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Три къщи необитаеми заради свлачище, предизвикано от незаконния въгледобив

Полагане
честната
дреха на
Пресвета

Богородиц

Арт и Ко - 0898/47 12 53 Интелект - 076/67 09 00
Кантора Перник - 076/60 28 94 Кали Консулт - 0898/62 06 96
Габи М - 076/ 60 13 15 Пернишки имоти - 0888/22 26 56
Еда - 0888/68 95 35 Елион - 076/ 60 19 23
Престиж - 076/60 00 01 Орел - 0898/94 56 94
Жоки - 0888/54 88 67 Ива - 076/60 13 38
Симеон Д -  076/60 26 26

Реформи 
на задна

Министър Москов почти от-
писа прехвалената доскоро приватизация 
на болници като панацея за спасяване на
системата. Сега системата  отново ще
продължи да е на системи, поне докато
някой не е дръпнал  маркучето от банката. 

Приватизацията на болнични заведения
се оказа прекалено голям залък, който глад-
ните за реформи управляващи не успяха да
преглътнат на първо  ядене. Така отложиха
за неопределеното бъдеще основното блю-
до плюс  десерта, с тайната надежда да не
им приседнат, когато дойде време за тях.
Ако въобще дойде. 

С любезното съдействие на премиера,
който като същински инструктор  по кор-
муване даде лоста на задна скорост, Мос-
ков подкара учебната кола  на здравеопазва-
нето обратно в гаража. Двамата оставиха
засега моторът  да бръмчи на празни обо-
роти може би докато не свърши горивото
на  популизма. Или докато минат местни-
те избори. После отново ще се разбръмча-
т  обещанията, ако изобщо някой има слух
да ги слуша. 

А дотогава приватизаторите ще се ос-
лушват дали на Бойко Борисов няма  да му
писне и да ги приватизира. За разлика от
техния злополучен опит,  неговият със си-
гурност ще бъде сполучлив. Все ще намери
нов министър  на някое кръстовище.

Валентин ВАРАДИНОВ 

Любомира ПЕЛОВА
Бедствено поло-

жение в квартал
Рудничар обяви
вчера сутринта
кметът на Перник
Иван Иванов зара-
ди свлачище, обра-
зувало се миналата
нощ в резултат на
незаконен въгледо-
бив. Собственици-
те на три къщи са
евакуирани, тъй ка-
то има реална опа-
сност, особено за
едната, да се
срутят. Семей-
ствата са настане-

ни веднага в общин-
ски жилища, пред-
стои експертите
от „Геозащита” да
се произнесат докол-
ко е опасен районът
и могат ли изобщо
да се укрепят три-
те сгради на улица
Пета, където е ста-
нала бедата. Най-
тежко е положение-
то на къщата с но-
мер 8, собственост
на Румяна Павлова.
Районът е отцепен,
служители на реда и
на общинския ин-
спекторат охран-

Туристическа агенция

ПОСОКА.КОМ
Предлага:

- Самолетни билети

- Екскурзии почивки

- Автобусни билети

- Резервации

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

e-mail –
pernik@posoka.com

Офис Перник
ул. Кракра № 61

130-260

Информационен всекидневник

Перник посрещна Джулай морнинг за седми път

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37
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ÒÅÃËßÒ ÆÐÅÁÈß ÍÀ
“ÌÈÍÜÎÐ” ÍÀ 27 ÞËÈ

Виктория СТАНКОВА
За седми пореден път

Перник посрещна Джу-
лай морнинг на истори-
ческата крепост „Крак-
ра”. Пет банди забиваха
между 20 и 2:30 ч., а мно-

го хора останаха и по-къс-
но, за да видят изгрева в
града. За втора поредна
година облаци и мъгла
скриха изгряващото
слънце. В тазгодишното
издание на Джулай мор-

нинг  дърпаха жици  пер-
нишките рок банди - “Пе-
рун”, “Стиркс”, “Рокон” ,
“100” и най-новата фор-
мация “Стоян и прияте-
ли”, която беше сформи-
рана за големия рок кон-

На страница 2

яват зоната, за да
не бъдат обрани
имотите от апаши
или пък някой да не
проникне в опасни-
те сгради и да ста-
не голяма беля, об-
ясни градоначални-
кът.

Той допълни, че в
понеделник срещу
вторник през нощ-
та хората от пос-
традалите къщи
чули, че под земята
се копае, сградите
започнали да пукат.

церт в Перник за рожде-
ния ден на Стохата. Рок
маратонът бе открит
от кмета Иван Ивано-
в.Пред публиката Ивано-
в сподели, че преди време
Васко Кръпката го помо-
лил да не прекъсва  тази
традиция. „Предполага-
м  знаете, че от Перник е
тръгнал рок фестивалъ-
т  през далечната 1965
година. Той е устоял на
времето и на традиции-
те. Отзовах се с отворе-
ни обятия, за да можем
да продължим тази тра-

диция и в крайна сметка
да се чувстваме добре.
Рок и само рок, без по-
чивка” , сподели  пред
феновете на рока Ивано-
в.На крепостта „Крак-
ра” се бяха качили зам.-
кметове Румяна Гьорева
и д-р Адриан Симеонов,
директорите на Дворе-
ца на Културата Петьо
Фетфов  и на Регионал-
ния исторически музей
Емилия Велинова, както
и много верни почита-
тели на този стил музи-
ка.

