешката си.
 РАК РАК РАК РАК РАК

През февруари сте склонни към силни емоции и скокове от една
към друга крайност в поведението, което ще ви печели скандали и
врагове. Способни сте да залитате от смразяваща омраза към
изпепеляваща любов заради отказа ви да приемете правото на
собствено съществуване на хората, с които живеете, или защото
сте се заинатили и искате да наложите правила, дори и да са във
ваша и във вреда, на околните. Стремежът ви да прикривате
истинските си чувства също създава проблеми в отношенията,
защото не допускате никого близо до себе си и това се усеща.
После се жалите на целия свят, че сте предадени и отбягвани от
всички. Овладейте емоцията си. Забравете за начинанията.
Отдалечете от себе си хората, които ви вредят. Избягвайте тези,
към които изпитвате непоносимост. Не се поддавайте на
желанието си за удоволствия, за да не пропуснете да направите
малката крачка към нови професионални цели. Не инвестирайте, не
давайте и не взимайте заеми. Колкото сте потайни за себе си,
толкова умело се вмъквате в живота на хората и измъквате
тайните им. Съветвам ви да не ги разпространявате, за да не си
изпросите агресия до физическо насилие. В личните отношения са
възможни проблеми, изневери или бързо сключване на брак, след
което светкавично ще ви сполети разочарованието.
 ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ ЛЪВ

 През февруари, след януарския застой сте готови за началото
на планираните проекти и инвестиции. Припомням ви, че
материалната стабилност се гради не като прахосвате парите си,
а като преценявате дали си струва да участвате с тях в нечий
проект. Бъдете предвидливи и планирайте разходите си, като ги
степенувате по важност, за да избегнете финансовите проблеми,
които със сигурност ще взривят спокойствието ви. Чарът ви
работи във ваша полза през този месец. Анализът на всеки ден от
месеца също ви носи полза, въпреки че няма да сте склонни да
губите време за него. Бъдете внимателни за здравето си, за да не
се окаже, че заради много работа сте забравили- почивката и сте
си навредили. В личните отношения не са изключени познанства,
които могат както да съсипят и най-стабилния брак, така и да ви
дарят голямата любов. Постарайте се да не създавате поводи за
конфликти както на работното място, така и у дома. Забранено ви
е да приемате на работа ваши роднини, ако имате свой бизнес, за да
избегнете омразата им, когато се наложи да ги освободите от
работа и да прекратите отношенията си с тях.

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.

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ
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Íîâèòå â „Ìèíüîð” ñòàíàõà øåñò
Двама са сигурни, двама от попълненията  ще карат проби

Страницата подготви Яне Анестиев

Селекцията в „Ми-
ньор” за пролетния
дял на първенство-
то на Югозападната
„В” ФГ върви с пъл-
на сила. След като
вчера ви съобщих-
ме,че към отбора се
присъединяват два-
ма нови – защитни-
кът на „Пирин” Ра-
дослав Митревски и
игралият в софий-
ския „Септември”, а
преди това и при
„чуковете” Кирил
Б р е с т о в и ч и , д н е с
имаме удоволствие-
то да ви информира-
ме,че още  четирима

нов. Още  двама ще
изкарат проби преди
треньорът Йордан
Самоковлийски да
прецени дали ще са
му нужни в отбора.
Кирил Николов също
идва от „Вихрен” а
Борислав Ганчев
пристига от „Пи-
рин”(Благоевград). С
оглед на необходи-
мостта от нови
футболисти на по-
вече от половината
постове в отбора се
очаква набирането
на нови футболисти
да продължи с пълна
сила.Пламен Марков шокира

фенове с изказване
“Какво очаквате да се случи, ако се паднем с

Литекс за Купата. Еми ще се паднем, какво? Изли-
заме и играем. Какво имате предвид? Кой на кого
ще пусне и ще легне ли? Спокойно, има време да
се разберем. Нали знаете, че в България тези не-
ща бързо се уреждат“. Това шокиращо изказване
директорът на ЦСКА Пламен Марков. Вчера той се
срещна с фенове на „армейците“, а след сбирката
ги шокира с това си изказване. Както е известно,
„червените“ и Литекс имат един и същи финансов
благодетел и заради това много от привърженици-
те не искат двата тима да се срещат на полуфина-
лиите, защото това ще породи много съмнения. 

