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Затрупани
с честитки
Какво му трябва на българина? Една добра дума да му стопли сърцето
и да забрави лошотиите. Така е било от векове. Духовното компенсира материалното.
Коледа бе идеалният пример за съпричастие. Получи се! Поздравления се сипеха като из ведро, сякаш летните дъждове на отминаващата 2014 годинапоръсиха обилно
всеки български дом. Тези няколко коледни
дена запълниха всички празнини, в които
бяхме изпаднали. Те осмислиха и несгодите,
и мизерията, и неправдите, и даже собствените ни грешки.
Спечелихме ли обаче от камарите честитки, с които бяхме затрупани? Променихме
ли се? Станахме ли по- добри? Осъзнахме
ли смисъла на духовните послания? С две
думи- превърнахме ли се в хората от честитките? Само за сведение ли приехме с
благодарности текстовете или нещо истинско, човешко, трепна в нас? Ще бъдем
ли и през новата година такива, каквито ни
го пожелаха или си го пожелахме сами?
На тези въпроси отговор няма. Просто
човекът е устроен така- да живее няколко
дена с духовното пречистване и после да го
затрупат вечните проблеми. Ако обаче само едно зрънце от коледните честитки му
остане в душата- имало е смисъл.
Защото духовното е вечно...
Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Незаконно притежавани капсул-детонатори бяха открити в Перник.
В първия работен ден от коледната седмицата в пернишкото Първо районно управление на полицията е бил подаден сигнал,
че в гараж на улица “Пловдив” има изоставени взривни материали. Органите на реда
направили проверка и установили, че помещението е собственост на 59-годишната
А.С. и в него има 34 детонатора. Взривните
вещества са иззети и предадени на Специализирания отряд за борба с тероризма.
Образувано е досъдебно производство и
работата по изясняване на произхода им
продължава.

ПРОДАЙТЕ

www.sapernik.info
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Няма затворени участъци настилката е почистена!
Силвия ГРИГОРОВА
Пътищата в област Перник са проходими при зимни условия. Настилката е
мокра, заснежена, но
почистена. В неделния ден 8 машини почистват
падналия
сняг основно по третокласната
пътна
мрежа в областта,
няма пътни участъци, по които движението на автомобили
да е възпрепятствано. Републиканските
пътища са проходими
при зимни условия. Това информираха от
Областното
пътно
управление в Перник.
Дежурният на Община Перник информира,
че рано сутринта в
неделя е имало туктам недобре опесъчени участъци, но сне-

гопочистващата
фирма е реагирала
веднага на подадените сигнали от общината.
Над 660 машини обработваха пътната
мрежа в районите със
снеговалеж. Това информираха от Агенция „Пътна инфраструктура”. От там
посъветваха шофьорите, които ще пътуват към дома в
последния
почивен
ден след Коледните
празници, да тръгват на път с автомобили, подготвени за
зимни условия, да карат
със
скорост,
съобразена с метеорологичните условия
и да спазват указанията на “Пътна полиция”. От АПИ напомнят, че на 28 де-

кември, в периода от
14:00 ч. до 20:00 ч., се
ограничава движението на тежкотоварните превозни средства над 12 тона по
автомагистралите и
някои
направления
от републиканската
пътна мрежа. Целта
е повишаване на бе-

В навечерието сме на най-светлия празник
от Християнския календар - Рождество Христово, Коледа. Броени дни ни делят от Новата
2015 година. Нека и следващата година да запазим стремежа си да живеем по-добре в един
по-красив и уютен град - родния Перник. Стремеж, който изисква самодисциплина и отдаденост, уважение към традицията, подтик към
новаторство, упоритост и труд.
Всички перничани, всички българи, всички хора по света заслужаваме да живеем по-добре.
Нека имаме божието покровителство и да ни съпътства успехът! Нека всички да сме здрави, усмихнати и щастливи!
Ако всички заедно и едновременно си го пожелаем Доброто ще
се случи!
Весела Коледа и щастлива Нова година!
Инж.Иван Иванов - кмет на гр. Перник
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Кметът на Перник
зарадва столетници
Любомира ПЕЛОВА
В навечерието на Рождество Христово кметът на
Перник инж.Иван Иванов, бе желан гост в домовете на четирима пернишки столетници. Той се срещна с Найден Иванов, Търса Цикова, Методи Радев и
Кирил Диманов.
В навечерието на светлите християнски празници градоначалникът поздрави възрастните хора и
ги зарадва с коледни подаръци.
„Възрастните хора са богатството на Перник. Те
са живата история и ние трябва да се отнасяме с
повече уважение към тях. Трябва да черпим от
мъдростта и опита им, защото това е истинско съкровище“, каза Иван Иванов.
Той пожела на столетниците да са живи и здрави
и да поддържат духа си бодър, за да радват деца и
внуци, да им предават своята житейска мъдрост.

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място
тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
Интелект 076/67 09 00
Кантора Перник 076/60 28 94
Кали Консулт 0898/62 06 96
Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Престиж 076/60 00 01
Орел 0898/94 56 94
Симеон Д 076/60 26 26

Застрахователна и презастрахователна
компания

www.cez.bg

“ТОПЛОФИКАЦИЯ - ПЕРНИК” АД
Перник 2303, кв. Мошино
тел. 076/588 009; факс: 076/588 008

застраховка „ГО”
ул. „Кракра” 61

тел. 076/60 11 00

Заложна къща”ПИК”
НАЙ-ИЗГОДНИ
УСЛОВИЯ
”

Убедете се в разликата!

ул. Кракра бл. 30 до „Мал-Мук”
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БСП – Перник се включи
в „Солидарна Коледа”
Зоя ИВАНОВА
БСП стартира поредица от инициативи,
обединени под надслов „Солидарна Коледа”. Те се провеждат на много места в
страната и са подкрепени активно от членовете на Младежкото обединение на партията. Нашата цел е да изразим своята солидарност към засегнатите от наболелите
социални проблеми, да покажем, че сме
съпричастни с хората, които ги изпитват
всеки ден, да потърсим заедно тяхното решение.Информацията е от пресцентъра на
БСП Перник.
„Солидарна Коледа” не представлява
спорадичен акт, а ще продължи след Коледните и Новогодишните празници. Нуждата от солидарност в обществото ни не
може да бъде задоволена само с празнични кампании. Наред с това, не популярността на организаторите им е важна, а дълготрайната полза за онези, към които са
насочени. Областния и общински съвет на
БСП – Перник, заедно с Жените социалистки и Младежкото обединение в БСП –
Перник се включиха активно в инициативата на НС на БСП.Като в рамките на месец декември организираха и се включиха в следните благотворителни мероприятия:Младежите от БСП – Перник посетиха
дневния център за възрастни с увреждания в гр. Перник, като зарадваха възпитаниците на центъра с лакомства, плодове и
сокове. Членовете на МО в БСП – Перник
се включиха в подготовката като доброволци и закупиха билети за благотворителния концерт „Ангелите на Светли”.
По инициатива на Жените социалистки от
гр. Радомир, бе проведена коледна изложба – базар с цел набиране на средства за
болно дете намиращо се в тежко социално
положени Младежите от БСП – Перник посетиха и дневния център за деца с увреждания „Добро сърце” в гр. Перник, като подариха на децата два конструктора с образователна насоченост и подходящи за ролеви игри. Организационния секретар на
НС на БСП Станислав Владимиров посети
пенсионерски клуб „Железничар” и дари
на възрастните хора стерео уредба.
Младежкото обединение в БСП – Перник
изпрати дрешки и учебни консумативи в
помощ на децата в тежко социално положение от детската градина и училището в
с.Юпер, област Разград. „Нека всеки ден
бъдем солидарни с изпадналите в беда хора.”, призовават от БСП Перник.

Пътищата в областта...
от страница 1
Ограниченията за движението важат
за следните участъци от републиканската
пътна мрежа: автомагистралите, с изключение на участъка Харманли - ГКПП „Капитан Андреево“ от АМ „Марица“; път I-1
с. Ребърково - Ботевград, като движението се пренасочва по път II-16 Ребърково Своге - София; път I-1 етапна връзка на
ЛОТ 1 на АМ „Струма” при п. в. Дупница
Север - ГКПП „Кулата”; път I-4; път I-5 Русе - Велико Търново; път I-8 Пловдив Харманли; път I-9 Дуранкулак - Варна; път
I-9 Варна - Бургас; път II-19 Симитли - Гоце Делчев; път II-18 Околовръстен път София, участък „Южна дъга“ от км 26+100
до км 62+007; път II-86 Пловдив - Смолян;
път II-99 Бургас - Царево.
Ограничението не се отнася за МПС,
превозващи бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен
режим, живи животни и опасни товари.
От АПИ напомнят, че в навечерието на
Новогодишните празници по същите направления отново ще бъде ограничено
движението на МПС над 12 т. На 30 декември, от 18:00 ч. до 21:00 ч. и на 4 януари 2015 г. (неделя), от 14:00 ч. до 20:00 ч.
На 28 декември от 16 ч. се ограничава
движението на МПС над 10 т през “Котленския” проход. Шофьорите могат да
ползват Прохода на Републиката и “Ришки”.

Областта

Съперник
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В дистрибуторската мрежа има около 2,8 милиона винетки от различните видове
Силвия ГРИГОРОВА
90 111 годишни винетки за леки автомобили за 2015 г. на стойност 6 037 437 лв. e
предоставила
досега
Агенция „Пътна инфраструктура“ на
дирекциите „Социално подпомагане“. Това
информираха от АПИ.
Според нормативната
уредба хората с увреждания получават безплатно годишен винетен стикер. В Наредба
№Н-19 от 2008 г. е посочено, че това право имат гражданите с
50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен
на увреждане, както и
семействата, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на средното имобразование.
През 2014 г. на ди-

рекциите „Социално
подпомагане“,
към
Агенцията за социално подпомагане, АПИ
предостави безплатно над 176 000 годишни винетки
за
близо 12 млн. лв.
От началото на тази годината до 18 декември са продадени
над 6,2 млн. винетки
от различните видове
и за отделните категории превозни средства.
Начислените приходи
са близо 221 млн. лв.
Разпространението
и продажбата на винетките за 2015 г.
стартира от 15 декември. В момента в дистрибуторската мрежа
има около 2,8 млн. броя
винетки от различните видове. От тях 1,5
млн. са годишните стикери за леки автомобили. Цените на винетките през 2015 г. са неп-

роменени. За шеста поредна година цената на
годишната винетка за леки автомобили е 67
лв., месечната - 25 лв., а
седмичната - 10 лв.
Без промяна са и
цените на стикерите за тежкотоварните камиони и автобусите. До
края
на декември ще върви паралелна продажба на винетни стикери за 2014 г. и 2015
г. Това означава, че

Камионите с боклука няма
да минават през кв. “Тева”
Любомира ПЕЛОВА
Тежките возила, натоварени с битови
отпадъци, няма да
минават през жилищните райони на Перник, съобщи градоначалникът Иван Иванов в отговор на питане на общинския
съветник
Валентин
Варадинов,
който
уточни, че жителите
на кв.Тева са обезпокоени от минаването
на сметоизвозваща-

та техника, която
още повече ще разруши улиците и ще увеличи мръсотията в
квартала. Сега минаващите камиони създават големи неудобства, а най-потърпевши са живущите на ул.Република
в Стара Тева, каза в
питането си съветникът.
За автомобилите
ще бъде изграден обходен път за депото

непременно да е
свързано с подобряване ефективността на административното
обслужване.
Новата структура бе приета на
бърза ръка,без анализи на ефективността на работата на отделните
звена на администрацията,без
обществено обсъждане и съгласуване
със синдикатите.
За нас прозира
очевидната цел на
тези действия на
ГЕРБ –политическа
разправа с малкото
останали социалисти след управлението на предишната кметска упра-

тва са валидни до 31
януари 2015 г.
От АПИ препоръчват 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.

През 2015-та заложени
приходи от над 7
милиона от такса “смет”
Любомира ПЕЛОВА

над кв.Тева, който
ще започва от кв.Радина чешма до самото сметище, а средствата за неговото
изграждане ще бъдат заложени в инвестиционната
програма на общината за 2015 година.
Регионалното депо
трябва да заработи
от 2015-та година и
ще обслужва всички
общини на територията на региона.

Съветниците от БСП с позиция
за новата общинска структура
Зоя ИВАНОВА
“ИБ и групата съветници на БСП –
Перник изразяваме
своята категорична позиция срещу
предложената
от
ГЕРБ и приета от
Общинския съвет
–Перник
нова
структура и численост на общинската
администрация”.
Това се казва в
изпратено до медиите становище.
“В условията на
фактически фалит
и много тежко финансово състояние
новата структура
увеличава администрацията с нови
17 щатни бройки,
без
това
обаче

ако потребител си
закупи седмична или
месечна винетка за
2014 г. например на
31 декември тя ще бъде
валидизирана
от дата 31 декември
и ще бъде валидна
един календарен месец, ако е месечна и
съответно
следващите седем дни, ако е седмична. Годишните
винетки
за
2014 г. за всички видове превозни средс-

ва и устройване на
поредните герберски „калинки”.
ГЕРБ за пореден
път показва,че нищо ново не са научили и нищо старо
не са забравили.
БСП-Перник категорично се противопоставя на несправедливо
уволняваните
от
всички
административни
структури и политическата чистка и ще
използваме
целия
си потенциал и налични политически
ресурси,
включително
юридически,за да защити
всеки несправедливо отстранен служител”.

Училищата в Пернишко да не плащат
такса смет, реши на последното си заседание преди Коледа Общинският
съвет. Освобождаването от налога е
четвърта поредна година, защото в
единния разходен стандарт на ученик,
на чиято база се формират делегираните бюджети на учебните заведения,
не са предвидени средства налози за
сметосъбиране и сметоизвозване. Съветниците гласуваха и изменение и
допълнение към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, за да
бъде приведена в съответствие със
Закона за местните данъци и такси.
Еднократното събиране и извозване
на 4-кубиков контейнер ще струва 53
лв. в града, на кофа тип “Бобър” - 10
лв., съгласно одобрената от съветниците план-сметка. Очаква се в общинската хазна да влязат 7 310 315 лв. от
налога за битовите отпадъци.
Вече нееднократно съветници предлагат да се мисли за създаване на общинско предприятие, което да поддържа чистотата. Според тях това би позволило да се спестят средства от ДДС.

Панорама
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29 декември 2014 г.