Променлива
облачност
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 Още около 6 часа
сутринта на място
пристигнали пред-
ставители на общин-
ската управа и поли-
цията. Градоначални-
кът свикал незабавно
и Кризисния щаб. На
място било устано-
вено, че едната от
трите къщи е в из-
ключително тежко
състояние и е опасна
за живеене, пътят,
представляващ чер-
на улица без изход, е
разцепен. Кметът е
поискал помощ от
„Въгледобив Бобов-
дол” ЕООД заради
опасение, че в неле-
галните забои може
да са останали хора.
Пристигналите спа-
сители успели да про-
никнат на 15- 20 мет-
ра по прокопаната хо-
ризонтална галерия,
намираща се в непос-
редствена близост
до трите стари бом-
боубежища зад ста-
рата Стоматологич-
на поликлиника. Зара-
ди липсата на кисло-
род, който бил едва
10 процента, спаси-
телите спрели по-на-
татъшното проник-
ване в забоите. Сами-
те незаконни галерии
са на дълбочина 10 до
15 метра.

Кметът Иван Ива-
нов и заместникът
му Владислав Караи-
лиев са били на
мястото на инциден-
та минути след полу-
ченото съобщение за
бедата, уточниха и
жителите на кварта-
ла вчера. Пукнатини-
те на къщите и на са-

112 свободни места предлага
Бюрото по труда тази седмица

       Силвия ГРИГОРОВА
 112 са свободните работни места, които

предлага Дирекция „Бюро по труда” в Пер-
ник на безработните от региона тази седми-
ца. Втора седмица предлаганите от Бюрото
по труда свободни работни места намал-
яват. И докато миналата седмица те намал-
яха само с 1 в сравнение с предходната,
през тази седмица са с 23 по-малко от пре-
дишната. Това е поредното доказателство,
че на трудовия пазар в региона се наблю-
дава своеобразна цикличност. Бедата е в
това, че тази седмица намаляха с 1 сво-
бодните места за безработни висшисти,
които и без това бяха твърде малко. Така
тази седмица на трудовата борса се пред-
лагат само 2 свободни места.

  И тази седмица продължава да е ак-
туална офертата за 15 шивачки с опит в
професията за предприятие в столицата.
Работодателят- софийска фирма, предлага
трудово възнаграждение в размер на 600
лв. и осигурява транспорт. Все още се
търсят 10 шофьори на тежкотоварен авто-
мобил със средно образование и опит, и 10
ресторантски работници за заведение за
бързо хранене.

Освен това, Бюрото по труда предлага та-
зи седмица  работа на: 1 помощник готвач,
1 общ работник, 6 сервитьори,  5 охраните-
ли,  2 шофьори на автобуси с категория Д, 2
електрошлосери, 1 шлосер,  7 кредитни
консултанти на граждански договор, 2 аге-
нти за събиране на вземания на граждан-
ски договор, 1 шофьор на товарен автомо-
бил за международни превози, 1 огняр,1
кранист-2-ра степен, 1 гледач на животни, 3
готвачи,  1 ръководител на компютърен ка-
бинет с висше образование, 1 специалист
по поддръжка,  4 продавачи на бюфет, 1
диагностик МПС,  2 миячи на автомобили, 1
обслужващи погребално бюро, 5 машинни
оператори за навиване на бубини, 5 мон-
тажници на електрически елементи, 6 опе-
ратори на шприц машина,1 шофьор на теж-
котоварен автомобил 12 и повече тона, 1
търговски представител, 1 пласьор на сто-
ки, 4 строителни ел.техници, 1 началник на
строителен обект с висше образование, 5
кофражисти, 2 арматуристи, 2 монтажници
на метални конструкции, 1 козметик на 4
часов работен ден, 2 бармани, 2 фрезисти.

Един бегъл поглед върху предложенията
за работа показва, че вече сме в активния
строителен сезон, затова и търсенето на
строителни специалисти се увеличава. Ос-
вен тях, сред търсените професии на трудо-
вата борса са шофьорите на товарни авто-
мобили и то с опит и квалификация. Увели-
чено е търсенето и на хората в обслужва-
щата сфера, туризма, ресторантьорството,
машиностроенето.  Анализирайки състоя-
нието на трудовата борса, се налага изво-
дът, че с навлизането в  активния туристи-
чески сезон и съживяването на строителс-
твото, ситуацията на трудовата борса се
променя всяка седмица. За съжаление,
сред свободните работни места не се наб-
людава увеличаване на тези за висшисти.
Доказателство за това е фактът, че и тази
седмица  се запазва тенденцията  най-го-
леми шансове за намиране на работа да
имат безработните със средно образова-
ние, на които Бюрото по труда предлага
110 свободни места.

мата улица продъл-
жават да се увелича-
ват.