„Аз не мисля, че идеята за създаване на българ-
ска Суперлига е представена в окончателен вид.
Допускам, че има и други цели. По каква наредба
ще се случи това първенство. Как ще ни върнат в
елита. Явно трябва да има Конгрес. Там да бъдат
създадени точки. Това май се прави с цел повди-
гане след напрежението с Литекс“, допълни Мар-
ков.„С изваждането на Литекс „А“ група става
още по-незабележима. Няма ги и ЦСКА и Локо
(Сф). Първенството може и да не се доиграе. Всич-
ко е възможно. Няма бъдеще на футбола”, про-
дължи със странното си изказване бившия нацио-
нален селекционер.

Стоичков е вариант
за гранд от Мексико
Легендата на българския и световен футбол

Христо Стоичков е сред вариантите за треньор на
мексиканския гранд Америка, информират медии-
те в латиноамериканската държава. Настоящият
наставник на Америка Игнасио Амбрис е пред уво-
лнение. Любопитното е, че Камата е бил препоръ-
чан на собственика на клуба Емилио Аскарага от
настоящия си работодател – шефът на телевизия
„Унивисион“, където Стоичков е коментатор. Ка-
кто е известно, Христо Стоичков е сред кандидати-
те за селекционер на националния отбор на Казах-
стан. Той не е работил като треньор от лятото на
2013 г., когато за кратко водеше ЦСКА, а преди то-
ва беше начело на Литекс. През треньорската си
кариера е работил в националния отбор на Бълга-
рия, испанския Селта и южноафриканския Маме-
лоди Съндаунс. Клуб Америка е 16 пъти шампион
на Мексико, 5-кратен носител на Купата на страна-
та и има 6 титли от Шампионската лига на КОНКА-
КАФ.  В момента тимът е шести в първенството на
страната, като след три изиграни кръга в шампио-
ната Клаусура има 4 спечелени точки. В първенс-
твото Апертура завърши на шеста позиция, на се-
дем точки зад шампиона УНАМ Пумас 

нови футболисти се
присъединиха към
подготовката на
отбора. Двама от
тях със сигурност
ще облекат „жълто-
черната” фланелка
през пролетния дял
на шампионата. То-
ва са Даниел Гогов,
който е от подрас-
тващите формации
на „Септември”(Си-
митли), но за послед-
но е играл в „Пи-
рин”(Гоце Делчев) и
идващият от южния
Сандански футбо-
лист на „Вихрен”
Костадин Кафта-

„Водим преговори
за нови футболисти.
Искаме да вземем иг-
рачи за всички посто-
ве в състава, без зна-
чение дали ще е за-
щитник, халф или на-
падател. Желанието
ни е да привлечем
състезатели от „А”
група. Чакаме набел-
язаните от нас да
разтрогнат догово-
рите си и да се при-
съединят към отбо-
ра. Няма да уто-
чнявам с кои разго-
варяме”, заяви на
п р е с к о н ф е р е н ц и я
старши треньорът
на ЦСКА Христо
Я н е в . ” В т о р а т а
част от зимната ни
подготовка ще про-
тече в Гърция. Пър-

воначално идеята
ни беше да заминем
отново за Турция,
но в крайна сметка
този вариант от-
падна. Планираме да
изиграем четири
контроли. Три от
проверките ще бъ-
дат срещу елитни
тимове от Гърция,
а една срещу клуб от
второто ниво на
местния футбол”,
каза още роденият
през 1979 година тре-
ньор.  