Íóëåâ èíòåðåñ îò ãðàæäàíèòå êúì ïðîåêòîáþäæåòà

Подобна бе картината и при обсъждането на програмата за общинските имоти

Любомира ПЕЛОВА
Изключително слаб,
почти нулев, бе интересът на перничани
към два изключително
важни за общината документа, касаещи развитието й през 2015
година - програмата за
управление и разпореждане с имотите –
общинска
собственост и новия проектобюджет. Парадоксаллното бе, че аналогично бе и поведението на

самите общински съветници. Може би причината бе скрита в
погрешно избраният
ден за публичното обсъждане на двата документа – 23-ти декември. В навечерието на
Коледа явно и данъкоплатци, и местни законотворци бяха предпочели да стягат софрите и подаръците в
последните
часове
преди Рождество Христово... В минали годи-

МОН: “Лесен правопис
не е одобрявано
Виктория СТАНКОВА
Министерството на образованието и науката се самосезира след съобщения в медиите във връзка с печатно издание със
заглавие “Лесен правопис - Учебно помагало за малки и големи”, съобщиха от МОН.
Извършена бе проверка, която констатира, че такова издание не е постъпвало за
одобрение в МОН и не е одобрявано. В
съответствие с нормативната уредба въпросното издание не може да се използва
като помагало в учебния процес.
Проверката установи, че книжното тяло е
разпространено като дарение за учениците
от първи клас в рамките единствено на един столичен район. Това е станало в периода
между 19 и 20 декември 2013 година. Проверката констатира също така, че въпреки
безплатното си разпространение, въпросното издание не е използвано и не се използва в образователно-възпитателния процес
в училищата.

Кои учебници и учебни помагала се използват във всяко училище е решение на Педагогическия съвет, съгласувано с представители
на училищното настоятелство. Техният избор
се предопределя от одобрените от МОН учебници и учебни помагала. На електронната
страница на Министерството в директория “Учебници” е публикуван пълният списък на
учебниците и на учебните помагала, които са
утвърдени за използване в училище за съответната учебна година в рамките на образователно-възпитателния процес. Изданието “Лесен правопис - Учебно помагало за малки и
големи” предизвика разгорещена обществена дискусия след като в съдържанието родители откриха поредица от думи, които се възприемат като неподходящи за ранното детско
възпитание и образование.

ни в пленарната зала
бяха докарвани «под
строй» и служителите
в общинската администрация. Сега това не
се случи. На срещите,
освен градоначалника
на Перник инж.Иван
Иванов и председателят на минипарламента Милан Миланов,
който задаваше и адекватни въпроси по
двете
разработки,
присъстваха само зам.
кметовете Владислав
Караилиев, Румяна Гьорева и Евелина Манчева. В дебатите се
включиха и общинският съветник Петьо Фетфов и председателят на групата
съветници от ПП ГЕРБ
Милена Миланова. В заседателната
зала
влязоха и един – двама
представители на общински предприятия.

Липсваха и кметовете
на малките населени
места обаче.
Основна задача на
програмата за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество е
тези дейности да се
извършват с грижата
на добър стопанин в
интерес на гражданите на общината и в
съответствие
със
Закона за общинската
собственост, Наредба за придобиване ,
управление и разпореждане с общинско
имущество, наредба
за условията и реда
за управление и разпореждане с общински
жилища, както и останалите законови и
подзаконови
нормативни
документи.
6 550 000 лева е прогнозната цифра, касае-

ща обачакваните приходи в местнвата хазна идната година.
Очакваните приходи
от управление на имоти – общинска собственост са в размер
на 750 000 лв. От наеми на помещения са
заложени да дойдат
550 000 лв. От наем
на земя се очакват 1
милион лева,
още
200 000 лв са прогнозираните приходи от
от ползване на пазари, тротоари и улични платна. Най-голям
е размерът на приходи от разпореждане с
имоти общинска собственост - 4 800 000
лв.
Проектобюджетът за 2015 година е
в размер на 46 643 093
лв. От тях 25 426 500
лв са парите от трансфера от държавния
блюджет.

Инициатива на жените от ГЕРБ

Зоя ИВАНОВА
ЖГЕРБ-Перник реализираха поредната си
благотворителна инициатива, съобщават
от пресцентъра на
партията. Те присъстваха на кулинарен коледен базар, чиято цел
е да набере средства
за болни деца. Базарът
се организира от найголямото
шивашко
предприятие в Перник
и на него се продаваха
различни храни, направени от служителите.

Средствата ще бъдат
дарени на три служителки на фирмата,
чиито деца имат нужда от лечение.
“Винаги сме готови
да откликнем, когато
става въпрос за лечението на дете. Решихме да се сключим спонтанно. По този начин
се надяваме да дадем и
нашия, макар и малък
дан към тази благотворителна инициатива. Сигурни сме, че ако
всеки прави по нещо

малко добро, тези мънички добрини, като се
съберат ще стане една
голяма. В навечерието
на такива светли празници, каквито са Коледа и Нова година доброто се връща”, каза
общинският координатор на ЖГЕРБ-Перник
Елза Драгомирова.
На кулинарния базар
бяха представени 102
ястия. Вкусните шедьоври бяха разпродадени за броени минути.
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Скъпи съграждани,
В навечерието
на светлите празници – Рождество Христово и
настъпването на
Новата 2015 година, искам да
ви пожелая много здраве, любов
и благоденствие
във Вашите домове! Запазете
магията на Коледната
нощ
през цялата година, отворете сърцата си за нови надежди и добри дела!
Годината, която изпращаме не беше лека,
но ние доказахме, че заедно сме силни и
можем да победим трудностите. Вярвам, че
всеки от нас ще продължи и занапред да
работи за благополучието на страната и областта ни.
Нека Новата година бъде успешно начало за едно по-добро бъдеще и просперитет
за всички нас! Нека да изпратим старата с
надежда, че идва друга по-добра и по-успешна. Нека Новата 2015 година да е здрава, щедра, мирна и спорна! Нека тя бъде година на сбъднати очаквания!
Весела Коледа и щастлива Нова година!
Д-р Вяра Церовска
Народен представител

Младежко обединение на
БСП Перник подпомогна
детска градина и училище
Зоя ИВАНОВА
Младите социалисти от община Перник,
научавайки за изпадналото в нужда семейство от с. Юпер, община Кубрат, се
свързаха с управата на селото, за да се
запознаят със ситуацията и да разберат с
какво могат да бъдат полезни. От с. Юпер
споделили на Младежкото обединение на
БСП, че много добри хора се отзовали на
призива на семейството за помощ, но и
че има детска градина и училище, където
дечицата също са от семейства с нужда
от подкрепа. „Разбирайки това, се свързахме с директорката на училището в с.
Юпер г – жа Йорданка Иванова, която ни
подсказа с какво бихме могли да помогнем. Събрахме дрешки и купихме консумативи, необходими за образователния
процес на децата – тетрадки, гланцови
блокчета, химикалки.”
Младежите са изпратили събраните дрехи
и консумативи и споделят, че надеждата им
е повече хора да откликнат и да помогнат
на децата от селото.
„Нека всеки ден бъдем солидарни с изпадналите в беда хора.”, призовават от МО
на БСП Перник.

Коледен подарък за
възрастни хора
Зоя ИВАНОВА
Организационният секретар на НС на
БСП Станислав Владимиров посети пенсионерски клуб „Железничар“ и поднесе
на своите домакини стерео уредба с микрофон по случай предстоящите коледни и
новогодишни празници. Наред с пожеланията за много здраве и късмет през новата година Владимиров обсъди с бившите работници в железопътния транспорт проблемите в сектора.
Възрастните хора не скриха притесненията си от съкращенията на редица линии на железницата, което ще ги лиши от
възможността да пътуват, както и от
предстоящите съкращения в сектора,
което ще остави стотици хора без доход.
От клуба споделиха със Станислав Владимиров и възмущението си от готвените
от правителството пенсионни реформи.
От своя страна представителите на клуб
„Железничар“ отправиха своите благодарности към Станислав Владимиров и
му пожелаха спорна 2015-та година.
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Там са необходими сериозни реформи

Любомира ПЕЛОВА
Повече от 80% от
прокурорите са на
мнение, че прокуратурата не работи добре
и се нуждае от реформи. Това сочи национално представително изследване сред
прокурори от районни, окръжни и апелативни прокуратури,
съобщиха от Фондация Български институт за правни инициативи, по чиято
инициатива е проведено изследването.
Оценките на прокурорите за промените през последната година и половина, са поляризирани около една трета от
интервюираните
или 31%, смятат, че
от началото на мандата на новия главен
прокурор са налице
значими промени към
по-добро, а 40% приемат, че промените,
които се случват са
с малък обхват и все
още липсват значими реформи. Около
23% от интервюираните са на мнение, че

дори е налице влошаване. По-критични са
прокурорите от районните прокуратури, докато сред прокуратурите в погорна
инстанция
преобладават положителните оценки.
Сред
ключовите
проблеми в прокуратурата са натоварването на прокурорите с несвойствени
дейности - писане на
справки за хода и
статуса на преписките по ключови дела,
обобщения на статистическа и друга
аналитична
информация, твърде формализиран
процес,
формално атестиране,
некачествено
събрани доказателства от разследващите полицаи, липса на
ясни и прозрачни механизми за израстване в йерархията, некачествен законодателен процес и чести промени в законодателството.
Повече от 80 на
сто от прокурорите
смятат, че атестира-

Искат затвор за
шофьори без книжка
Любомира ПЕЛОВА
Промени в Наказателния кодекс, които
да завишят санкциите за шофиране след
употреба на алкохол или без книжка предлагат депутати от ГЕРБ. Ако в рамките на 1
година след вече получено административно наказание, шофьор без книжка седне
отново зад волана, наказанието вече да е
затвор от 1 до 3 г. и глоба до 1200 лв., гласи
една от предлаганите поправки. Ако нарушението бъде установено, докато тече изпитателен срок при лишаване от право на
шофьорска книжка, извършителят може да
излежи до 3 г. и да получи глоба до 1000
лв., пише в предлагания проект.
Предлагат се и завишени санкции за водачи, които причинят имуществени вреди,
телесна повреда или смърт по непредпазливост заради употреба на алкохол или
наркотици.
При шофиране с над 1,2 промила алкохол
в кръвта санкцията вече ще е от 1 до 3 г.
зад решетките и глоба до 1000 лв., ако поправките бъдат приети. Ако водач кара с над
0,5 промила, след като вече е бил осъден
за шофиране в нетрезво състояние, го заплашват до 5 г. лишаване от свобода и глоба до 1500 лв. От 1 до 3 г. затвор и парична
санкция ще грози и нарушители при употреба на наркотици. При рецидив санкцията ще е от 1 до 5 г. затвор.

нето не успява да даде реална и справедлива оценка за тяхната
работа - една четвърт от прокурорите са категорично на
това мнение, а други
57% се концентрират
в позицията „по-скоро не”. Формалното
атестиране
попада
сред водещите проблеми в работата на
прокуратурата, посочено от 50% от интервюираните, което го нарежда на трето място в йерархията на проблемите в
прокуратурата след
натовареността
с
неспецифични дейности и формализирания
процес.
Общо 40% смятат,
че не са коректно оценени. В системата на
прокуратурата не са
създадени безспорни
и справедливи механизми за кариерно израстване и назначаване на административни ръководители,
сочи
изследването.
Още по-критични са
мненията за конкурсите за повишаване
на магистрати в рамките на съдебната
система.
Проучването показва, че в оценките на
прокурорите доминира мнението, че дисциплинарните наказания не се прилагат еднакво и създават условия за пропускливост в системата
при едни и същи казуси, за едно и също дея-

ние, в някои случаи
има наложено наказание, а в други не. На
това мнение са над
две трети от прокурорите, като по-висока степен от средното отчитане отново
се наблюдава в районните
прокуратури.
16% от интервюираните
прокурори
смятат, че дисциплинарните наказания се
използват като метод за тенденциозно
наказване на определени прокурори, а не за
подобряване на процеса на правораздаване.
Въпреки опитите
за
изграждане
на
строга система за
разпределяне на делата, все още в част
от случаите преписките биват разпределяни без да бъде
спазен принципът за
случайно разпределение на делата, а понякога
прокурорите
получават
устни
указания от висшестоящи прокурори по
конкретни дела, сочи
изследването.
41%
от прокурорите отчитат, че в тяхната
прокуратура
има
случаи при разпределение на преписките,
при които не е бил
спазен принципът за
случайното разпределение. Според 24%
от тях причините за
това са свързани
със специализацията
на отделните прокурори, а по мнението
на други 17% - няма

някакво убедително
обяснение за тези
практики.
Като
най-чести
форми на неетично и
корупционно поведение прокурорите посочват йерархичен натиск и злоупотреба с
власт от страна на
административни ръководители,
избирателно използване на
възможностите за самосезиране, поддаване на натиск от влиятелни политически и
икономически фактори и други.
Според 48% от
прокурорите
Механизмът за сътрудничество и проверка
на Европейската комисия
трябва
да
продължи. Има и критици на докладите
по линия на Механизма за сътрудничество и проверка и
техните аргументи
са в прекалено общите и политически
послания, които според тях не показват
познаване на реалностите в българската съдебна система и прокуратура.
На това мнение са
общо 47 на сто от
интервюираните,
показват
данните
от анализа.
В рамките на проекта са направени 450
анкети с прокурори в
цялата страна и дълбочинни интервюта
със съдии, прокурори,
следователи и разследващи полицаи.

ЧЕЗ България получи наградата
„Инвеститори в човешки капитал”
Силвия ГРИГОРОВА
ЧЕЗ България получи
отличието „Инвеститори в човешкия капитал“ на официална церемония в първото издание на годишните
награди „Компания на
годината”. Целта на
наградите, организирани от списание Business Lady, е да се даде
гласност на добрите
бизнес практики, да се
фокусира общественото внимание върху
иновативни модели за
управление и да се
поощри
предприемачеството сред българската общественост.
„Ние сме един от
най-големите работодатели в България и
сме силно ангажирани с
нуждите, интересите
и мотивацията на хората, които с труда си

изграждат
нашата
компания. Освен отговорност към нашите
близо 3900 служители,
това е нашият начин
да подобряваме ефективността си и да
подобряваме обслужването. Това е нашата
философия за бизнеса“,
каза Петър Докладал,
Регионален мениджър
на ЧЕЗ за България.
Наградата, която ЧЕЗ
получи в първото издание на „Компания на
годината“, е поредното признание за успешните практики в грижата за своите служители. През миналата
година ЧЕЗ България
получи
сребърната
статуетка на престижната международна бизнес награда Stevie
в категория „Човешки
ресурси“. В началото

на 2014 г. компанията
бе отличена за трети
път с голямата награда на Българския форум на бизнес лидерите
в категорията “Инвеститор в човешкия капитал и условията на
труд”, а в средата на
годината едно от дружествата на ЧЕЗ в България, ЧЕЗ Разпределение, стана първата
българска компания, акредитирана с бронзово
отличие на “Инвеститори в хората”. Това е
международно признат
стандарт за подобряване на бизнес представянето и конкурентоспособността
на
компаниите чрез прилагането на най-добрите
практики в областта
на управлението и развитието на човешкия
потенциал.