“Проблемът е
стар, напрежение за-
ради незаконния до-
бив има отдавна, но
сега то ескалира от
случилото се в „Руд-
ничар”. Взели сме
строги мерки срещу
незаконния добив на
въглища, за да бъде
решен трайно проб-
лемът. Две групи на
Общинския инспек-
торат, съвместно с
полицията  непрекъс-
нато дебнат за нару-
шители. За съжале-
ние, тъй като това
деяние не е кримина-
лизирано, прокурату-
рата ни връща обра-
зуваните преписки,
прекратявайки досъ-
дебните производс-
тва. Наели сме фир-
ми, които да затруп-
ват незаконно изко-
паните дупки. Това
обаче излиза твърде
скъпо на общината.
Харчим по три до
пет хиляди лева, за да
затрупваме черните
забои, но след броени
дни се появяват но-
ви, близо до старите
дупки. Мерките, кои-
то предприемаме
обаче са възможни
само на общински те-
рени, каквито сме об-
работвали в квартал
„Хумни дол”. В „Руд-
ничар” обаче не мо-
жем да се разпореж-
даме, тъй като част
от имотите са час-
тни, други са на „Ми-
ни открит въгледо-
бив” и „Елит Груп
2003” ЕООД. Засипва-
нето на новите за-
бои, трябва да напра-

ви фирмата - собс-
твеник. В борбата с
нелегалния въгледо-
бив ни помага и поли-
цията, но докато не
се промени законова-
та уредба и не се кри-
минализират подоб-
ни деяния, ефектът
няма да е задоволи-
телен. Веднага след
получаването на сиг-
нала за черните за-
бои, причинили беда-
та в квартал „Рудни-
чар”, шефът на Об-
ластната дирекция
на МВР старши коми-
сар Валентин Бучин-
ски се е разпоредил и
са започнати неза-
бавни досъдебни
производства. Слу-
жителите на реда ра-
ботят усилено за
уточняване самолич-
ността на хората,
които се занимават с
такава дейност. Съв-
местно с полицията
ще бъдем безкомпро-
мисни, за да пресечем
нелегалния вътледо-
бив, тъй като въгли-
щата са подземни бо-
гатства, чиито собс-
твеник и разопреди-

тел е държавата. Ин-
формирали сме ведна-
га Министреството
на енергетиката да
вземат незабавни
мерки и фирмата –
концесионер, извър-
шваща този вид дей-
ност -  „Мини от-
крит въгледобив”.
На заседанието на
Кризисния щаб при-
състваха и предста-
вители на ръководс-
твото на дружес-
твото. Ще им възло-
жим мерките, които
трябва да вземат, за
да елиминират дос-
тъпа до подходите
на черните забои”
обясни вчера кме-
тът на Перник. Той
бе категоричен, че за
решаването на този
голям проблем, какъв-
то е незаконният
въгледобив, трябва
намесата на много
институции. Чакат
се становищата на
МС, Министерство-
то на енергетиката,
както и на Комисия-
та по бедствия и
аварии. „Имаме наме-
рение да предприе-
мем мерки за трайно
решаване на този
проблем. Години на-
ред незаконните про-
копавания в района
тормозят граждани-
те и ние сме твърдо
решени да спрем то-
ва”, категоричен е
Иванов.

В района на свлачи-
щето, намиращо се
зад сградата на бив-
шата Стоматология,
според кадастрална-
та карта имотът, в
който се намират
входовете на трите

нелегалните забои, е
на „Елит груп 2003”
ЕООД.  Самата черна
уличка пък е в терен,
собственост на „Ми-
ни открит въгледо-
бив”. Изяснени са и
имената на собстве-
ниците на трите
пострадали имота, а
самите незаконни за-
бои са на дълбочина
10 до 15 метра, до-
пълни зам.кметът
Караилиев.

В района на свлачи-
щето вчера почти
цял ден бе и директо-
рът на ОД на МВР.
„Проблемът може да
бъде решен, но
трябват съвместни-
те усилия на всички
институции”, заяви
старши комисар Ва-
лентин Бучински. Се-
га според законовата
уредба на нелегални-
те въглищари могат
единствено да се на-
лагат глоби от 20 до
1000 лева. И те обаче
са трудно реализуе-
ми, тъй като обикно-
вено заловените на
местопрестъпление-
то не носят докумен-
ти за самоличност,
мнозина от тях не
могат да платят и
най-ниската глоба. Не
е тайна, че незакон-
ните галерии се ко-
паят от социално
слаби, предимно от
ромски произход жи-
тели на Перник. Те ра-
ботят предимно но-
щем, което е наложи-
ло двата специални
екипа от Общинския
инспекторат да ми-
нат на почти деноно-
щен режим в борбата
с тях.

Бизнесът и образованието не са готови за дуално обучение
Виктория СТАНКОВА

Бизнесът и образованието не са готови за дуално обучение. С обучението чрез работа са запознати едва една
пета от работодателите и 30% от професионалните училища, показва проучване на Българската стопанска камара.

2/3 от учителите са скептични към въвеждането на дуалното обучение като основни пречки, според тях, са не-
заинтересоваността на работодателите, както и финансирането на новата образователна форма. Всеки втори пре-
подавател е песимист заради липсата на мотивация у учениците.

Изводите от проучването показват, че се задълбочава разминаването между търсената и предлаганата квали-
фикация на пазара на труда. Открояват се над 200 дефицитни професии, сред които техници, монтьори, оператори
на машини, а приемът на учениците в професионалните училища не отговаря на потребностите на икономиката.

Работодателите и учителите са единодушни, че предприятията трябва да участват при изготвянето на учебните
планове, по които се извършва дуалното обучение, както и че то трябва да започне пилотно само за професии, за
които има условия в даден регион.