„Доволен съм от
първия ни лагер.
Момчетата се ста-
раха, свършиха това,
което искаме от
тях. Изиграха добър
първи мач. На този
етап резултатите

ЦСКА сменя Турция с Гърция

Треньор от Израел
за националите по баскет
Имам треньор на националния отбор –

Шарон Друкер. Доста дискусии имаше,
преценявахме За и Против. Всички се из-
казаха и накрая взехме решение“, заяви
президентът на федерацията ни по баскет-
бол Георги Глушков, който обяви реше-
нието след Управителния съвет за избора
на национален треньор. Той призна, че ед-
на от дискутираните теми при избора на
чуждестранен специалист е, че български-
те треньори може би нямат достатъчен ав-
торитет сред играчите.„С един глас против.
Говорихме за много неща от рода кой ще
участва, как се определя състава, какво
трябва да направим ние като Управителен
съвет. Знаем, че ще е трудно в квалифика-
циите. Знаехме, че при евентуална следва-
щата фаза, нещата се променят“, каза още
Глушков и продължи:Като се събрахме ми-
налата година нещата клоняха повече към
чужденец, а аз настоях всички да се вклю-
чат, за да разсъждаваме върху всички тре-
ньори. Днес всички бяха подготвени и
смятам, че решението е взето след сериоз-
на дискусия и анализ.“„Имаме уговорка с
Друкер за тази квалификация и евентуал-
но, ако се класираме за Европейското пър-
венство. Досега не сме имали проблеми с
викането на играчите. Надявам се всички,
които са здрави да играят. Надявам се
всички да са здрави. На мен ми се иска
близнаците на играят, но Калоян каза, че
няма да участва, а за Деян ще разберем“,
коментира Георги Глушков и добави:

„Имаше дискусии и натежа явно мнение-
то за чужд треньор. На този етап разчита-
ме на чужд треньор за тези квалификации.
Казах, че за тази квалификация ще напра-
вим най-доброто, за да се класираме.“

Роналдо си купи хотел
за 140 мириона 

Нападателят на Реал (Мадрид) Кристиано
Роналдо продължава да инвестира в нед-
вижими имоти. Според „Марка”, португа-
лецът е придобил хотел в модерния квар-
тал Монте Карло за 140 милиона евро.
Следва да се отбележи, че Роналдо закупи
недвижими имоти от компанията The Proto
Group, която е собственост на италианския
бизнесмен Алесандро Прото. През август
Прото продаде на футболиста апартаменти
в нюйоркски небостъргач за 16 милиона
евро.  

По-рано беше съобщено, че съвместно с
The Pestana Group Роналдо ще инвестира
70 милиона евро във верига хотели в Пор-
тугалия, Мадрид и Ню Йорк.  

Отборът на Скримов остана последен
Отборът на Ревивре (Милано) с българските национали То-

дор Скримов и Данаил Милушев не успя да се противопостави
на лидера в класирането в италианската Серия А1, изпълне-
ния със звезди тим на DHL (Модена). Пред препълнените три-
буни на ПалаБорсани в Кастеланца Милано отстъпи с 0:3
(18:25, 19:25, 15:25) за 1 час и 21 минути. За най-полезен в ма-
ча бе избран бразилският разпределител на гостите Бруно Ре-
зенде, който демонстрира защо е един от най-добрите в света
с ефектни вдигания с една ръка. Бруниньо се разписа и с 3
точки (1 ас, 1 блокада, 33 % в нападение), а с 15 най-резулта-
тен бе съотборникът му Лука Ветори (1 ас, 70 % в атака). Както
се очакваше, центърът Матео Пиано не бе в групата заради
травмата, получена в Шампионската лига, но той бе заместен
достойно от Елия Боси. 

За домакините Дани Милушев реализира 9 точки (1 ас, 28 %
в нападение), а Тодор Скримов добави 5 (1 ас, 24 % в ата-
ка).”Добър мач, въпреки че нашият основен проблем бе, че не
успяхме да играем наравно с Модена след средата на геймо-
вете. До 15 равни показахме, че можем, но след това повече
не успявахме да показваме най-доброто. Все пак и силният от-
бор на Модена ни натисна, въпреки че всеки един от нас се
раздаде на 100 %. Силно се надявам в следващите мачове да
постигнем така важните за колектива победи”, коментира след
срещата Дани Милушев.Във временното класиране лидер ос-
тава Модена с 37 точки, а Милано - на дъното с едва 5.

не са важни, но жела-
нието и старанието
ме задоволяват на-
пълно.  

Относно това, че
Литекс няма да играе
в А група, за мен е
неприемливо. Не мога
да разбера ние искаме
ли да развиваме бъл-
гарския футбол – или
обратното да го зат-
рием. Създаването на
Висша лига в Бълга-
рия е плод на някаква
фантазия на този
етап и го казва напъл-
но реално. По какъв
начин ще избираме
отборите? Всеки еди-
н отбор може да
предяви претенции и
да каже че иска да е
участник в тази ли-
га“, допълни Янев.