И не отложеният отпуск
може да се използва в
рамките на неговата давност
Силвия ГРИГОРОВА
Във връзка с наближаването на края
на годината от Инспекция по труда напомнят, че до 31 декември 2014г. във
всички предприятия с наети лица трябва
да бъде изготвен график за ползването
на платения годишен отпуск от работниците и служителите през 2015г. Той се допълва през годината за работници и служители,които не са били на работа към датата на утвърждаването му или които са
постъпили на работа след утвърждаването му. В графика задължително се включват основният и допълнителен платен годишен отпуск на работниците и служителите за 2015 г. В него могат да се включат и всички дни, които не са използвани
и не са погасени по давност. Според Кодекса на труда тези дни могат да се ползват до изтичане на давността им, дори
да не са отложени по надлежния ред и независимо от причината, поради която са
останали неизползвани. Затова работодателят е задължен да води отчетност за
всички непогасени по давност дни отпуск, не само за отложените. Той има право сам да избере как да води тази отчетност.
От Инспекцията по труда поясняват, че
неизползваният отпуск, натрупан след
2009г., се погасява по давност две години след годината, за която се отнася.
Неизползваните дни до края на 2009г. не
се погасяват по давност. Целият ред за
ползване,прекъсване, отлагане и т.н. на
платения годишен отпуск е регламентиран в Глава8, Раздел II на Кодекса на труда: „Ползване на платения годишен отпуск”.
Работникът или служителят е длъжен
да използва платения си отпуск в рамките на календарната година, за която се
отнася, тъй като той е предвиден за възстановяването му. Работодателят няма
право да отказва, без основателна причина, правото на отпуск на работещите, когато той е заявен в рамките на периода,
отбелязан в графика. За да се гарантира
правото на платен отпуск, законодателят
е предвидил хипотези, при които работещите могат да излязат в отпуск без разрешение на работодателите. Работодателите също могат да предоставят на работниците и служителите си платен годишен
отпуск без тяхно писмено искане.
Когато работодателят не е разрешил
ползването на отпуска за периода, посочен в графика, работникът или служителят
има право сам да определи времето за
ползването му. За целта той трябва да
уведоми за това работодателя писмено
поне две седмици предварително. Работодателят пък има право да предостави
платен отпуск на работника или служителя и без негово писмено искане, ако той
не е бил поискан в рамките на графика,
при престой на предприятието за повече
от 5 дни, както и когато всички работещи
в него ползват едновременно отпуск в определен период.
За следващата календарна година могат да се отлагат общо до 10 дни отпуск,
от работодателя заради важни производствени причини или ако работниците и
служителите поискат това писмено по
уважителни причини. Законодателят е
предвидил и особена хипотеза за отлагане на платения годишен отпуск, когато
целият или част от него не е използван в
годината, за която се отнася, заради ползването на друг вид законоустановен отпуск. Такъв отпуск е за бременност и
раждане, за гледане на дете и т.н. В този
случай двугодишната давност на отложения платен отпуск започва да тече от края
на календарната година, през която работникът или служителят се е завърнал на
работа.
При прекратяване на трудовото правоотношение работодателят дължи заплащане на целия неизползван платен годишен отпуск, не погасен по давност, дори
да не е прехвърлен по съответния ред и
независимо от причините, поради които
той не е използван.

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info

Рекламно приложение
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БРОКЕРСКА КАНТОРА
Агенцията е създадена през
1994 г.

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

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията работи и в събота от 9.00 ч. до 15.00 ч
ГАРСОНИЕРИ:
1. Център, ет. 6, ТЕЦ, преустроена
- 32 000 лв.
2. Център, ет. 2, ТЕЦ, тер., таванска стая
- 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 7/н/, ТЕЦ, преустроена
- 20 000 лв.
4. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ
- 19 500 лв.
5. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер.
- 23 000 лв.
6. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер.
- 24 000 лв.
7. Изток, ет. 7, ТЕЦ, ПВЦ, санирана
- 22 000 лв.
ДВУСТАЙНИ:
1. Център, тх., пл., ТЕЦ, таван, мазе, 60 кв.м
- 38 000 лв.
2. Център, ет. 1, ТЕЦ, тер., таван
- 49 000 лв.
3. Център, ет. 3, 2 тер., 72 кв.м
- 45 000 лв.
4. Център, ет. 3, нова кооп., 74 кв.м, с гараж
- 33 000 евро
5. Център, ет. 4, ТЕЦ, тер., таван
- 45 000 лв.
6. Проучване, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер., среден
- 35 000 лв.
7. Изток, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., среден
- 25 000 лв.
8. Изток, ет. 2, тх. ТЕЦ, ПВЦ
- 38 000 лв.
9. Изток, ет. 6, 2 тер., лукс ремонт
- 33 000 лв.
10. Изток, ет. 7/н/, ТЕЦ, 2 тер
- 31 000 лв.
ТРИСТАЙНИ:
1. Пашов, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер.,
- 32 000 лв.
2. Проучване, ТЕЦ, 2 тер, ремонтиран ПВЦ
- 52 000 лв.
3. Изток, ТЕЦ, 2 тер., лукс ремонт
- 44 000 лв.
4. Изток, ТЕЦ, 2 тер., ремонтиран
- 43 000 лв.
5. Тева, непреходен, 2 тер., ет. 1
- 25 000 лв.
6. Център, ет. 7/н/, ТЕЦ 2 тер., таван, добър вид
- 38 000 евро
7. Тева, ет. 6, ТЕЦ, 2 тер., добър вид
- 30 000 лв.
8. Ид.ц., ет. 2 ТЕЦ, 2 тер., 98 кв.м
с части от 3 магазина
- 53 000 евро
9. Къща, в ниската част над автогарата,
три стаи 70 кв.м, гараж, дв. 212 кв.м
- 23 000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Мошино ет. 7, ТЕЦ, обзаведена
- 140 лв.

Рекламен офис:
гр. Перник - 2300
х-л "Струма", ет. 2, ст. 208
телефон/факс: 076/60 31 29

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

1. Гарсониера, Тева, на спирка, отремонтирана
- 22 000 лв.
2. Дв.Пашов, ет:4,1 тер., ремонт
- 35 000лв.
3. Двустаен, Център, ет. 3, тх., ремонт
- 52 000 лв.
4. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж
- 75 000 евро
5. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен
- 43 500 лв.
6. Апартамент,Твърди ливади,56 кв.м.,с таван над апартамента - 25 000лв.
7. Къща, над, Болницата, вертикален близнак,
сут.+ ет. + тавански ет., дв. 200 кв.м, гараж
- 30 000 лв.
8. Къща, Радомир,1 ет., за ремонт, дв.:600 кв.м.,
в района на Автогарата
- 21 000лв.
9. Вила, Селищен дол, 2 ет., пл., стоп. сгради, двор: 1100 кв.м.
- 26 000лв.
10. Отстъпено право на строеж, Ив.Пашов, комуникат. място- по договаряне
11. Селищен дол, 600 кв. м., ток, вода
- 4 200лв.
13. Къща, с. Люлин, 2 ет., пл., РЗП: 112 кв.м, дв. 500 кв.м
- 42 000 лв.
14. Къща, Габров дол, гараж, етаж, таван, дв. 470 кв.м
- 29 000 лв.
14. Стара Къща, с. Извор, дв. 870 кв.м
- 10 000 лв.
15. Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 55 кв.м, дв. 1 120 кв.м
- 31 000 евро
16. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.
17. Парцел, с. Богданов дол, 1 100 кв.м
- 12 000 лв.
18. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща
- 16 000 лв.
19. Парцел, с. Люлин, 1 1`20 кв.м
- х 15 евро/кв.м
20. Парцел, с. Сопица, 890 кв.м, равен, заграден
- 12 500 лв.
21. Парцел, с. Ярджиловци, 1 200 кв.м, всички комуникации - 20 лв./кв.м
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис до Съда,без тец,130лв.
2. Двустаен, Тв. ливади, напълно обзаведен, ТЕЦ
- 150 лв.
3. Двустаен, Мошино, на спирка, необзаведен, ет. 4, 2 тер.
- 160 лв.
4. Двустаен, Ив.Пашов, сменена дограма
- 180 лв.
5. Двустаен, Изток, напълно обзаведен
- 230 лв.
6. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.
- 200 лв.
ЗАМЕНЯ:
1. Гарсониера на Бучински път, юг, без тер.,
за Двустаен, блок 39 на Бучинки път
КУПУВА:
1. Гарсониера и Двустаен в Изток

АГЕНЦИЯ

“ИНТЕЛЕКТ” ЕООД
ПЕРНИШКИ
ИМОТИ-ЕЛИТ
ÊÂ. ÈÇÒÎÊ, ÓË. “ÁË. ÃÅÁÐÅÂ” áë. 66; âõ. À; åò.1 /ÁËÎÊÀ Ñ/Ó Ò-ìàðêåò/
Член на
www.intelekt2000.portalimoti.com
НСНИ
и
Тел. 076/670
РСНИ 900; 076/607 707
0898/726 803 ; 0898/451 500; 0888/716 538/

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/
1. Едностаен, ЦГЧ, ет. 2, тх., пл., преход, без ТЕЦ

- 15 800 евро

2. Едностаен-ЦГЧ,ет.8/от 9/,ТЕЦ,две тераси,югоизток - 16900 евро

АПАРТАМЕНТИ:

3. Двустаен ЦГЧ,нова сграда с акт 16,ет.2,72м2

- 36 900 евро

1. ЕДНОСТАЕН, РАДОМИР, ЦЕНТЪР, ЕТ.4, ТЕРАСА

- 17000 ЛВ.

2. ЕДНОСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.8, ТЕРАСА

- 19000 ЛВ.

3. ДВУСТАЕН, ДИМОВА МАХАЛА, ЕТ.6, ТЕРАСА

-24000 ЛВ.

4. ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.4, ДВЕ ТЕРАСИ

- 26000 ЛВ.

5. ДВУСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ТЕЦ, ДВЕ ТЕРАСИ

- 31500 ЛВ.

6. ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН

- 37000 ЛВ

7. ДВУСТАЕН, ПАШОВ, ЕТ.4, ТХ., РЕМОНТ

- 60000 ЛВ

9. Двустаен Тева-72м2,ет.6,изцяло източен,по БДС

-10 300 евро

8. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.3, ЕПК, ТЕРАСИ

- 50000 ЛВ.

10. Двустаен Мошино, ет. 6, ново стр. до ключ

- 21 500 евро

9. ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13

- 22000 ЛВ.

11. Двустаен Мошино,ет.2,преустроен,модерно обзаведен. - 23 000 евро

4. Двустаен ЦГЧ,ет.3,нова сгр.,луксозно обзаведен,78м2 - 44 000 евро
5. Двустаен Център,ет.3,ЕПК, 74м2,3стаи +кухня,без ТЕЦ-25 000 евро
6. Двустаен Център,ет.3,нова тухла,тераса,без ТЕЦ

-21 500 евро

7. Двустаен Хумни дол,ет.2,ТЕЦ,две тераси,реновиран – 16 900 евро
8. Двустаен Тева,ет.1,бивш търг.обект,може и за живеене-13 300 евро

12. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7, реновиран,преустроен - 21 300 евро

10. ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ

-55000 ЕВРО

13. Двустаен Юр.Гагарин,ет.3,72м2,ЕПК,ТЕЦ,тераси,БДС-19 900 евро

11. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4

- 69000 ЕВРО

14. Тристаен Център, ет. 1, тухла,ТЕЦ,тер,ИЗГОДНО

12. МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4

- 74000 ЕВРО

15. Тристаен, нова обитаема сграда

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:

- 25 600 евро

до ул. Търговска, ет. 3, обзаведен

- 55 999 евро

16. Тристаен Юр.Гагарин,102м2,ЕПК,ет.7,югозапад

- 39 999 евро

1. КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М, ДВОР:420КВ.М,
ЗА РЕМОНТ

- 13000ЛВ.

2. С.ДРЕН, 2ЕТ., РЗП:120КВ.М, АСФАЛТ

- 77000 ЛВ.

3. С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М

-33000 ЛВ.

4. С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М

-32000 ЛВ.

18. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток,ет.3,нова сграда,

5. С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М

-20000 ЛВ.

луксозен,обитаем

- 54 999 евро

19. Четиристаен, ЦГЧ, ет. 4, 100 кв.м, до площада

- 47 900 евро

6. УПИ 2150КВ.М, ИЗТОК, ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ

- 43000 ЕВРО

17. Тристаен Изток,ет.4,ново ЕПК,
модернизиран,ч.обзаведен

- 27 999 евро

7. УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65000 ЛВ.

20. Четиристаен ЦГЧ,ет.9/от 11/,лукс.ремонт

8. УПИ 285КВ.М СЪС СТАРА КЪЩА

и гаранционно пълно обзавеждане

-10000 ЛВ.

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. ДВУСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.2, ЧАСТИЧНО ОБЗАВЕДЕН

21. Четиристаен ЦГЧ,ет.10/от11/,ТЕЦ,

- 350 ЛВ.