от страница 1
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Градът ни е сред първите, които са се включили в националната подписка против танковете

Перничани участваха в
младежка среща

Виктория СТАНКОВА
В края на изминалата седмица, от 24 до

28 юни 2015 г., в град Варна, се проведе
седмата национална младежка среща “М-
ладежки работник”, в която взеха участие
над 150 активни млади хора, работещи с
младежи от цялата страна.

На форума Перник бе представен от чле-
нове на Консултативния съвет за младеж-
ка политика Александър Кръстанов /сдру-
жение „Полет/, Емануела Асенова и Лилия
Кацарова /Общински младежки съвет/.

Форумът премина под мотото “Време е
младите да вземат думата!”, а основната
цел  бе да се изготви политически доку-
мент в подкрепа на развитието на младеж-
ката работа в България и на младежките
работници, като се набележат и конкретни
препоръки към съответните институции.

Участниците преминаха през няколко
презентационни и тренировъчни модула,
чрез методите на неформалното образова-
ние. В тях те дискутираха шест основни те-
ми: какво е младежки работник, как той се
разпознава сред обществото, роля на неп-
равителствените организации при сертифи-
цирането и професионалното развитие,
роля на младежкия работник, критериите
за младежки работник, качество, стандар-
ти и използваните инструменти.

В Младежкото студио младите хора спо-
делиха своето мнение по теми, които ги ин-
тересуват и задаваха въпроси към мла-
дежки лидери и представители на държав-
ни институции. Сред тях бе Александър
Иванов – председател на Национален мла-
дежки форум /НМФ/, Йохана Нойман –
председател на Европейски младежки фо-
рум /със седалище в Брюксел/, Лилия Еле-
нкова- Координатор звено проектна дей-
ност към НМФ и образователен експерт,
Мариус Улозас – Европейски център за
знания и младежка политика /Литва/ и Ди-
мо Господинов – юрист от Гражданска
платформа за дебат и общо действие Move-
BG. Организацията осигури и онлайн из-
лъчване на живо, за да може дебата да
достигне чрез интернет до повече млади
хора. Представители на институциите бяха
Иван Модев – главен директор на  дирек-
ция „Структурни фондове и международни
образователни програми“ при Министерски
съвет и Калин Каменов – заместник-минис-
тър на младежта и спорта.

В последният ден от срещата се проведе
и 11-тото Национално изложение на орга-
низациите в Морската градина, организи-
рано с подкрепата на  Община Варна. Цел-
та му бе да представи младежките органи-
зации в България в една от основните им
роли – развитието на младежкия работник
и младежката работа. Специален гост на
изложените беше Министърът на младежка
и спорта, Красен Кралев.

Зоя ИВАНОВА
Въпроси за мира,

войната и терориз-
ма бяха дискутира-
ни на среща –диску-

Живопис, скулптура и
графика показват

в галерия “Л. Гайдаров” 
Виктория СТАНКОВА 

Обявиха победителите
от “Слънце иде...”

„Модерна Бълга-
рия” благодариха на
пернишките социа-
листи затова, че са
едни от първите,
които реагирали на
инициативата за
подписката. На сре-
щата се подписаха
повече от 80 граж-
дани на Перник.
Подписката срещу
разполагането на
тежко американско
въоръжение ще бъ-
де внесена в Народ-
ното събрание и
Министерски съ-
вет, които по Кон-
ституцията на Ре-
публика България,
трябва да се произ-
несат по нея доба-
виха от движение-
то.

Любомира ПЕЛОВА
Станаха ясни победите-

лите от XV юбилейно из-
дание на традиционния
фолклорен фестивал с
международно участие
“Слънце иде”. Фестива-
лът се проведе в радомир-
ското село Дрен и на него
се представиха над 1 000
участници от цялата
страна. Гости на Фести-
вала бяха групи от Турция
и Република Сърбия. 

Изявите бяха оценява-
ни от жури с председател
 проф.  д.ф.н. Албена  Геор-
гиева от Института  по
 етнология  и  фолклорис-
тика  в Етнографския му-
зей  при  БАН. Ето и отли-
чените.

Голямата награда на
кмета на Радомир за
цялостно представяне –
купа и диплом, в първа
възрастова група се при-
съжда на Детска фолклор-
на група за словесен фол-
клор и детски игри при НЧ
“Пробуда-1937 г.” от пер-
нишкото село Кладница с
ръководител Румяна Сви-
ленова.

Във втора възрастова
група аналогичното отли-

чие се присъжда на  фол-
клорните формации и ин-
дивидуални изпълнители 
на Фолклорен ансамбъл за
народни песни и танци
“Бобов дол”- град Бобов
дол, Кюстендилска област
с Главен художествен ръ-
ководител Антоанета
Данова, хореограф Васил
Георгиев, ръководител на
школа по тамбури Боян
Боянов, ръководители на
школа за народно пеене
Димана и Боян Боянови 

Голямата награда на
кмета на село Дрен за
цялостно представяне –
купа и диплом, бе присъде-
на на детските танцови
колективи “Подгорие” –
²-ва и ²²-ра възрастови
групи към НЧ “Антон По-
пов-1952 г.” от село
Скърт, Община Петрич с
ръководител Илия Йов-
чев.