Андре Агаси играел
без бельо

Андре Агаси продължава да разказва
интересни истории от своята тенис ка-
риера, даже и след написването на авто-
биография си. Бившият №1 в света раз-
кри, че е играел без бельо.В съблекалн-
ята преди мача от първия кръг на Ролан
Гарос срещу един от най-добрите на
клей, американецът установил, че е заб-
равил да си сложи слипове. Треньорът
му предложил да му даде назаем, но той
отказал.

Въпреки „свободата“ Агаси спечелил
мача и решил, че ще продължи да играе
без бельо, защото явно му носи късмет.
В крайна сметка той спечелил и турнира.
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Той ще трябва да плати и глоба от 7000 лева за изнудване

ХУБАВ ИЛИ ЛОШ, ПЕРНИШ-
КИЯТ БЮДЖЕТ ОТВОРИ ХУ-
БАВИ И ЛОШИ ПРИКАЗКИ
НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТ-
НИЦИ. Едни го охулиха
буквално, други го одо-

бриха с половин уста, но най-много
бяха тия, които го гласуваха безмъл-
вно. Като че ли най-рационалните
зърна бяха в приказките на някои
общинари в смисъл: „Вземи парите
и бягай”. Наблегнаха на харченето
на готови пари под формата на без-
лихвени държавни заеми – нещо, с
което се отличи предишният кмет.
Сега Иван Иванов беше издигнат в
култ като мъдър управник, който с
невъзвръщаеми държавни средства
е закърпил продънената от всякъде
общинска хазна. Демек, докато се-
гашният кмет и партията му са на
власт – теглене на кредити му е май-
ката и положението ще стане ОК.
Друга мъдра мисъл около общин-
ските пари се завъртя на тема фи-
нансов борд. Демек, ако чак толкова
го закъсаме, финансовият министър
ще ни сложи в ред като поеме Об-
щината на ръчно управление, нещо,
което се върти напоследък из пуб-
личното пространство. Каква ще бъ-
де тогава ролята на кмета – съветни-
ците мълчат. Ама важното е, че
представлението мина точно колко-
то един театър – за два часа без да
броим антрактите. И така с нов бю-
джет Общината я чакат старите
представления на мизерията…

ТРЯБВАШЕ ДА ДОЙДЕ СУРВАКАР-
СКИЯТ ФЕСТИВАЛ, ЗА ДА СЕ ЗАРАД-
ВАТ ПЕРНИЧАНИ на безброй екстри,
които иначе липсват от ежедневно-
то битие. Цялата комунална сфера
обеща да работи на шест за благото
на фестивала и неговите зрители.
Енергото обеща да не спира тока,
ВиК – водата, ТЕЦ-а парното, а ули-
ците да бъдат изчистени като за пре-
зидентско посещение. Въобще ста-
ваме витрина на фестивалното из-
куство, пред която венецианската
екзотика направо бледнее. Като до-
бавим и разни новости около тради-
ционите фестивални суетни, съби-
тието ще бъде не само юбилейно, но
и историческо. Въпросът е след като
има хора, които да пишат историята,
дали има и такива, които да я четат?
И да признаят, че това е нещо ново,
а не стара рутинна практика, украсе-
на със словесни фантифлюшки.

Мъж в «Пирогов» след пожар,
предизвикан от газова бутилка

Любомира ПЕЛОВА
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шен перни-
чанин е пос-
традал при
пожар, из-
бухнал в до-
ма му.

Инциден-
тът е станал
около 21,15 часа във вторник в апартамент
на улица «Софийско шосе» в областния
център.

По първоначални данни собственикът на
жилището, 52-годишният Т.С. е предизви-
кал запалването при работа с газова бутил-
ка. Унищожени са домашно имущество, ме-
бели и автомобилни гуми. Мъжът е получил
повърхностни изгаряния. Оказана му е ме-
дицинска помощ в пернишката болница и е
преместен столицата, в «Пирогов». Оконча-
телните причини са в процес на установява-
не. Започнато е и досъдебно производство.