КУПУВА:
1. ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.2 И ЕТ.3 , ПЛАЩАНЕ
В БРОЙ
2. ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
3. ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ, ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ,
ПЛАЩАНЕ В БРОЙ

-47 900 евро

непреходен,подобрения

-26 900 евро

22. АПАРТАМЕНТИ И МАГАЗИНИ, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ДО БИЛЛА- ИЗТОК –
К У П У В А:
ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ЦЯЛОТО ЗНЕПОЛЕ НА ОБЩ.ТРЪН
За цена не по-малко от 500 лв.
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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/

ПРОДАВА:
1. Гаросниера, Тева, ет. 2, преустр., ТЕЦ, подобрения, юг
- 25 000 лв.
2. Гарсониера, Тева, ет. 5, юг, ПВЦ
- 26 000 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер.
- 30 000 лв.
4. Двустаен, Център, ет. 8, ТЕЦ, тер., ул. Кракра
- 38 000 лв.
5. Двустаен, Център, тх., пл., ТЕЦ, тер., мазе, таван
- 43 000 лв.
6. Двустаен, Център, 95 кв.м, тх, гредоред, ТЕЦ, тер., ПВЦ
- 32 000 евро
7. Двустаен, ул. Кракра, 78 кв.м, ет. 4, тх., пл., ПВЦ
- 55 000 лв.
8. Двустаен, ул. Струма, ет. 4, панел, ТЕЦ, 2 тер.
- 42 000 лв.
9. Двустаен, Проучване, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер.
- 30 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.
11. Тристаен, Ид.ц., ет. 6, тх. пл., ТЕЦ, тер., след ремонт
- 30 000 евро
12. Тристаен, ул.Струма, ПВЦ, ТЕЦ, тер, подобр.
- 35 000 евро
13. Многостаен, Изток, ЕПК, 130 кв.м, ТЕЦ, тер., обзаведен - 50 000 евро
14. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м
- 60 000 евро
15. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 37 000 лв.
16. Къща, кв. Васил Левски, РЗП: 75 кв.м, дв. 365 кв.м
- 35 000 лв.
17. Къща, Център, вертикален близнак, РЗП: 140 кв.м, дв. 300 кв.м- 50 000 лв.
18. Парцел, Кладница, 680 кв.м, регулация, ток, вода, целог. достъп- 26 000 евро
19. УПИ, гр. Батановци, 985 кв.м, 695 кв.м
- 16 000 лв.; 11 000 лв.
20. Действащ магазин, Ид.ц., 127 кв.м, санитарен възел
- 80 000 евро
21. Продава/заменя магазин, София жк. Младост-2,
ЗП: 63 кв.м, за подобен в Перник
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Тристаен, Център, ТЕЦ, обзаведен
- 300 лв.

Êàíòîðà ÈÌÎÒÈ
Тел.: 0895/718 709
„ÈÂÀ” ÅÎÎÄ 088/8215
130, 076/60 13 38

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

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Дараци, ТЕЦ, тер., юг
- 18 000 лв.
2. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер.
- 19 000 лв.
3. Двустаен, Ив. Пашов, ет. 3, ТЕЦ, тер., започнат ремонт
- 29 900 лв.
4. Двустаен, Мошино, 2 тер., изток/запад, тх., ТЕЦ
- 27 000 лв.
5. Двустаен, Изток, ТЕЦ, лукс, ремонт, юг
- 28 000 лв.
6. Тристаен, Тева, ет. 6, ТЕЦ, 3 тер. мн. подобрения
- 33 000 лв.
7. Четиристаен, Изток, тухлен, 2 тер., ТЕЦ, 116 кв.м, ЛУКСОЗЕН ремонт- 45 000 евро
8. Къща, Студена, 2 ет., масивна, дв. 570 кв.м, всички комуникации
- 40 000 лв.
9.Парцел, Мещица, 641 кв.м., равен, на асфалтов път
- 15 000 лв.
10. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен
- 20 000 евро
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид
- 200 лв.
2. Двустаен, Център преустроен в тристаен, луксозен
- 350 лв.
Купува:
1. Апартаменти,във всички райони на Перник
2. Къщи, в Перник и региона.
3. Парцели за жилищно строителство.
4. Промишлени сгради и парцели в промишлената зона на града.
КАНТОРА

ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

елефони:
ефони:60
15;;
Тел
ефони:
60 13 15
0898/680 417;
Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/ вечер: 076/60 52 68

"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид. Център, ет. 2, тх, ТЕЦ, 54 кв.м., за ремон - 22 000 лв.
2. Ид.ц.,ет. 2, тх., пл.
- 21 000 лв.
3. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер.
- 22 000 евро
4. Център, ул. Струма, ет. 2
- 25 000 лв.
5. Димова махала, ет. 3, ТЕЦ, тер.
- 23 500 лв.
6 . Дараците, ет. 7 - 22 700 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
7 . Проучване, ет. 4 - 22 500 лв., ет. 1
- 19 900 лв.
8 . Тв. ливади, ет. 3 - 29 000 лв.; Мошино, ет. 2 - 2222 000 лв.
9 . Тева, ет. 4 - 19 500 лв., ет. 5 - 20 000 лв., ет. 3 - 18 000 лв.
10. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ
- 26 000 лв.
11. Изток, ет. 3 - 2211 000 лв, ет. 8 - 20 000 лв., ет. 44-- 24 700 лв.
1 2 . Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 и ет. 6
- 23 000 лв.
ДВУСТАЙНИ:
1. Ид.ц., ет. 8/10/, тх., ТЕЦ, тер.
- 46 000 лв.
2. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ
- 46 000 лв.
3. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер.
- 27 500 евро
4. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер.
- 21 000 евро
5. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2
- 50 000 лв.
6. Дараците, ет. 5, ТЕЦ, тер.
- 36 000 лв.
7. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
8.Мошино, ет. 2, 6677 кв.м, нов, тх.
- 3322 000 евро
9. Изток, ет. 2, ТЕЦ, тер., луксозен ремонт
- 35 000 лв.
10. Изток, ет. 4, среден, ПВЦ, мет. врата, подобр. - 33 000 лв.
11 . Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот
теракот-- 26 000 лв.
1 2 . Радомир, НОЕ, 68 кв.м, ет. 1, луксозен, ремонт
ремонт-- 20 500 лв.
13. Радомир, кв. Тракия, ет. 2, ТЕЦ, тер., по БДС
БДС-- 17 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 6
- 19 500 лв.
ТРИСТАЙНИ:
1. Център, ул. Вардар, ет. 1, тх., тер., ТЕЦ
- 33 000 евро
2. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5
- 33 000 евро
3. Хумни дол, ет. 7, непреходен, по БДС
- 31 000 лв.
4 . Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер.
- 40 000 лв.
5. Изток, ет. 8, ТЕЦ, непрех., 88 кв.м по БДС
- 35 000 лв.

6 . Радомир, ет. 8, по БДС
- 15 000 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 325кв.м.
- 58 000 евро
3. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
4. 2-ри ет. от Къща, Радомир
- 1177 0000
00 лв.
5. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
6. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м
- 59 000 евро
7. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м
кв.м-- 35 000 лв.
8. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м
- 60 000 лв.
9. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 47 000 евро
10. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
11 . Дворно място, Дивотино, 1003 кв.м
- 10 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста - 16 000 лв.
13 . Парцел, Варош, 520 кв.м
- 15 000 евро
14 . Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м
- 15 000 евро
15 . Парцел, Драгановец, 330 кв.м
- 10 000 евро
16 . Парцел, над Автогарата, 435 кв.м
- 11 000 евро
17 . Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м
кв.м-- х 20 евро/кв.м
18 . УПИ, кв. Клепало, 400 кв.м, ток, вода
- 11 000 евро
19.. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща
19
- 25 000 лв.
22 . УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен
- х 50 евро/кв.м
21 . УПИ, Даскалово, 330 кв.м
- 26 000 лв.
22 . УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м
- 27 000 лв.
24. Перник, над кв. Ралица, в местност
”ШАВРОЛЕК”, 300 кв.м
- 10 000 лв.
Земеделски земи, Селищен дол 7 дка, Пали лула 10 дка
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена
- 250 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен
- 200 лв
3. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2
- 200 лв.
4. Етаж от къща, над Общината, с част. обзавеждане - 150 лв.

Имоти
ПРОДАВАМ:

Двустаен,
Твърди ливади,
ЕПК, ет. 4 19 900 евро
0887/884 095
0888/503 237

Давам под наем
кафе, кв. Изток,
топ-място
тел. 0887 884 095
и 0888 50 32 37
Àãåíöèÿ “ÆÎÊÈ”

Ул. Найчо Цанов № 34, ет.4, офис:13
www.joki.imot.bg тел. 088/8548 867; 088/8227 490

Ново строителство:
1. Двустаен, Център, 78 кв.м, лукс, обзаведен
- 44 000 евро
2. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран
- 29 900 лв.
3. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16
- 65 000 евро
4. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16
- 42 000 евро
5. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м
6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м
7. Магазини, Мошино, два х 54 кв.м, завършени, лукс
- 1 000 лв./кв.м

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Център, тх., ет. 2, юг, тер, ПВЦ, ТЕЦ, обзаведен - 38 000 лв.
2. Гарсониера, Център, пл., ет. 2, 38 кв.м, ПВЦ
- 20 800 лв.
3. Гарсониера, Център, тх., 40 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, тер.
- 26 300 лв.
4. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер.
- 34 500 лв.
5. Гарсониера, Тева, ТЕЦ, тер., ет. 6, РVС
- 22 000 лв.
6. Гарсониера, Мошино, тх., пл., 53 кв.м, ТЕЦ, тер.
- 26 200 лв.
7. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена
- 21 600 лв.
8. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр.
- 30 000 лв.; 21 000 лв.
9. Гарсониера, Проучване, 46 кв.м, ет. 1, ТЕЦ, тер.
- 20 000 лв.
10. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер.- 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
11. Гарсониера, Изток, ет. 7/8/, ТЕЦ, тер., асансьор
- 19 200 лв.
12. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 2, 64 кв.м, 2 тер.
- 40 000 лв.
13. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., юг
- 38 000лв.
14. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер.
- 36 000 лв.; 31 500 лв.
15. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет. 1, ремонт, два входа
- 26 300 лв.
16. Двустаен, Тева, ТЕЦ, ет:4, 2 тер.
- 25 000 лв.
17. Двустаен, Изток, ет. 6, 67 кв.м, 2 тер., ПВЦ
- 32 500 лв.
18. Двустаен, Изток, ет: 4, 2 тер., 64 кв.м., ет. 3
- 30 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 67 кв.м, ет. 6/8/, ТЕЦ, 2 тер., юг
- 26 500 лв.
20. Двустаен, Изток, 60 кв.м, тх., ет. 4, тер.
- 25 000 лв.
21. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.
- 35 000 евро
23. Тристаен, Център, ет. 3, тх., 87 кв.м, ПВЦ, ремонт
- 37 000 евро
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2
- 50 500 лв.; 45 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин, 48 кв.м
- 33 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок
- 29 900 евро
27. Тристаен, Проучване, 90 кв.м, ет. 8, ТЕЦ, лукс
- 38 900 лв.
28. Тристайни, Тева, ТЕЦ, ет. 2, ет. 4; ет. 1 - 37 000 лв.; 35 500 лв.; 33 000 лв.
29. Тристаен, Мошино, ЕПК, 80 кв.м, ет. 4, 3 тер., ТЕЦ
- 32 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс
- 46 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1, ет. 3, ет. 8 - 38 900 лв.; 37 000 лв.
32. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер.
- 35 000 лв.
33. Тристаен, Изток, ет. 6, 2 тер.
- 36 600 лв.
34. Тристаен, Изток, ет. 1, 88 кв.м, преустроен, ПВЦ
- 47 000 лв.
35. Къща, над Соф. шосе, 1 ет., 55 кв.м, РVС
- 26 000 лв.
36. Къща, Драгановец, 2 ет. х 80 кв.м, гараж, парцел 280 кв.м - 41 500 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

Съперник
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. Двустаен, Център, ет. 8, 72 кв.м
- 25 000 евро
2. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 62 000 евро
3. Двустаен, Дараци, ет. 5, ТЕЦ, 65 кв.м
- 18 500 евро
4. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ
- 30 000 лв.
5. Двустаен, Бобов дол, Център, тх., ет. 3, по БДС
- 11 000 лв.
6. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ, по БДС
- 32 000 лв.
7. Тристаен, ул. Търговска, 86 кв.м., ет. 2, ТЕЦ,
- 52 000 евро
8. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран
- 31 000 евро
9. Тристаен, Изток, 87 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, отремонтиран
- 47 000 лв.
10. Тристаен, Изток, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 3, ПВЦ
- 55 000 лв.
11. Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
12. Къщи и апартаменти в Делта Хил
13. Къща, кв. Църква 1 ет., 82 кв.м, напълно обз., двор 600 кв.м - 55 000 евро
14. Къща, кв. Църква, 64 кв.м, 2 ет., тх., двор 436 кв.м
- 49 000 лв.
15. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м
- 45 000 лв.
16. Къща, кв. Клепало, РЗП: 130 кв.м, 2 ет. ,дв. 160 кв.м
- 38 000 лв.
17. Масивна къща, кв. Ралица, сут. + 2 ет., дв. 380 кв.м, самост. - 39 000 евро
18. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор
- 28 000 евро
19. Втори ет. от къща, кв. Клепало, 72 кв.м, мн. добър
- 40 000 лв.
20. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м
- 20 000 лв.
21. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
22. УПИ, Изток, 4 322 кв.м
- х 26 евро/кв.м
23. УПИ, срещу ДЕМО, 1 300 кв.м
- 60 000 лв.
24. УПИ, 763 кв.м, на ул. Р. Димитров, за жил. строителство
и обществено обслужващи дейности
- 35 евро/кв.м
25. УПИ, 1 000 кв.м, с. Кошарица, общ. Несебър, ток, вода, бунгало - 50 000 евро
26. 4 дка. на 23 метра от Магистрала Струма
- 25 лв./кв.м.
27. Парцел, Богданов дол, 2 дка
- 17 000 лв.
28. Действащо заведение, 200 кв.м, 85 места,
Център, оборудвано, след ремонт
- 145 000 евро
29. Помещение, Изток, за пром. цели, РЗП: 450 кв.м, дв. 2 700 кв.м - 550 000 лв.
30. Заведение, близо до парка, РЗП: 956 кв.м, за осн. ремонт - 450 000 лв.
31. Ресторант и мотел, с. Рударци, груб строеж, РЗП: 280 кв.м - 100 000 евро
ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Ид.ц., ет. 4/5/, необзаведен
- 180 лв.
2. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен
- 250 лв.
3. Двустаен, Пашов, обзаведен
- 250 лв.
4. Двустаен, Изток, обзаведен, ТЕЦ
- 200 лв.
5. Тристаен, Център, ет. 3, ТЕЦ, обзаведен
- 300 лв.
6. Тристаен, кв. Тева, мн. добър
- 300 лв.
7. Офис, Център, ет. 2, 30 кв.м, санитарен възел
- 350 лв.
8. Помещение, Изток, 70 кв.м, сан. възел, СОТ
- 600 лв.