Детските танцови ко-
лективи “Веселяче” – ²-
ва и ²²-ра възрастови
групи към НЧ “Култура-
1932 г.” От благоевград-
ското село Кресна с ръко-
водители  Калина и Любо-
мир Мариянски пък спе-
челиха голямата награда

на настоятелството на
НЧ „Благой Попов 1927” в
село Дрен, която им бе
присъдена за цялостно
представяне .

Голямата награда на
областния управител на
Перник Ирена Соколова –
плакет и диплом, отиде
при фолклорните форма-
ции и индивидуални изпъл-
нители към 144-то СОУ
“Народни будители” - Со-
фия с ръководител Кон-
стантин Фиданчев 

С плакет и диплом за
високо певческо май-
сторство бе отличена
15-годишната певица,
представила НЧ „Светли-
на 1919” в пернишкото
село Студена Петя Ми-
хайлова. Диплом и пред-
метна награда за най-ма-
лък участник се присъжда
на тригодишната изпъл-
нителка на народни песни
Ая Красимирова Попова
от село Дрен.

Връчени бяха още де-
сетки колективни и инди-
видуални награди в различ-
ните раздели на конкур-
сната програма на нацио-
налния фестивал „Слънце
иде...”.

линтин Вацев ко-
ментира така:
„САЩ по всякакъв
начин се опитват
да въвлекат Русия
във война, но Русия
в момента не желае
да влиза във вой-
на.” Правителс-
твото на ГЕРБ и
управляващата ни
коалиция в момен-
та обслужват не
български, а чужди
интереси. Разпола-
гането на чужд вое-
нен контигент на
българска терито-
рия може да пре-
върне България в
мишена на ис-
лямски тероризъм -
категоричен бе Але-
ксандър Симов.

От движение

Пернишките любители на изкуството
ще могат да се насладят на изложба на
наградени творби от Националния кон-
курс „Живопис,  скулптура и графика“
2012-2014 г. на Алианц България. Офи-
циалното откриване на изложбата е на 9
юли от 18 часа в галерия „Любен Гайда-
ров“.

Алианц България и Художествена га-
лерия Перник ще представят уникална
изложба на живопис, скулптура и графи-
ка. Експозицията включва произведе-
ния, спечелили призовите места в регио-
налните и националните кръгове в кон-
курса “Живопис, скулптура и графика“
през годините 2012, 2013 и 2014. Перни-
чани ще могат да се наслаждават на
произведенията на изкуството до края
на месец юли.

Националният конкурс „Живопис,  с-
кулптура и графика“ се провежда със
съдействието на Съюза на българските
художници от 2008 година насам. Ини-
циативата е преглед на съвременното из-
куство и в нея няма ограничения за стил,
изразни средства, тематичен и сюжетен
избор. Творбите се избират от компетен-
тно жури от изявени художници, дейци
на културата и изкуствоведи. За без-
пристрастната и обективна оценка спо-
мага фактът, че за всяка изложба жури-
то е различно.

По мнение на изявени представители
на творческите среди у нас този конкурс
е единствен по рода си в страната, дава
пространен преглед на българското изо-
бразително изкуство и е едно от най-зна-
чимите културни събития. Конкурсът на
Алианц предоставя на българските твор-
ци нови възможности да покажат пред
публика свои творби. По този начин се
стимулират техните творчески импулси
за създаването на нови произведения и
се обогатява съкровищницата на съвре-
менното българско изкуство.

Ново лекарство срещу хепатит С
Зоя ИВАНОВА

Нова лекарствена терапия гаранти-
ра пълното лечение на хроничния
хепатит С. Столични специалисти об-
явиха, че става въпрос за  иновати-
вен препарат, чиято клинична прак-
тика е показала 99% успеваемост,
включително и при чернодробна ци-
роза. Той отбеляза, че става въпрос 
за безинтерферонова терапия, като
добави, че дори се говори за научен
пробив, който ще изчисти Хепатит С
от лицето на Земята. Вече има па-
циенти лекувани в ВМА с новия пре-
парат и резултатите са отлични. Ле-
карството обаче не се реимбурсира
от касата, тъй като има проблем с
включването му в позитивни спи-
сък.Около 100 000 лв. е цената на ле-
чението за един човек. Това инфор-
мира председателят на ЦЗПЗ д-р
Стойчо Кацаров. В момента касата
реимбурсира на 100% интерфероно-
ва терапия срещу хепатит С, която
струва около 3000 лв. Нейната успе-
ваемост е около 48-52%. Тя не може
да се използва при голяма част от
пациентите с чернодробна цироза.

сия на пернишки со-
циалисти с част
от екипа на Поглед
инфо и членове на
движение „Модерна

България”.
 „Ако Полша и

п р и б а л т и й с к и т е
републики имат
причини според тях
 да да се чувстват
застрашени от Ру-
сия, то ние бълга-
рите нямаме таки-
ва причини. Да сме
коректен член на
НАТО не означава,
че трябва да из-
пълняваме искания-
та на нашите
партньори, дори
когато те не отго-
варят на нашите
национални интере-
си. Подчерта Бо-
рислав Цеков пред-
седател на джиже-
ние „Модерна Бъл-
гария”. Обстанов-
ката в Украйна Ва-
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Над 400 социално слаби рискуват живота си в него

Пръскат ваксини срещу бяс
по хищниците по въздуха

Силвия ГРИГОРОВА
Над 1 милион ваксини срещу бяс при

хищниците ще бъдат разпръснати през
следващите две седмици, съобщават от
Агенцията по безопасност на храните. Ве-
теринарите препоръчват на хората да не ги
докосват, тъй като са опасни за здравето. 