пари от жена ти”,
заявил Янко и се ка-
чил във вектрата
на Марин. “На Янко
му трябваха пари,
за да си вземе нова
кола”, разказа в съ-
да Марин. “Отказах
му”, категоричен бе
той пред магистра-
тите. В 15,30 ч Ма-
рин и Янко влезли в
дома на Човалинови
на 7-ия етаж в блок
29 в столичния кв.
“Овча купел” 1. Там
била жената на Ма-
рин – Камелия, коя-
то се прибрала
няколко дни по-рано
от Германия, къде-
то работела. Тя би-
ла на компютъра в
хола, а в съседна
стая спяло внучето
й. “На ти телефона!
Е, обади се на поли-
цията. Какво ме зап-
лашваш с тези поли-
цаи. Ще те изхвърля
от 7-ия етаж”,
крещял Ваташки, до-
като вървял запла-
шително към Каме-
лия. Жената опита-
ла да го успокои, ка-
зала му, че не го е
заплашвала и дори
не го познава. “Не
ме интересува ни-
що, вие двамата
театър ли ще ми ра-
зигравате? Я се раз-
бирайте кой има па-
ри и да ми ги дава
веднага, да не ви
пребия”, креснал Ян-
ко и налетял на бой
на семейството. Ка-
мелия се уплашила,
помолила Ваташки
да спре и му казала,
че ще отиде до бан-
ката, за да изтегли
пари. Двамата се ка-
чили във вектрата
и потеглили към
бул. “Монтевидео”,
докато Марин чакал
в апартамента. Ва-
ташки карал с мръс-
на газ и по пътя об-
яснил на жената, че
мъжът й дължи 30
000 лв. За да му ги
върнат, трябвало
да ипотекират апа-
ртамента. По дело-
то обаче няма данни
нито Марин, нито
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наказателен съд пос-
танови 9 години ли-
шаване от свобода и
7000 лева глоба за из-
нудване на Янко Ва-
ташки, съобщиха от
прокуратурата. Той
беше обвинен, че е
поискал и получил
със заплахи 5000 ле-
ва от съпругата на
свой познат.

Досега той е осъ-
ждан 10 пъти. През
90-те години на ми-
налия век е близък с
боса на ВИС Георги
Илиев. Каква е пре-
дисторията? „Счу-
пи стъклото и наме-
ри начин да запалиш
колата”, заповядва
Янко Ваташки на
приятеля си от де-
тинство Марин Чо-
валинов. Двамата се
срещат на 29 юли
т.г. Янко, който ми-
нава за един от ве-
тераните в подзем-
ния свят, по-рано
поискал с авера му
да проверят дали
кола, която му била
дадена за ползване,
е оправена. Въпрос-
ното “Пежо 206”
Марин взел от свой
колега от работа-
та. Ваташки обаче
не пазел колата и я
върнал със счупен
съединител. Марин
взел обратно авто-
мобила и го дал на
колегата си, за да го
ремонтира. Самият
Ваташки също бил
със счупена кола и
затова настоял да
видят готово ли е
пежото. Двамата с
Марин отишли до
дома на собствени-
ка на колата. Тя би-
ла паркирана пред
блока, но мъжа го
нямало. Тогава Ва-
ташки заповядал на
Марин да счупи
стъклото и да наме-
ри начин да запали
колата. Аверът му
обаче отказал. Това
отприщило гнева на
Ваташки, който се
разкрещял: „Карай
към вас, ще взема

На 31 януари изтича
валидността на годишните

винетки за 2015 година
Силвия ГРИГОРОВА

На дирекциите „Социално подпомога-
не“ досега са предоставени безплатни
стикери за т. г. за близо 15 млн. лв.

На 31 януари 2016 г. - неделя, изтича ва-
лидността на годишните винетки за 2015
г. Шофьорите, които все още не са си за-
купили стикер за тази година, могат да го
направят от дистрибуторската мрежа -
бензиностанции, пощи, големи търговски
вериги, областните пътни управления, гра-
нично контролно-пропускателните пункто-
ве и др.

Цената на годишната винетка за леки
автомобили е 97 лв., месечната – 30 лв., а
седмичната - 15 лв.