НАЦИОНАЛНИЯТ
СОТ

ПРОЕКТИРАНЕ, ДОСТАВКА И
ИЗГРАЖДАНЕ НА СИГНАЛНООХРАНИТЕЛНИ,
ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ
И ТЕЛЕВИЗИОННИ СИСТЕМИ.
КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА.
ОХРАНА СЪС СОТ И
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
Тел.: 076/60 48 40;
0888/29 29 62

Имоти, реклами

Може да видите вашите рекламни карета и на електроното издание на вестника www.sapernik.info

Съперник

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

Телефони:

076/67 34 03;

0888/689 535

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра,
след ремонт, среден, юг, 75 кв.м, ет. 5,
с мет. врата, сменена дограма, нова баня,
нов естествен паркет, поръчкова кухня - 38 000 евро
2. Две къщи, до Детска градина,
дв. 500 кв.м

- 20 000 лв.

3. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс, с 7 магазина
4. Магазин, Бл. Гебрев, 52 кв.м
5. Парцел, Изток, 16 дка, възл. място

- 16 000 евро
- 40 000 евро
- 1 400 000 евро

КУПУВА:
1. Гарсониера, Изток, Мошино
2. Двустаен, Изток, Мошино, Пашов
3. Тристаен , Изток

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Двустаен, Център, ул. Кракра, нов,
ремонт, ново пълно обз.
- 500 лв.
2. Магазин, ул. Бл. Гебрев, ет. 1,
СОТ, климатик, WC , 48 кв.м
- 400 лв.
БРОКЕРСКА
КАНТОРА

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд
тел. 076/60 28 94;
076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895
0878/395 767

"Мила ЕМ" ЕООД

Агенцията е създадена през 1994 г.

ВИЛИ И КЪЩИ:
1. Промишлен парцел, 2 726 кв.м,
на много комун. място
- 32 лв./кв.м
2. Къща, Център, в ниска част
над Автогарата, 70 кв.м, гараж,
дв. 212 кв.м
- 23 000 лв.
3. Къща, над Сладк. коопер., тх.,
пл., сут. и ет. дв. 320 кв.м
- 40 000 лв.
4. Кладница, напълно завършена
нова къща в центъра
- 34 000 евро
5. Ковачевци център, къща,
РЗП: 270 кв.м, дв. 1 050 кв.м
- 55 000 лв.
6. Къща, ниска част над Автогарата,
90 кв.м, гараж, вътрешен
санитарен възел
- 40 000 лв.
7. Къща, близо до Радомир, луксозна- 39 000 лв.
8. Парцел, Кладница, 800 кв.м,
равен, ограден в центъра
- 22 000 евро
9. Парцел, Калкас, 513 кв.м,
вода, канализация
- 11 000 лв.
10. Парцел, 800 кв.м,
със стара къща, в Калкас
- 22 000 лв.
11. Парцел, в ниската част на автогарата,
със стара къща, и проект за нова виза- 22 000 лв.
12. Парцел, Мещица, 960 кв.м
- 18 000 лв.
КУПУВА:
1. Двустаен, Изток, ул. Ю. Гагарин,
бл. 38, 36, 40
2. Двустаен, Изток
- до 30 000 лв.
3. Двустаен, Център
- до 50 000 лв.
4. Тристаен, Изток, ул. Кл. Готвалд
или Ю. Гагарин
5. Гарсониери във всички квартали

“ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg
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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.; 30 000 лв.
2. Едностаен, Мошино, 56 кв.м, ет. 4, тх., пл., тер.
- 25 000 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 6, ет. 7, ТЕЦ, тер. ПВЦ
- 19 900 лв.; 16 800 лв.
4. Гарсониера, Изток, ТЕЦ, ет. 8, ет. 5
- 17 000 лв.; 23 800 лв.
5. Двустаен, топ център, ет. 5, тх., лукс, ТЕЦ, тер.
- 41 000 евро
6. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, ет. 4, ПВЦ, среден
- 39 000 лв.
7. Двустайни, Ид.ц., ет. 3, тх., ТЕЦ
- 28 000 лв.
8. Двустаен, над Автогарата, ет. 5, тх., пл.
- 22 000 лв.
9. Двустайни, Тева, ет. 5, ТЕЦ, ПВЦ, ет. 7
- 22 500 лв.; 27 000 лв.
10. Двустаен, Мошино, ет. 7/8/, ПВЦ
- 24 500 лв.
11. Двустаен, Мошино, ет. 5, ТЕЦ, тер.
- 35 000 лв.; 38 800 лв.
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, Център, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ, тер.
- по договаряне
15. Тристаен, Център, тх., ТЕЦ, РVС, ет. 2, 120 кв.м
- 45 000 евро
16. Тристаен, Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., отличен, РVС
- 42 000 лв.
17. Тристаен, Изток, ет. 3, ЕПК, ТЕЦ, тер.
- 35 000 евро
18. Тристаен, Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., непрех.
- 40 000 лв.
19. Тристаен, Изток, ет. 4, тх., ТЕЦ, пл., таван
- 41 800 лв.
20. Тристаен, Изток, ет. 2, ПВЦ изолация, ТЕЦ
- 47 000 лв.
21. Къща, Драгановец, ЗП: 70 кв.м, 1 ет., дв. 316 кв.м
- 32 000 лв.
22. Къща, вертикален близнак, над Соф. шосе, 50 кв.м, дв. 200 кв.м- 28 000 лв.
23. Къща, вертикален близнак, над Автогарата, РЗП: 120 кв.м. дв. 280 кв.м.- 55 000 лв.
24. Къща, вертикален близнак, кв. Църква, ЗП: 80 кв.м, сутерен + 2 ет. - 41 000 лв.
25. Вила, с. Люлин, ЗП: 35 кв.м, 2 ет., дв. 640 кв.м
- 43 000 лв.
26. Парцел, Кладница, 610 кв.м, асф., цел. достъп
- 21 000 евро
27. ПИ, Рударци, 1 000 кв.м. , гл. път
- 30 евро/кв.м
28. УПИ, ВГМ, 1 200 кв.м; 800 кв.м
- 45 евро/кв.м; 35 евро:кв.м
29. УПИ, Изток, 2 060 кв.м; 1 700 кв.м
- 30 евро/кв.м; 35 евро/кв.м

АГЕНЦИЯ

ПЕРНИШКИ
ИМОТИ-ЕЛИТ
20 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!
www.pernishkiimoti.imot.bg

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

Член на
НСНИ
и
РСНИ

0888/222 656
0879/460 763

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., около х-л Струма, ет. 11, 48 кв.м, ТЕЦ, 2 тер.
2. Гарсониера, Изток, ет. 6, 2 тер., ТЕЦ
3. Офис, Център, около Общината, обзаведен, ет. 1, тх., пл., 40 кв.м
ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, ул. Кракра, ет. 8 /11/,ТЕЦ, тер.
2. Двустаен, Център, ул. Струма, ет. 3, лукс, нов, акт 15, 75 кв.м, спешно
3. Двустаен, Ид.ц., ет. 8/10, ТЕЦ, 3 тер., около х-л Струма
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 4, ТЕЦ, тер., обзаведен, лукс
5. Двустаен, ул. Струма, панел, ет. 5, 2 тер.
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс
8. Двустаен, ул. Рашо Димитров, обзаведен, ТЕЦ
9. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер.
10. Двустаен, Мошино, ет. 8, ТЕЦ
11. Двустаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.
ТРИСТАЙНИ:
1. Център, Кракра, ет:1,3 тер, ТЕЦ, 82 кв.м
2. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер.
3. Тристаен, Ид.ц., ет. 2, ТЕЦ, 2 тер., лукс, 96 кв.м
4. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер.
5. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦq 2 тер.
6. Тристаен, Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 7/8, ТЕЦ, 2 тер.
7. Тристаен, Радомир, кв. Тракия, ет. 7, 2 тер., подобрения
8. Мезонет, Ид. център, ет. 11/12, лукс, обзаведен
9. Мезонет, Център,140 кв.м, лукс, ТЕЦ, 2 тер.
10. Мезонет, Ид.ц., ет. 5/6, ЗП: 150 кв.м, лукс
Продава къщи, етажи от къщи, Р. Център, Варош, над Автогарата,
Клепало, Изток, Църква
ДАВА ПОД НАЕМ :
1. Гарсониера, ул. Кракра, ет. 4 напълно обзаведена, ремонтирана
2. Гарсониера, Център, ет. 9 /9/, луксозно обзаведена
3. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, напълно обзаведен, ремонтиран
4. Двустаен, Пашов, ет. 4, ТЕЦ, тер., напълно обзаведен, подобрения
5. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ

SOS Детски селища
България
Нашата банкова сметка:

- 35 000 лв.
- 20 000 лв.
- 32 000 лв.
- 38 000 лв.
- 50 000 лв.
- 42 000 лв.
- 40 000 евро
- 42 000 лв.
- 22 000 евро
- 40 000 лв.
- 25 000 лв.
- 34 000 лв.
- 26 000 лв.
- 48 500лв.
- 57 500 лв.
- 84 000 лв.
- 36 000 лв.
- 33 000 лв.
- 37 000 лв.
- 23 000 лв.
- 70 000 евро
- 70 000 евро
- 78 000 евро

- 250 лв.
- 350 лв
- 300 лв.
- 250 лв.
- 350 лв.

Новооткрит
автокозметичен
комплекс и денонощно
охраняем паркинг
до стария
Икономически

Райфайзенбанк (България) ЕАД:
BG76RZBB91551060353913
Продавам
боксониера
кв. Изток, 27 кв.м,
3-ти етаж, панел,
ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.
- тел. 0888/543 633

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

тел.0878/32 14 34

техникум
набира персонал
тел.0893/37 20 73;

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
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА
СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

1. Кв. Мошино, ул. "Юрий Гагарин" 7

076/67 30 55;
0896/751 787

ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ТЕЦ, ет. 8, източна, ул. Рашо Димитров
- 20 000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС
- 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 8, ТЕЦ, тер., юг
- 19 100 лв.
4. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, тер., РVС
- 21 000 лв.
5. Изток, ет. 6, юг, ПВЦ, ремонт
- 29 000 лв.
6. Изток, ТЕЦ, юг, тер.
- 23 000 лв.
ДВУСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер.
- 26 000 лв.
2. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ
- 35 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тер.
- 27 000 лв.
4. Мошино, ет. 6, ЕПК, ТЕЦ, тер.
- 32 000 лв.
5. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер.
- 30 000 лв.
6. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер.
- 32 000 лв.
ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 7, ТЕЦ, тер., ПВЦ
- 32 000 лв.
2. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 55 000 лв.
3. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен
- 40 000 лв.
4. Изток, Албените, ет. 5, ТЕЦ, лукс обзавеждане - 67 000 лв.
5. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров
- 39 000 лв.
6. Изток, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер.
- 41 800 лв.
7. Мошино, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер., РVС, след ремонт
- 38 000 лв.
8. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, тер., ул. Младен Стоянов
- 40 000 лв.
9. Мошино, ет. 4, ЕПК, ТЕЦ, 3 тер.
- 32 000 лв.
10. Мошино, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер.
- 37 900 лв.
11. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс
- 36 000 евро
12. Многостаен, Изток, ет. 2, тх, пл, ТЕЦ, 3 тер., ремонт - 42 000 евро
КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв.400 кв.м
- 60 000 лв.
2. Етаж от Къща, с. Г. Бучино, ЗП: 92 кв.м, УПИ, 707 кв.м - 35 000 лв.
3. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес
- 35 000 лв.
4. УПИ, Изток, 660 кв.м
- 25 евро/кв.м
5. Петно, кв. Изток, 70 кв.м
- 18 000 лв.
ДАВАМ ПОД НАЕМ:
1. Двустаен Мошино, ет. 1, ТЕЦ, тер., ремонт
- 200 лв.

Кантора
за недвижими
имоти

ул.”Търговска” 42, ет.3 /стария съд/
Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Орел “EООД”
Съдействие за жилищни кредити

СПЕШНО ЗДРАВА КЪЩА,
ЦЕНТЪР, ТХ., ПЛ., 2 ЕТ.,
ЗП: 92 КВ.М, ДВ. 464 КВ.М,
С ЛОКАЛНО ОТОПЛЕНИЕ 46 000 ЛВ. /с коментар/
ПРОДАВА:
1. Гарсониери, Ид.ц., ет. 6, ет. 4, тх. пл.
- 32 000 лв.; 28 000 лв.
2. Голяма Гарсониера, ИЦ, 58 кв.м, тер., нова сграда
- 36 000 лв.
3. Гарсониери, Пашов, ет. 3, ет. 7
- 23 000 лв.; 21 000 лв.
4. Гарсониери, Тева, ет. 6; ет. 5; ет. 4, с тер. - 19 000 лв.; 20 000 лв.; 18 000 лв.
5. Гаросниера, Изток, ТЕЦ, РVС
- 22 000 лв.
6. Двустайни, Център, ет. 2; ет. 5, отлични
- 40 000 лв.; 38 000 лв.
7. Двустаен, ул. Отец Паисий, преустр. в Тристаен, осн. ремонт
- 40 000 лв.
8. Двустаен, до Пазара, тух. пл., ет. 2, две голями тер.
- 41 000 лв.
9. Двустаен, Тв. ливади, ЕПК, 2 тер., РVС, лукс обз. и ремонтиран - 28 000 лв.
10. Двустаен, Тева, ет. 2, мн. добър
- 25 000 лв.
11. Двустайни, Пашов ет. 4, ет. 2, с 3 тер., юг, ЕПК - 26 000 лв.; 23 000 лв.
12. Двустаен, Изток, ет. 5, ет. 7, ет. 4
- 29 000 лв.; 27 000 лв.; 25 000 лв.
13. Двустаен, Изток, ет. 6, след осн. ремонт, с ново обз. - 37 000 лв./с коментар/
14. Тристаен, Център, ет. 5, тх., пл., 105 кв.м, РVС
- 45 000 лв.
15. Тристаен, Ид.ц., ет. 3 тх. пл.
- 40 000 лв.
16. Тристаен, Мошино, ЕПК, ет. 5, с екстри, ет. 3
- 40 000 лв.
17. Тристаен, Пашов, ет. 4, 3 тер., ЕПК, юг, спешно
- 34 000 лв.
18. Тристаен, Изток, ет. 8, ет. 4, ет. 3
- 35 000 лв.; 38 000 лв.; 45 000 лв.
19. Стара къща, над Болницата, с дв. 400 кв.м
- 30 000 лв.
20. УПИ над Болницата, 500 кв.м; 300 кв.м
- 20 000 лв.; 15 000 лв.
21. УПИ, кв. Даскалово, 550 кв.м, до Детска градина
- 22 000 лв.
22. Парцел, Дивотино ИЦ, 500 кв. м
- 9 000 лв.
ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониера, Тв. ливади, след осн. ремонт, част. обзаведена
- 150 лв.
2. Гарсониера, Пашов, ет. 2, обзаведена
- 170 лв.
3. Гарсониера, Тева, обзаведена, ет. 5, работещ асансьор
- 150 лв.
4. Дв., Пашов, тх, пл, напълно обзаведен
- 190 лв.
5. Двустаен, Мошино, напълно обзаведен, отличен
- 200 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, обзаведен
- 220 лв.
7. Двустаен, Ид.ц., ет. 3, обзаведен
- 200 лв.
8. Тристаен, Ид. център, нап.обзаведен
- 230 лв.
9. Офиси, до Съда, ет. 1, ет. 2
- 100 лв.; 250 лв.
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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