Ваксините ще бъдат разпръснати по въз-
дух от 10 специално оборудвани самолета
на територията на областите София, Пер-
ник, Кюстендил, Видин, Монтана, Враца,
Велико Търново, Плевен, Добрич, Силис-
тра, Варна, Русе, Разград, Пазарджик,
Смолян и Благоевград.

Ваксинални примамки няма да бъдат
пускани над населените места и водоеми-
те. И ако все пак хората попаднат на кубче
ваксина, е добре да не го пипат, а при не-
желан контакт, е наложителна консултация
с лекар. Добре е домашните животни също
да се държат затворени.

Ваксиналните примамки са с формата на
малко кубче и са със специфична мириз-
ма, която привлича хищниците. Животните
се ваксинират против бяс чрез изяждане
на примамката.

Ваксинацията е и част от програмата за
изкореняване на заболяването бяс, която
се одобрява и съфинансира от Европейска-
та комисия.

НОИ предлага нови услуги от
началото на юли

Зоя ИВАНОВА

Любомира ПЕЛОВА
Вчерашната бедстве-

на ситуация в пернишкия
квартал „Рудничар” не е
изненада. И не само собс-
твеници на имоти там,
а и в съседните кварта-
ли – Тева, Хумни дол, Дра-
гановец, Караманица
замръкват притеснени
всеки божи ден с мисъл-
та дали няма да се
срутят къщите им. Как-
то „Съперник” е писал,
проблемът е бистрен на
много нива. В края на
ноември 2014-та година
бившият областен упра-
вител Бойка Павлова
свика разширено заседа-
ние с участието на всич-
ки възможни институ-
ции, на което бе обсъж-
дан въпросът бе с оза-
птяването на нерегла-
ментирания добив на кю-
мюр, взел и човешки жер-
тви. И тогава пернишка-
та областна управа нас-
тояваше за решение на
проблема с нерегламен-
тирания добив на въгли-
ща,  предлагайки това

деяние да бъде квалифи-
цирано като престъпле-
ние.  Обмисляше се ини-
циативата да бъде съг-
ласувана с ОД на МВР и
прокуратурата в Перник
и да бъде предложена за
законодателно решение.
Може би най-сетне днес
това ще стане.

Около 400 души в град
Перник се препитават с
незаконен добив на въг-
лища, съобщи на форума
през ноември Чавдар Ге-
бов - началник на сектор
“Противодействие на
икономическата прес-
тъпност” в ОД на МВР-
Перник. Това са социал-
нослаби граждани, пре-
димно от ромски произ-
ход, които копаят във
всички възможни райони
на града - кварталите
“Рудничар”, “Хумни дол”,
“Бела вода” и др., влизат
в концесионните площи
на въгледобивните пред-
приятия.

По данни на ОД на
МВР-Перник няколко ду-
ши са намерили смъртта

си в нелегалните гале-
рии. Незаконните рудни-
чари преди години бяха
подкопали и жп линията
Перник - Волуяк, за чие-
то укрепване след това
държавата вложи 3 млн.
лв. Необезпокоявани от
никого, въглищарите се-
кат безпроблемно близ-
ките гори, като изпол-
зват стволовете на дър-
ветата за крепежен ма-
териал в шахтите. На
места изкопните рабо-
ти се извършват буквал-
но под прозорците и къ-
щите на хората. Какъв-
то бе вчерашният слу-
чай в „Рудничар”.  “Ос-
вен че денонощно ни при-
тесняват, чакаме всеки
момент да се срутят
жилищата, подкопани от
нелегални миньори”, оп-
лакват се жителите на
кварталите “Рудничар”
и “Стара Тева”. Двайсет
и двама перничани, чии-
то жилища са застраше-
ни от нерегламентира-

Ще инкриминират незаконния въгледобив,
обещанието даде зам.министър Станков
Любомира ПЕЛОВА

Заради бедствена-
та ситуцация в пер-
нишкия квартал „Руд-
ничар”, в града вчера
следобяд пристигна
спешно зам.министъ-
рът на енергетиката
Жечо Станков. Той
заяви, че Министерс-
тво на енергетиката
ще предприеме ини-
циатива за законода-
телни промени за ин-
криминиране на дей-
ствията, свързани с
незаконен добив на
подземни богатства.
Ведомството ще се
обърне за подкрепа и
към МВР, Министерс-
тво на правосъдието
и други ресорни ми-
нистерства, свързани
с необходимите зако-
нодателни промени. 

Той обясни, че по се-
га действащото зако-
нодателство Минис-

терството на енерге-
тиката може да със-
тавя актове между 50
000 лв. и 100 000 лв. на
физическо или юриди-
ческо лице, добиващо
незаконно подземни
богатства, поясни
Станков. Повечето
нелегалните рудари
обаче нямат никакво
имущество и глобите
не могат да бъдат
събрани по никакъв на-
чин и само законовите
промени могат да ги
спрат. Ако незакон-
ният добив на подзем-
ни богатство бъде
регламентиран като
престъпление и нару-
шителят бъде пипнат
на местопрестъпле-
нието, ще може да
стартира бързо
производство и той
да бъде вкаран в зат-
вора. 