До 22 януари т. г. начислените приходи
са 45 142 180 лв. от продажбата на
485 246 бр. винетни стикери от всички ви-
дове и категории превозни средства,
включително 343 676 бр. годишни винетки
за леки автомобили. Запазва се тенден-
цията в продажбата на различните видове
стикери през януари, каквато се наблю-
дава през последните години.

През 2015 г. са продадени над 6,5 млн.
бр. винетки от всички видове и категории.
Начислените приходи са над 232 млн. лв.

Агенция „Пътна инфраструктура“ е пре-
доставила на дирекциите „Социално под-
помогане“ 154 625 безплатни годишни ви-
нетки за 2016 г. на стойност 14 998 625 лв.
Според нормативната уредба хората с ув-
реждания получават безплатно годишен
винетен стикер за автомобили. В Наредба
№Н-19 от 2008 г. е посочено, че това право
имат гражданите с 50 и над 50 на сто на-
малена работоспособност или вид и сте-
пен на увреждане, както и семействата,
отглеждащи деца с трайни увреждания
до 18-годишна възраст и до завършване
на средното им образование.

През 2015 г. на дирекциите „Социално
подпомагане“ са предоставени безплатно
189 275 годишни винетки за 12 681 425 лв.

От 22 декември 2015 г., съгласно прие-
тите изменения и допълнения в чл. 10а, ал.
4 от Закона за пътищата, винетната такса
се заплаща от собственика или ползва-
теля на пътното превозно средство след
деклариране на регистрационния му но-
мер.

Агенция „Пътна инфраструктура“ препо-
ръчва на шофьорите да закупуват винетки
само от официално определените за това
места. Това са големите бензиностанции и
търговски вериги, офисите на „Български
пощи“, областните пътни управления и
ГКПП. Винетки се продават в над 3300
разпространителски пункта.

 
 

В Брезнишко намерена крадена кола
Любомира ПЕЛОВА

Краден от Перник лек автомобил е
открит в Брезнишко, съобщиха от
пресцентъра на Областната дирек-
ция на МВР.

Завчера в Първо районно управ-
ление е бил подаден сигнал, че от
паркинг пред жилищен блок в квар-
тал „Тева” противозаконно е отнет
лек автомобил „Ауди А4”. Незабав-
но колата била обявена за издирва-
не и предприети действия по издир-

ването й. Автомобилът е открит в брезнишкото село Ноевци. Работата
по установяване самоличността на извършителите продължава.

Започнато е досъдебно производство.

жена му да са дължа-
ли пари на Ваташки.
След минути колата
спряла пред офис на
Първа инвестицион-
на банка, уточнява
bgdnes.bg. Камелия
влязла сама. Поиска-
ла да изтегли 5000
лв. Служителката
Вероника Велева оба-
че видяла, че жената
е притеснена. “По-
питах я дали иска ча-
ша вода”, разказа Ве-
роника в спецсъда.
На няколко пъти тя
попитала Камелия
дали има нужда от
помощ, но жената
отвръщала, че иска
само бързо да изтег-
ли парите и да се
върне вкъщи при
внучето си. “Янко,
върни парите на же-
на ми, че ще пусне
жалба”, казал му Ма-
рин, но бандитът
отвърнал: “Луд ли
си, няма да пусне
жалба”. През това
време Камелия оти-
шла до 6-о РПУ и по-
дала жалба срещу Ва-
ташки.

Заради изнудване-
то Ваташки бе пра-
тен в ареста. В хода
на съдебното произ-
водство той доведе
в съда много свиде-
тели, които трябва-
ше да докажат, че на
29 юли е бил с тях, а
не с Марин. Сред
очевидците е била и
майката на Ваташки
– Добринка. Тя
трябваше да даде
показания, че Чова-
линов ходил да я зап-
лашва.

Специализираната
прокуратура поиска
за Ваташки 10 годи-
ни лишаване от сво-
бода в условията на
опасен рецидив. Ма-
гистратите нало-
жиха 9-годишна при-
съда и уважиха из-
цяло гражданския
иск на пострадалата
от престъпната му
дейност.

Осъденият може
да обжалва произне-
сеното съдебно ре-
шение.