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

МАЛКИ

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

ОБЯВИ

автомобили

Продавам на части „Опел Астра”- 1.6,
инжекцион, 16-V, бензин, комби, автоматик, в движение. За информация тел. 0888
311 312.
имоти

Продавам или давам под наем офис,
Идеален център на Перник, 16 кв.м - тел.
076/
Парцел, УПИ-665 кв.м, Радина чешма,
панорама, 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
УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, разре-

шително за строеж, с Н=15 м и РЗП: 2 200
кв., продажба или обезщетение – тел.
0899/19 42 00; 0899/19 42 02
Продажби: Двустаен, кв. Тв. ливади, ет. 4,
ЕПК, преустр. в Тристаен, усвоена тер., с
алум. дограма, теракот, с обзавеждане, 19
900 евро /без посредник/ - тел. 0887/ 884
095; 0888/503 237
наем

помещение с рампа 150 кв.м, по пътя за
кв. Калкас, след САМИ-М - тел. 60 37 20;
60 39 20; 0888/925 348
Давам под наем, партерно помещение,
90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св. Кирил
и Методий 61, 120 кв.м - тел.
60 35 74

работа
Давам под наем, луксозни помещения
за офиси, кв. Христо Смирненски - тел. Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за
0988/953 050; 0899/588 545
предпочитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/
Давам под наем, обзаведени стаи всяка 820 644
със собствен санитарен възел - 0888/952 Вестник „Съперник” търси РЕКЛАМЕН
264
АГЕНТ с опит – тел.0887/88 40 95; 0888/

Давам под наем, охраняемо складово 50 32 37

èìîòè
0887/884 095;
0888/503 237

Съперник

-

òîï-ÎÔÅÐÒÈ

0887 884 095 и 0888 503 237

Сервиз за гуми
v Продажба и смяна

Собственик
продава:

1. Двустаен, Тв. ливади,
преустроен в тристаен 19 900 евро /без посредник/

Дава под наем, помещение
132 кв.м, кв. Изток, топмясто, подходящо за офиси, търговски представителства, кафе.

ÀËÄÈÍÀ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÈÍÒÅËÅêò

1. Двустаен, Изток, тх.,
ет. 3 ,юг, без ТЕЦ, тер,
таван, мазе - 30 300 лв.

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.

1. Гарсониера, Тева, на
спирка, отремонтирана 22 000 лв.

0898/451 500
СПЕШНО КУПУВА
ЕДНОСТАЕН ИЗТОК

ïåðíèøêè èìîòè

ÀÐÒ-ÊÎ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ïÐÅÑÒÈÆ

ПРОДАВА:

в Центъра и кварталите.

1.Само за два апартамента по избор в
нова сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м 30 500 евро; Двустаен, 73 кв.м - 23 300 евро
Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство, с акт 16

ÆÎÊÈ

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ

тел. 076/ 60 03 01

тел. 0888/222 656

Купува и наема, за
реални клиенти,
всякакви апартаменти

тел. 0888/ 22 74 90

1. Двустаен, Изток, 60 кв.м., тх., ет. 4,
тер. - 25 000 лв.

2. Двустаен, Изток, ТЕЦ, 67 кв.м.,
ет. 5, ПВЦ - 32 500 лв.

ÃÀÁÈ-Ì
тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК, без
ТЕЦ, таван, нов - 28 000 евро
2. Къща, кв. Ралица, 2 ет. пл. 45 000 лв.

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

v Вулканизация
v Изправяне на джанти
тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

тел. 0898/620 696

тел. 076/ 60 26 26

Къща, кв. Ралица, вертикален
близнак, РЗП:110 кв.м., гараж,
двор: 170 кв.м. - 37 000лв.

Къща, Студена, 2 ет., масивна, двор: 570 кв.м., всички комуникации - 40 000лв.

ÎÐÅË

тел. 0898/ 945 694

1.Парцел, Даскалово, 1 600 кв.м., за
бизнес, срещу “Мал Мук”, граничи с две
улици, на главен път - по договаряне
2. Къща, Център, 2 ет. - 40 000 лв.

тел. 076/ 67 09 00

тел. 076/ 60 00 01

ПРОДАВА:
1. Гарсониера, Тева, ет. 6,
ТЕЦ, тер. - 16 100 лв.
2. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ,
ПВЦ - 29 900лв.

ÅÄÀ

ÅËÈÎÍ

Ателиета 33 кв.м, ново
строителство Рударци, затворен
комплекс с басейн - 40 000 лв.

1. Двустаен, Изток, ет. 6,
ТЕЦ, 2 тер, юг - 28 000 лв.
2. Двустаен, Топ-Център,
ет. 4, тх, лукс - 35 000 евро

тел. 0888/689 535

тел. 076/ 60 13 38

Гарсониера, Дараците, ТЕЦ,
тер, юг - 18 000 лв.

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина
чешма”, панорама, слънчев,
ток, вода, на улица, 17 000 лв. тел. 0888/700 258; 0888/932 391

1.

- 0888/874 595
Дава под наем магазин
със складова част,
ул. Благой Гебрев,
16 кв.м, оживено място

тел. 076/ 60 19 23

Съперник

Дайджест

Гръцката брегова охрана евакуира
близо 500 души от ферибот
Пожар е избухнал тази сутрин на
борда на италиански ферибот край
бреговете на Гърция. Засега няма
постъпила информация за българи
на борда.
Инцидентът се е случил при лоши
метеорологични условия, предаде
AFP, цитирана от Агенция “Фокус”,
позовавайки се на гръцката
брегова охрана.
Фериботът „Норман Атлантик”,
който е напуснал пристанището на
гръцкия град Патра в неделя към
5:30 часа местно време, е плавал
към италианското пристанище
Анкона.
Плавателният съд е подал сигнал
за бедствие на около 33 морски
мили от гръцкия остров Отонои.
Засега
няма
постъпила
информация за българи на борда
на ферибота
Засега
няма
постъпила
информация
за
български
граждани на ферибота “Норман Атлантик”, казаха за БТА от пресцентъра на Министерството
на външните работи.
Посолството ни в Атина е в постоянна връзка с гръцките власти, следим ситуацията,
посочиха от МВнР.
Няма българи сред пътниците на изчезналия самолет на малайзийската авиокомпания
“ЕърЕйша”, добавиха от пресцентъра на МВнР.
Гръцките власти евакуират горящия ферибот с 468 души на борда
Седем товарни кораба са се притекли на помощ на горящия край бреговете на Гърция
италиански ферибот „Норман Атлантик”. По този начин корабите предпазват ферибота от
вълните и улесняват евакуацията на хората.
В района на бедствието има буря, като силата на вятъра достига 7-8 бала по скалата на
Бофорт.
Според местните медии пожарът е обхванал цялата кърма на кораба. На борда на ферибота
има 468 души - 411 пътници и 56 души екипаж. Около 270 души са гръцки граждани, а екипажът
се състои от 22 италианци и 34 гърци.
Няма загинали хора. В гаражната част, откъдето е тръгнал пожарът, са паркирани 125 товарни
автомобила, 84 леки коли и три автобуса.
Инцидентът се е случил при лоши метеорологични условия, предаде AFP, позовавайки се
на гръцката брегова охрана.
Плавателният съд е подал сигнал за бедствие на около 33 морски мили от гръцкия остров
Отонои.

Д-р Ангел Кунчев: Болните от грип да си вземат болнични
За разлика от другите респираторни
инфекции при грипа човек не е в състояние да
продължи да ходи на училище или работа и се
налага да си вземе болнични.
“От една страна го препоръчваме, за да не
се развиват усложнение и по-леко да протича
болестта, а от друга, за да намалим броя на
заразяванията.Един такъв човек е източник
на зараза за всички около него”, каза в
интервю за Агенция „Фокус” д-р Ангел
Кунчев, главен държавен здравен инспектор.
“Всеки е карал грип и симптомите са ясни.
Общо взето са тежки за разлика от
останалите респираторни заболявания при,
които водещи са хрема, запушен нос, лека
кашлица или температура. При грипа са
много силни общите симптоми като
главоболие, много силна отпадналост и
болки в мускулите”, поясни д-р Кунчев.
Той посочи, че начините за заразяване с
грип са по въздушно-капков път от вече болен или от човек в инкубационен период, когато
при него още не са възникнали пълните симптоми.
“При кихане, кашляне и говор се отделят натоварени с грип частици. Попаднат ли в
носоглътката, когато ние ги вдишаме и ако попаднат на очната конюнктура те попадат
в организма и настъпва заболяването”, допълни той.
Наскоро д-р Ангел Кунчев съобщи, че грипният щам “Тексас” е мутирал, поради което ще
се разболяват повече хора, включително ваксинирани срещу грип. Ще има повече тежко
протичащи случаи.
Тогава той цитира предупреждение от Центъра за контрол на заболяванията в Атланта,
САЩ.
“Щамът “Тексас”, който беше включен в противогрипната ваксина, е генетично доста
променен. Това означава, че може да се очаква, че няма да е толкова висока
ефективността на ваксината специално спрямо него. Дори и ваксинирани, хората биха
могли да се заразят с щама “Тексас”, но във всички случаи ще преодолеят болестта полеко в сравнение с неваксинираните”, каза д-р Кунчев.
Той призова, ако хора с хронични заболявания бъдат повалени от грип, веднага да търсят
лекар, защото рискуват бързо влошаване и дори фатални усложнения. Същото важи и за
децата.
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Жълт код за сняг, вятър и поледици в 19 области
В понеделник ще има сняг,
вятър и поледици в 19 области.
Екоминистерството
е
мобилизирано
заради
очаквано повишение на реките.
“Активираме Оперативното
звено в Министерство на
околната среда и водите.
Ангажираните институции са в
режим на мобилизация. По
данни на Националния институт
по метеорология и хидрология,
въз основа на прогнозираните
количества валежи от дъжд и
сняг
и
хидрологичната
обстановка, тенденцията към
повишаване на водните нива в цялата страна ще се запази“, заяви
министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, съобщиха
от пресцентъра на министерството.
За неделя и понеделник е обявен червен код за сняг на територията
на Сърбия до границата с България.
Жълт код за силен вятър, сняг и поледици е обявен за 19 области в
страната:
Кюстендил Перник, София-град, София-област, Видин, Монтана,
Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново, Русе, Търговище,
Разград, Шумен, Добрич, Варна и Бургас.
Ще духа силен до бурен вятър от запад-северозапад, с пориви до
20-25 м/сек. Ще започне застудяване. Ще вали сняг и ще има виелици
и навявания.

Милиони американци връщат коледните
подаръци в магазините
Коледа отмина, а в магазините в САЩ отново се извиха дълги опашки - този път
не за покупки, а за връщане или замяна на получени на този празник подаръци.
По прогноза на Федерацията на търговията на дребно в САЩ тази година поне
един коледен подарък ще върнат в магазина около 40 процента от жителите на
страната, чието население е над 320 милиона души, предаде ТАСС, цитирана от
БТА.
Замяната или връщането на покупки в американските магазини става лесно и
не са нужни обяснения. Достатъчно е клиентът да каже, че покупката не му е
харесала.
Единственото условие е да се представи бележка, доказваща, че стоката е
купена от същия магазин. При наличие на касова бележка парите се връщат в
брой или по банкова карта.
Ако бележката не е запазена, магазините обикновено дават “стоков кредит” правото да се вземе друга стока на същата стойност или с доплащане.
В много магазини в САЩ купувачът освен касова бележка може да поиска и
“подаръчна бележка”. На нея не се посочва цената на стоката, но тя помага при
необходимост подаръкът да се замени или върне в магазина.
Статистиката сочи, че американците три пъти по-често връщат стоки, купени
чрез интернет, отколкото стоки, купени в магазини.
В САЩ най-трудно се връща електроника и битова техника. Моделите бързо
остаряват и магазините обикновено приемат обратно стоката не повече от 30 дни
след покупката й.
Въпреки че Коледа отмина, в почти всички магазини в САЩ продължават
коледните разпродажби, като на места намаленията са до 70 процента.
Стратегията на магазините е, че хората, дошли да върнат или заменят стоки,
които не са им харесали, ще бъдат привлечени от големите намаления и едва ли
ще си тръгнат с празни ръце, отбелязва ТАСС.

“Диагностично консултативен център 1 Перник”
- гр. Перник, ул. Брезник № 2
извършва специализирани медицински дейности по:

Вътрешни болести; Нервни болести; Хирургия;
Ендокринология; Кардиология; Ортопедия и травматология;
Пневмология и фтизиатрия; Психиатрия; Акушерство и
гинекология; Офталмология; УНГ болести; Кожно-венерически болести; Физикална и рехабилитационна медицина;
Клинична лаборатория; Микробиологична лаборатория;
Лаборатория за образна диагностика. От 01.12.2014 г. се
открива кабинет по нефрология с лекар д-р Диян
Генов - гл. асистент в клиника по нефрология и
трасплантация към Александровска болница с
работно време всяка сряда от 15.00 ч. до 19.00 ч.
Всички кабинети работят с НЗОК и здрави фондове.