Според зам.минис-

ния добив, са били внесли
миналата година жалба в
Общинския съвет. Вече
6-7 години хората се оп-
лакват във всички въз-
можни институции, но
помощ отникъде не по-
лучили. Резултат няма и
от проведените некол-
кократно протести. За-
ради доброто качество и
приемливата цена неза-
конно добитият кюмюр
бързо се продава. Според
неофициална информа-
ция по този начин се ко-
паят ежедневно по 60-70
тона въглища, срещу
което бедните руднича-
ри получават надница от
30-40 лв.

Бившият кмет на Пер-
ник Росица Янакиева бе-
ше заявила официално,
че на територията на
град Перник действа ор-
ганизирана група, която
се занимава с нерегла-
ментирания добив и с
пласмента на въглища-
та. Според тогаваш-
ният шеф на Областна-
та дирекция на МВР
Славчо Станиславов по-
лицията е предприемала
всички възможни дей-
ствия срещу незаконни-
те рудари. Правени са
задържания за 24 часа,
отделяни са патрули,
които да дежурят на
място, провеждани са
съвместни проверки от
Общинския инспекто-
рат, Икономическа поли-
ция и други институции.
Служители на реда са де-
журили в районите с не-
регламентиран добив.

Аналогични мерки се
вземат и днес. Изкопни-
те работи обаче продъл-

жават веднага щом ав-
томобилът на полиция-
та си тръгне, казват от
ОД на МВР- Перник.

Прокуратурата не за-
вежда досъдебно произ-
водство, защото в Нака-
зателния кодекс не е за-
легнал като престъпле-
ние нерегламентира-
ният добив на подземни
богатства. В такива
случаи законът предвиж-
да единствено състав-
яне на административни
актове. Практически
обаче те са реално несъ-
бираеми поради факта,
че нелегалните миньори
са бедни, безработни и
безимотни граждани и
няма какво да им се взе-
ме. Много често дори са-
мото съставянето на
актове на извършители-
те е невъзможно, защо-
то не притежават доку-
менти за самоличност,
признават служители на
реда.

Според представители
на Агенция “Митници”
реалното прекратяване
на опасния добив на въг-
лища трябва да стане
при изкопаването им, а
не при складирането след
това. При една от акции-
те миналата година бяха
установени цели 821 то-
на въглища без докумен-
ти за произход. Количес-
твото се равнява на обе-
м от над 40 ТИР-а, уто-
чниха тогава от  Агенци-
я “Митници”, а избегна-
тият акциз е бил около
5000 лева. Разходите на
Агенция “Митници” по
акцията многократно
надхвърляли тази сума,
твърдят оттам.

От 1 юли 2015 г. Националният осигурителен ин-
ститут (НОИ) допълва списъка си с електронни ус-
луги с четири нови възможности за заявяване на
административни услуги по електронен път, съоб-
щават от осигурителната институция.

Първата услуга е “Издаване на удостоверение
за получен доход от пенсия/и и добавка/и за пол-
зване в друга държава”. С издаденото удостовере-
ние лицата доказват при необходимост получения
доход от пенсия/и и добавка/и за определен пе-
риод от време пред компетентни институции в дру-
ги държави.

Друга нова услуга е “Издаване на удостовере-
ние за месечен размер на получаваните суми за
пенсия/и и добавка/и за ползване в друга държа-
ва”. Издаденият документ може да послужи на ли-
цата за доказване при необходимост на месечния
размер на получаваната сума от пенсия/и и добав-
ка/и пред компетентни институции в други държа-
ви.

Тези две услуги касаят издаване на удостовере-
ния от дирекция „Европейски регламенти и между-
народни договори“ (ЕРМД) или териториалното по-
деление (ТП) на НОИ, което изплаща пенсията/те и
добавката/те

Третата услуга “Издаване на удостоверение за
обстоятелството, че лицето не е пенсионер” е само
от компетенциите на дирекция ЕРМД в НОИ. Така
лицата с настоящ адрес на територията на други
държави доказват обстоятелството, че не получа-
ват пенсия, отпусната по законодателството на Ре-
публика България.

Трите електронни услуги са платени съгласно -
Тарифата на услугите в НОИ, като цената е за един
брой удостоверение.

Изплащането на неполучена пенсия от починал
пенсионер също ще бъде възможно чрез подаване
на заявление по електронен път от наследниците
към съответното териториално поделение, изпла-
щало пенсията на починалото лице или дирекция
ЕРМД на НОИ. Изплащането в чужбина на неполу-
чена пенсия от починал пенсионер е възможно са-
мо в държави-членки на Европейския съюз (ЕС),
на Европейското икономическо пространство
(ЕИП) и на Швейцария, както и в държави, с които
Република България прилага международен дого-
вор в областта на социалното осигуряване. Тази
услуга е безплатна.

При подаване на електронно заявление за съот-
ветната услуга, то трябва да се подпише от заяви-
теля с квалифициран електронен подпис или да се
въведе Персонален идентификационен код (ПИК)
за физическите лица с ЕГН/ЛНЧ. В случай че към
заявлението се прилага пълномощно, изготвено в
друга държава, същото следва да е заверено с „А-
постил“ или легализирано по реда на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на доку-
менти и други книжа.