Телефон за контакти 076/ 608 804
ÁÚËÃÀÐÑÊÈ ÏÎÙÈ

ЗА ЕЖЕДНЕВЕН И ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ
ВЪВ ВСЯКА ПОЩЕНСКА СТАНЦИЯ ДО 15 ЧИСЛО
ÎÍËÀÉÍ

abo.bgpost.bg до 20 число

Може да видите, вашите рекламни карета и на електроното издание, на вестника www.sapernik.info
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Съперник

ОВЕН 2015
ХОРОСКОП НА О В Е Н ЗА 2015
Вие чакахте тази година с голяма импулсивност и желание за промяна. От
миналата година сте намислили нещо, което чакате да се сбъдне тази година.
Да, очакванията ви не са напразни.Чудото ще се случи и вие ще се изпълните с
огромно удовлетворение. Ще започнете и нов курс, които ще помогне за финансовата ви реализация. Ще започнете семеен бизнес, които ще ви направи финансово независими и първи във вашата област. Вие обичате да сте първи, нали?Така и ще стане. Само бъдете малко по дипломатични. Ухажвайте близките
си и познати с дребни подаръчета. Така ще привлечете добрата енергия към себе си и рогът на изобилието ще се изсипе над вас. Обичате да ви хвалят точно
през 2015 ще се сбъдне и тази ваша лелеяна мечта. Във кръвта ви е да сте Водачи. Но и това ви качество ,често ви създава бели. Затова внимавайте ако и
тази път се окажете в сами в овладяването на дадена ситуация, не бързайте
да взимате решения, оттеглете се в усамотение за 2-3 дни и ситуацията ще
се разреши от само себе си.
През 2015 ще се потопите в света на непознатото, скритите неща и тайнственият им смисъл ще занимава съзнанието ви. В същото време непознати
врагове ще се суетят около вас, затова от вас се изисква да бъдете постоянно нащрек. Позволете им да ви критикуват, защото това ще ви донесе успех,
а отправените критики ще използвате много точно и врага ще се окаже с
пръст в устатата.Това ще ви донесе ново просветление за нещата от живота и за това как се печелят битки.
От 2014 започнахте да изграждате финансовото си положение. Вложената
интелектуална работа, упорития физически труд и находчивост са създали
един фундамент, на който да стъпите сега. Но не забравяйте, че трябва да
продължите да се учите, развивате и прилагате нови знания, за да бъде фундаментът ви достатъчно здрав.
Няма да ви бъде лесно, ако още в началото на годината се потопите във вихъра на забавлението. Не прекалявайте с почивката и мързелуването, защото
блатото на мързела захване ли един път не пуска повече. Ако за 2014 ви беше
лесно да очертаете желанията си, то 2015 ще трябва да се работи усилено за
да задържите и развиете постигнатото.
През пролетта на 2015 ще се окажете в светлината на прожекторите. По
това време успехът в работата и любовта Ви съпътства на всяка крачка. Пролетта на 2015 ще бъде добро време за изследвания и търговия, и изграждане
на нови мостове с нови партньори. Сега е времето, когато ще имате всички
шансове за увеличаване на заплатата, както и да спечелите пари за нов
проект. Ако започнете нов бизнес, той почти веднага ще ви донесе успех. Използвайте този благоприятен период за да постигнете успехи. Хората ще ви
се радват, ще се интересуват от вашето мнение, има вероятност да изкажете вашите виждания през голяма аудитория. Използвайте този период, както
за напредък в работата си, така и за духовен растеж.Възползвайте се от опита на другите. Почти всяко ново запознанство ще ви донесе успех и облага.
През пролетта на 2015 всичко се решава много лесно и с влагането на по-малко
енергия.
През лятото на 2015, училището и дома ще стоят на преден план. Недоразумения със съседи и родителите излизат на преден план. От време на време може да ви се струва, че всички са враждебно настроение към вас, но това ще бъдат само дребни недоразумения, с които вие ще се справите. Въпреки това, не
забравяйте, че често вашето поведение става обект на спорове. Понесете вината и отговорността за това.
Ваши приятели в този момент могат да се окажат пречка в развитието на
бизнеса ви, макар че това няма да бъде съзнателно от тяхна страна.
Не се доверявайте на случайни хора. Използвайте вашата къщичка сред природата, за да си отдъхнете. Защото ще ви очакват грижи за вашите родители
и сделка с недвижим имот.
Есента на 2015 ще изисква търпение, както и изпълнение на дадени обещания. Вашето настроение е и вашия враг. Осъзнавате го, нали?Бъдете внимателни в изявленията си, за да не създадете евентуални проблеми с партньорите
си. Тази малка криза ще донесе след себе си период на лично щастие. Ще осъзнаете, колко е важен за вас партньорът ви и колко спокоен и уравновесен ви
прави той. Тази балансираност ще ви помогне да превърнете загубите в печалби.
В късната есен и зимата на 2015 ще навлезете в един нов период в живота
ви. Семейството ще играе важна роля в живота ви.
В края на 2015 ще започнете едно голямо пътуване. Езиците ще ви донесат
голяма полза. Лесно ще общувате с народи от друга култура. Това ще попълни
знанията ви и ще ви донесе много нови идеи за реализация.
Любовта на Овена през 2015
В началото на 2015 няма да ви е много до романтични отношения. Ако имате,
обаче връзка тя ще укрепне. От друга страна ако все още сте сами през тази
година ще имате благоприятен шанс да срещнете партньора на живота си.
През тази година имате шанс да бъдете по-романтични и нежни във връзката. Съществува обаче възможност вашия партньор да не е съгласен с вас по
дадени въпроси, но не драматизирайте, дори и да изпитате силата на неразбирателството, то ще е временно.
Ако имате деца, вероятно е те да сменят поведението си и да ви изненадат
с нещо ново,отпуснете се, така вие и вашите деца ще намерите нов начин за
общуване.
2015 година ще ви донесе нови стимули в любовния живот.
Работа и кариера през 2015 година за Овена
Вашата способност за новаторски идеи ще ви направи актив за 2015. Търговските преговори ще бъдат успешни във всички етапи. Ще постигате целите
си без това да ви създава главоболия. Ще имате важна среща, която ще ви помогне да финализирате вашите идеи и това ще ви донесе добри средства.
Овните, които са студенти ще започна изграждането на научна работа.
През есента обаче е възможно да се проявят някои проблеми в работата. Съветът ни е да се изолирате отново с книжка в ръка. С други думи да си вземете
почивка от рутинния живот, като четете любимата си книга или пък гледате
любимите си филми. Работохолиците между вас да си вземат карта за фитнес клуба, така умствената ви умора ще бъде далеч от вас.
След този кратък отдих успехът ще се завърне при вас и вие ще имате време да възстановите загубите в работата си.
Финансите на Овен през 2015
Добрата Фея ще изсипе рогът на изобилието върху вас през 2015. Все пак това не очаквайте да стане твърде лесно. Може да се наложи да влезете взаимоотношения с твърда опозиция.
Вашето финансово състояние ще се промени към по-добро, особено през ноември 2015.
Пътуване на Овен през 2015
Август месец 2015 ще бъде добрият месец за старт за пътуване.Очаква се
да пътувате за бизнес срещи и семинари. Освен това Овен може да планира семейна почивка и уединение, което ще създаде приятна атмосфера за всички
членове на семейството.
Здраве на Овен през 2015
Не се отдавайте на прекомерна консумация на алкохол, това може да се окаже доста неприятно за вас. Може да се окажете в критична ситуация. Но това
се отнася само за онези ,които консумират алкохол. Въздържателите ще бъда
в добро здраве през 2015.
Печелившите числа: 16, 21, 35
Камък на съдбата: Диамант
Щастлив цвят червен, розов
Управляваща
планета Марс
Най-съвместим с : Лъв, Стрелец, Телец, Водолей
Специални качества:
инициативна личност, с приключенски дух
Слабости: скучни,
монотонен
Подходящи
професия: Политика,
предприемачески
черти
Енергийни признаци: Ян
Здравни
проблеми: мозък,
главоболие,
мигрена, депресия

ПРОДЪЛЖАВА В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ

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 квадратчета. 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.

Спорт

Съперник
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Това казва Спортист №1 на Перник за 2014 година - Александър Костадинов

Спортист номер едно на Перник и спортист номер 10 на България
Александър
Костадинов е оптимист относно бъдещето си в категория
до 59 кг. А в нея, както знаем, е и Иво Аннгелов. Александър
Костадинов сподели
много интересни неща за намеренията
си, , как е станал борец и .т.н. Струва си
да се прочете.
- Г-н
Костадинов,
пред нас е десетката
на най-добрите спортисти на страната,
традиционните спортове, като бокс,борба
и др. се завръщат в
десетката след известно отстъпление, Вашето мнение за разпределението по спортове?
- България показа,че
има спортисти през
изминалата
година,
надяваме се,че ще
ставаме все по-добри
точно в спортовете,
имаме и световна
шампионка в бокса,
където винаги сме бири силни.
- Във вашия спорт
правилита са променят непрекъснато,
изживяхте и драмата
и съмнението дали оставате в системата
на
олимпийските
спортове,
смятате
ли,че трябва да се
спре с промените,за
да имат и зрителите
по-голяма яснота?
- Със сигурност на
борбата и трябва
малко повече реклама,
защото борбата не е
от
най-гледаните
спортове, но една
част от хората вече
не знаят правилата.
А, като не знаят правилата, те губят и
интереса към този
спорт. Така че трябва
да се установят едни
правила и да не се про-

менят дълго време.
Иначе спортът си е
много хубав.
- Какъв е интересът на младите хора
към Вашия спорт?
- Преди
десетина
години, като направех
беля в залата, треньорът ме поступваше. Сега обаче е различно. Всако дете си
търси правата, непрекъснато се оплакват на родителите
си и ги викат. Расте
глезено
поколение,
така че няма да е лесно.
- Да обясним на читателите ,че ти стана европейски шампион в една категория, която не беше
твоя. Ти се състезаваше до 55 кг, но
трябваше да се качиш до 59 кг,за да се
състезаваш.
- Махнаха
категорията от федерацията по борба и аз отидох в категорията на
Иво Ангелов, световния шампион. Но и за
нея свалям по 7-8 килограма преди състезание.
- Преди европейскотоо първенство заяви,че отиваш да станеш първи и го направи. Второто нещо,
което каза беше,че си
много гладен и много
жаден....
- Заради свалянето
на килограми. Започвам 15 дни преди състезание. Не бива да
се свалят много бързо, но не и много бавно, защото силата
ти отива и нищо не
се получава.
- Късметът
беше
ли с теб по време на
европейското
първенство?
- Без късмет не става. За всяко състезание си трябва .Колкото и да си подготвен,
една малка грешка и

си до там. Така че,
късметът си трябва.
- Разкажи все пак
малко повече за свалянето. Какво е чувството. Много хора се
опитват да свалят
килограми. Пък не им
се отдава. Не ти ли
става лошо от това
сваляне.?
- Става ми, понякога
забравям нещата си
за тренировка, кецове
и други неща. Но пък
се чувстваш жив. Защото ,като качваш,
пък те хваща мързелът. След състезание
качвам окоо 10 килограма и тогава пак не е
добре. Абе, ако може,
нито да сваляш, нито
да качваш.
- Добре, тогава как
в това състояние се
концентрираш и успяваш да се сбориш
със
съперниците.
Вярно, че и те са в това
състояние,
но
трудно ли е?
- Много е трудно,
понякога от
едно
рязко ставане и ти
причернява.
- Знаем една история за последния ден
преди европейското,
в който е трябвало да
свалиш около килограм и половина и си
влязъл с дрехи в сауната.
- Трябваше да сваля
кило и триста. Последно, докато си обличах дрехите за сауната,взех и едни гуми,
които те спарват и
започнах за бягам в
сауната, на място за
около 35 минути при
90 градуса, ги свалих.
- 35 минути в сауната за един килограм!
- Един,ама
последният, който са сваля
най-трудно. В началото за една тренировка се свалят три килограма, но като си го
правил десетина дни,
в края става много
трудно.
- Разкажи за европейското
първенство,
коя схватка ти беше
най-трудна?
- Конкуренцията в
нашия спорт напоследък сериозно се засили, та същото важи и
за моята категория.
Всички борци са силни.
Например, като сме
на кантара, не можеш
да кажеш : „Ето този
ще го надвия”.
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- Първата ти олимпиада в Лондон не беше успешна. Предстои обаче друга, в
Рио де Жанейро. В коя
категория ще се бориш там, след като
твоята, до 55 кг. Вече
я няма.
- Ние сме в една категория с Иво Ангелов. То на всеки целта
му е да отиде на олимпиада и да прослави
България. Нали за това треираме цял живот, ще тренираме,
ще се борим,пък да видим.
- Какво ти предстои, кой ще представя България на големите първенства.
- Сега ни предстои
от пети януари базов
лагер на Белмекен, после следва лагер в САЩ,
който завършва с
турнир.
Отиваме,
тренираме и се борим,
в замисимост от успехите ни и представянето ни треньорското ръководство ще
прецени.
- Значи ще се готвите заедно с Иво Ангелов.
- Да, аз благодарение
на него станах и европейски шампион, той
ме подготви.. Както и
на ръководството в
лицето на Армен Назарян, Янко Шопов и
Милчо
Радуловски,важното е да сме
здрави. С него добре
върви подготовката,
тренировките и психологическата нагласа.
- Кой те подкрепя най-много и Иво Ангелов част ли е от тези, които те подкрепят.
- В националния отбор всеки подкрепя
всеки, защото непрекъснато сме заедно.
Родителите ми са тези, които винаги са
зад мен.
- Ти как се запали да
тренираш
борба,
пробвал ли си нещо
друго?
- Аз обичам всички
спортове, от Кюстенил съм и преди борбата тренирах скачане
на батут. В борбата
отидох сам. Минавам
покрай залата и чувам
някакви викове. Реших
да видя какво става и
попаднах на среща по
борба между Самоков

РЕПОРТЕРСКИ ЕКИП

и Кюстендил. Първият ми треньор,
Димчо Загоров, още
като ме видя, каза,че
ще стане борче от
това момче. И така
ме взе и стигнах до
тук,където съм сега.
- Разбрахме, че си
станал
европейски
шампион с травма в
рамото...
- Някакъв нерв се беше възпалил. Армен
Назарян ми показваше
една от неговиха хиляди схватки. Рамото
ми изпращя, но първо
нищо ми нямаше. После се събудих в четири през нощта без да
мога да си мръдна ръката. Треньорите обаче ми казаха, че ще ми
мине за три-четири
дни и така и стана.
Беше десетина дни
преди европейското.
- За какво мечтаеш
в тая категория, където сте заедно с
Иво Ангелов?
- Имам две световни титли за юношите, с мъжете не ми
тръгна много добрре,
имам два бронзови медала, но сега да пръв
път успях при мъжете.
- Как е на световно
първенство?
- Много трудно, има
азиатци, кубинци, иранци. Но пък от друга
страна, можеш да хванеш по-лек жребий. Докато на европейското
слаби няма.
- Ти си много аткрактивен борец?
- Да, открит борец
съм, на европейското
ни обявиха за най-атрактивен финал.
- Как са новите правила?
- На мен и харесват,
защото стимулират
да се правят схватки
и от стойка, защото
според старите, след
една минуто в стойка, задържително те
свалят в партер. Сега
ще е по-различно, търси си атракцията.
- Гледат ли в България борба?
- Малко, най-много в
залата да дойдат роднини и приятели. Съвсем различно е в Турция, в Иран например.
- Имаш ли представа защо е така?
- Би трябвало да не
е. Ние сме традиционна сила в борбата, но

Повече от милион
долара бонус за БФС
БФС ще получи 1,3 милиона долара от
ФИФА през юни 2015 година. Бонусът е
дължим на всяка от федерациите, член
на световната централа. Сумата се събира от наградния фонд за световните квалификации за Мондиал 2018 (300 000 долара), генерирани допълнителни приходи от миналото световно в Бразилия
(към 250 000 долара) плюс парите, предвидени от бюджета на ФИФА за 2015-а
за членовете и. Куриозно изпълнителният директор Жером Валке се принуди
да обяви точните суми на пресконференция, след като в германските и английските медии гръмнаха нови обвинения в
корупция.Те твърдят, че парите са като
„подаръци“ за шефове на федерации
преди конгреса на ФИФА през март, на
който Сеп Блатер се надява да получи
нов мандат. „Сумата е точно 1,3 милиона
долара и е за всяка федерация”, разкри
Валке. „Не за определени страни. Това е
еднократно плащане“, добави той. През
2015-а БФС чака поне 2 милиона евро от
телевизионни и маркетингови права за
евроквалификациите по новата схема на
разпределението им от УЕФА. При класиране на отбора за Евро 2016 сумата
може да стигне 6,5 милиона евро с бонуси от финалната фаза. В родната централа влязоха 2 млн. евро още преди старта
на квалификациите.

Тостер втрещи
футболен фен
Един от многобройните фенове на Борусия (Дортмунд) определено няма да
запомни тази Коледа с добро. Той е получил тостер с цветовете и логото на любимия си отбор. Дотук всичко е точно, но
точно когато решава да го изпробва, се
случва нещо напълно неочаквано за него.
Вместо препечените филийки да излизат с инициалите на Борусия – BVB –
хлябът е с приятен загар с буквите FCB,
което е Футболен клуб Барселона
е така.
- Финансирането на
клубовете по борба в
другите държави оказва ли влияние на интереса.
- Борбата не е много
платен спорт, но би
трябвало да сме доволни и на това, което имаме.
- Ти занимаваш ли се
с нещо друго?
- Не, аз обичам всички спортове, но иначе
съм професионален борец.
- Избраха те за борец номер едно.
- Не се главозамайвам, още от юноша
съм взимал много медали, просто вярвам в
себе си.
- Кой треньор те е
научил на най-много
хватки?
- Армен Назарян. За
него няма стилове.
Борците имат по дветри хватки. Докато

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

ПРЕДПЕЧАТНА ПОДГОТОВКА

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

СЧЕТОВОДСТВО
Радка Лазова

той може да те изненада с безброй много.
- Коя ти е любимата
хватка, която те
спасява,или няма такава.
- Вкопчването през
гърди,
или
правя
някакви винтове,за да
се измъкна.
- Кой заслужаваше
най-много да е спортист на годината?
- Всичките го заслужават, но Григор Димитров като че ли е
без конкуренция.
- Гледаш ли футбол?
- Рядко, играя, но не
гледам често.
- Какво си пожелаваш за Новата година?
- На целия спорт –
много повече медали,
който се труди,да му
се отплати трудолюбието. За себе си, да
не съм тъжен,весели
празници и каквото
дойде.

Страницата подготви Яне Анестиев

Силвия Григорова, Яне Анестиев,
Виктория Станкова

Иванка Василева, Станислава
Миланова, Цветелина Чавдарова
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Милена Миланова, председател на група съветници от ПП ГЕРБ, за акцентите на последната сесия

Любомира ПЕЛОВА
Основният акцент
на последното за тази година заседание
на ОбС безспорно е
одобрената структура на общинската администрация. На второ място по значение
е одобреният кредит
от 1 млн. лв, който
новият кмет на града
инж. Иван Иванов успя да осигури, за да

бъдат запълнени дупките в бюджета на
общината,
заяви
председателят
на
групата
съветници
от ПП ГЕРБ-Перник
Милена Миланова. Тя
изрази задоволство,
че на последното заседание съветниците
са успели да освободят училищата и
детските градини от
такса смет. „Партия

И перничани в
„Дари история”
Виктория СТАНКОВА

С призивa „Нека подарим образование и
родолюбие на децата на България” стартира кампанията за набиране на детска литература на историческа тематика.В инициативата участват и много перничани. Идеята
на младежите от „Българска история” е да
зарадват юноши, лишени от семейна грижа, като водещ отново е стремежът им да
се придържат към необходимостта от възпитание на родолюбие у подрастващите от
най-ранна възраст. „И докато това е постижимо в семейна среда, то за децата в социалните домове, подобно начинание е
трудна задача” – споделят организаторите.
Всеки, който има желание да дари внимание и грижа за образованието на дете
без родител, може да се включи в кампанията, изпращайки книга, списание, албум,
енциклопедия или атлас на историческа тематика. Единственото условие е предоставената литература да е подходяща и атрактивна за деца – да бъде илюстрована и информацията в нея да е поднесена по достъпен начин.
Срокът за изпращане е до края на годината. Решилите да се включат, могат да
заявят
своето
желание
на
team@
bulgarianhistory.org, за да получат адрес за
доставка.
Като допълнение към тази кампания и като част от инициативата „Да обиколим българските училища”, в бъдеще екипът на
„Българска история” планира да изнесе открити уроци по родолюбие в някои от домовете за деца лишени от родителска грижа в страната.
„Нека дарим история” е кампания, предвидена да бъде в помощ не само на децата
на България, но и на знанието, и с която
всеки дарител казва: аз мисля за теб, но и
за бъдещето ти.

ГЕРБ, в лицето на общинските й съветници успя да удържи
поетия ангажимент
да бъдат освободени
от заплащане от такса смет и битови отпадъци училища и
детски градини. Тази
такса бе изключително тежка за тях, тъй
като в бюджетите на
тези учебни заведения липсват средства, с които да бъдат заплащани тези
налози“,
коментира
Миланова.
В качеството си на
председател на групата на ГЕРБ в ОбСПерник тя отправи
благопожелания към
всички свои съграждани по повод настъпващите празници. “Бих искала да пожелая на перничани
здрава и успешна но-

ва година, в която да
бъдем по-добри, почовечни, по-вглъбени
и заедно да направим
града си едно по-приятно, по-уютно и поспокойно за живеене
място“, каза Миланова. Според нея новият съветник в групата на ГЕРБ Анка
Йорданова, която е
учител по образование, педагог, икономист, поредния утвърден в града ни авторитет, ще помага
на работата на групата ни в ОбС-Перник.
Председателят на
бюджетна комисия в
ОбС-Перник
Ивайло
Богданов
определи
поемането на нов
заем от общината,
като начин за излизане от финансовата
криза, в която се на-

мира. „Както стана
ясно на последната
сесия, бе гласувано
поемането на краткосрочен заем, с който община Перник ще
може през следващата 2015 г. да поеме
най-спешните плащания – по споразумения за изминали периоди и дългове натрупани от предишната управа. Всички
знаем какво е положението в общината.
Няколко пъти вече
кмета Иванов съобщава данни, от които
се вижда, че финансовото положение е
много тежко. Така че,
даваме по-големи правомощия на кмета с
вземането на този
заем, за да може да
поеме най-неотложните
нужди“,
заяви
Ивайло Богданов.

“Сняг вали” и в Перник
Виктория СТАНКОВА
Сняг вали от Лорън
Миракъл, Джон Грийн
и Морийн Джонсън е
вече на книжния пазар
в Перник. Колекция от
три зимни романтични истории Буря навръх
Бъдни
вечер
преобразява
малък
град в романтичен
рай – такъв, какъвто
сме свикнали да гледаме само във филмите.
Или поне донякъде.
Все пак не всяка студена и мокра разходка из
средата на нищото завършва с целувка от

очарователен непознат.
И никой не би предположил, че експедиция през метър сняг в
търсене на нещо топло за пиене би събудило чувства в двама
стари приятели. Или
че пътят обратно
към истинската любов
започва с безбожно рано ставане за работа.
„Сняг вали” е безспорен бестселър на
New York Times.
„Нежни, без да са
сълзливи, тези истории ще „ сгреят” сър-

цата на читателите
за празниците”, коментират от School
Library Journal.
„Препратки
към
съвременната култура, забавни романтични развръзки и силни
герои отличават книгата от останалите
на книжния пазар”, допълват от Kirkus Reviews.
В края на септември
тази година от Universal Pictures съобщиха, че са закупили правата за екранизацията на „Сняг вали”.

Учредяват пет консултативни
съвета към областния управител
Любомира ПЕЛОВА
Пет консултативни съвета ще бъдат
учредени към областния управител на
Перник Ирена Соколова, съобщи вчера
тя на предколедна
среща с журналисти
от местните и национални медии. Те
ще бъдат специализирани в областта
на културата, здравеопазването,
социалните дейности,
образованието, младежта и спорта, икономиката и регионалното развитие,
сигурността и управлението при кризи. За участие в обществените формирования ще бъдат
поканени най-компетентните
жители

на региона. Инициативата цели във
всяка област да бъдат взимани найдобрите
решения,
като всяка стъпка
от тях бъде споделена, поясни Соколова. Предвижда се и
учредяване на Духовен съвет.
Консултативните
съвети ще прецизират работата по отделните проблеми и
ще навлязат в конкретика, коментира
заместник-областният
управител
Илинка Никифорова.
Тя апелира за разширяване на културния
обмен
между
шестте общини в региона. Долният етаж
на сградата на областната администра-

ция ще бъде обособен като своеобразна
галерия за изява на
творците.
Перник е на едно
от последните места в страната по показателя сигурност,
съобщи
заместникобластният управител Валентин Димитров. По думите
му в момента 58 полицаи от ОД на МВР
са командировани на
южната ни граница.
Ръководеният
от
Димитров
бъдещ
консултативен
съвет освен към сигурността и отбраната, ще се насочи и
към подобряване на
взаимодействието
между
местните
предприятия и фирми.
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Одобриха проекти срещу
горски пожари
Силвия ГРИГОРОВА
Държавен фонд „Земеделие“ одобри
66 проекта по мярка 226- „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане
на превантивни дейности” от Програмата за развитие на селските райони 20072013г. Това информираха от фонда.
Преобладаващата част от тях са свързани с изграждане на високотехнологични
наблюдателни кули. Общият размер на
субсидиите възлиза на сумата от 23 899
289,51 лева. Проектите са одобрени след
извършване на проверка за съответствие с националното и европейското законодателство. Бенефициенти по одобрените проекти са предимно общини и
държавни предприятия.
Това беше последният през 2014 г.
прием на проектни предложения по
ПРСР 2007-2013. Бяха подадени общо
123 проектни предложения с общ размер на заявените субсидии от 102 766
545,52 лева.

АПРОПО
ВЕЧЕ Е ЯСНО КАТО БЯЛ
ДЕН- ИЗПРАЩАМЕ ГОДИНАТА НА БИТИТЕ ДОКТОРИ
ОТ БЪРЗА ПОМОЩ. В последните дни на отиващата си
2015 Перник се отличи с няколко христоматийни примера на насилие,
което комай вече не се приема като насилие. Ако мине седмица без някой доктор
или сестра от Спешното да не изпищи, все
едно отделението не е работило. Затова
именно там пожеланията за здраве на медицинския персонал имат по- особено значение. Истинско. Иначе насилието над медиците, чието друго име е простотия, продължава да си върви по график. Простотията обаче става двойно по- голяма, защото около насилието някои започват да
навървят други факти и обстоятелства, които да го превърнат едва ли не в рутинна
операция, един вид справедливост със
задна дата. Точно така стана с последния
случай в навечерието на Бъдни вечер. И
ето ти парадокс- биячите неизвестни, почти
анонимни герои, докато битите се подлагат
на нещо като детектор на лъжата, публично
ги линчуват повторно чрез анонимни злословия, жертвата и престъпникът си сменят
местата за кеф на зажаднялото за кървави
зрелища човешко племе. Ако тази обществена нагласа продължи да ражда кървавите си плодове и през новата година, то
Спешното може би трябва да се превърне
в отделение за оказване на първа медицинска помощ на пострадалите доктори.
За други пациенти място не остана...
АКО КОЛЕДНИТЕ ОПАШКИ ПО МАГАЗИНИТЕ СА НЯКАКЪВ ИНДИКАТОР, ВЕЧЕ ЖИВЕЕМ НОВ ЖИВОТ.
Щото лудницата, традиционна както винаги пред търговските обекти, като че идваше да подскаже за наближаването на края
на света. И нашенецът забрави за сиромашията, за малките пенсии и неполучената
последна заплата, за подигравките, с които посрещна символичните коледни добавки и го удари на як пазар като за последно. Даже тия, които не пазаруваха сериозно, се бутаха да видят какво пазаруват
другите. Демек, да не са се минали случайно. Е, свършекът на света не дойде.
Дойде само свършекът на парите. Нищо. От
утре упражнението отново ще се повтори,
идва новият край на света, наречен Нова
година. И ще се намерят пари за още една
софра като за последно. Ех, четворна коалицийо, защо даде тия пусти коледни надбавки???