Болничните на хартия
вече не се признават

Зоя Иванова
До края на месец юни беше шестмесеч-

ния гратисен период, даден от Национал-
ния осигурителен институт в който важаха
болничните на хартиен носител и електрон-
ните. От началото на юли вече ще се приз-
нават само електронните.Шестмесечният
гратисен период, през който важаха и две-
те форми, беше въведен за медиците и
здравните заведения, които в началото на
годината все още нямаха техническа го-
товност да подават бланките електронно.

тър Станков нерегла-
ментираният добив
на подземни богатс-
тва не се различава по
нищо от иманярските
набези. “На 2 м под
земята има въглища,
няма как целият Пер-
ник да бъде контроли-
ран. Като влязат
няколко човека в зат-
вора, смятаме, че про-
цесът ще спре”, до-
пълни заместник-ми-
нистърът. 

Според областния
управител на област
Перник Ирена Соколо-
ва вчерашният нещас-
тен случай е илюстра-
ция на проблем, тру-
пан през годините и
затова всички дър-
жавни органи трябва-
да се обединят за ефе-
ктивното му разреша-
ване, за да няма повече
съсипани човешки жи-
воти.
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Рекламен офис:
гр. Перник - 2300

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

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

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

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

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

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

БРОКЕРСКА КАНТОРА

"Мила ЕМ" ЕООД
Агенцията е създадена през

1994 г.

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.

1. Тристаен, Център, 118 кв.м, + подземен гараж - 75 000 евро

2. Тристаен, Изток, на спирка, ет. 6, преустроен - 43 500 лв.

3. Апартамент, Мошино, тх., 2 стаи, тер. - 20 000 лв.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. Парцел, Варош, средна част, 300 кв.м, стара къща, гараж - 15 000 лв.

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

15. Парцел, Мещица, 600 кв.м, със стара къща - 16 000 лв.

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

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

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

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Помещение, Изток, на спирка, 17 кв.м - 200 лв.

2. Помещение, 16 кв.м, Ид.ц.

3. Магазин в Центъра, възлово място, 36 кв.м - 500 лв.

КУПУВА:

1. Гарсониера и Двустаен в Изток

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

www.intelekt_2000.imot.bg

Тел. 076/670 900

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

АПАРТАМЕНТИ:
1.ЕДНОСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.5, Р.ДИМИТРОВ - 21 500ЛВ.
2.ДВУСТАЕН, МОШИНО, ЕТ.2, ТХ.,СЛЕД РЕМОНТ - 20 000ЕВРО
3.ДВУСТАЕН, МОШНО, ЕТ.5, ДВЕ ТЕРАСИ, ПРЕУСТР. - 40 000ЛВ.
4.ДВУСТАЕН, ИЗТОК,ТХ., ЕТ.2, БЛ.ГЕБРЕВ, РVС - 36 000ЛВ.
5.ДВУСТАЕН, ИЗТОК, УЛ.БЛ.ГЕБРЕВ, ЕТ.4, ТЕРАСА - 33 000ЛВ
6.ДВУСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.2, ПРЕУСТРОЕН - 37 000ЛВ
7.ДВУСАЕН, ЦЕНТЪР,УЛ.КРАКРА, ЕТ.1 - 39 000ЛВ
8.ДВУСТАЕН, РАДОМИР, НОЕ, ЕТ.13 - 22 000ЛВ.
9.ТРИСТАЕН, РАДОМИР, АРКАТА, ЕТ.4,3ТЕР. - 28 000ЛВ
10.ТРИСТАЕН, ИЦ, ЕТ.1, ТЕЦ,ДОБЪР ВИД - 50 000ЛВ.
11.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, ЕТ.1, 2 ТЕР., СЛ.РЕМОНТ - 48 000ЛВ.
12.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО СТРОИТЕЛСТВО,
ЕТ.2, ТЕР., ГАРАЖ -55 000ЕВРО
13.ТРИСТАЕН, ИЗТОК, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО, ЕТ.3, ТЕР. - 45 000ЕВРО
14.ТРИСТАЕН, ТЕВА, ЕТ.2, ОТЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ -50 000ЛВ.
15.ТРИСТАЕН, ЦЕНТЪР, ЕТ.6, 2 ТЕР.,ЕПК - 75 000ЛВ.
16.МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 103КВ.М, ЕТ.4 - 69 000ЕВРО
17.МЕЗОНЕТ, Н.ЦАНОВ, 123КВ.М,ЕТ.4 -74 000ЕВРО

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1.КВ.КАМЕНИНА, 1ЕТ., ЗП:48КВ.М,
ДВОР:420КВ.М,ЗА РЕМОНТ - 12 500ЛВ.
2.КВ.МОШИНО, 1ЕТ. ЗП:67КВ.М, ДВОР:820КВ.М - 32 000ЛВ
3.КВ.ПРОУЧВАНЕ, 2ЕТ., РЗП:150КВ.М, ДВОР:450КВ.М -65 000ЛВ
4.С.ДРАГИЧЕВО, ЗП:101КВ.М,
ДВОР:741КВ.М, САМОСТ., 2ЕТ -100 000ЛВ.
5.С.КОВАЧЕВЦИ, РЗП:60КВ.М, ДВОР:1600КВ.М, ТХ.,ПЛ. -26 000ЛВ
6.С.Г.СЕКИРНА, 1 ЕТ., РVС ДОГРАМА, ДВ.300КВ.М - 9 900ЛВ
7.С.ЧЕРНА ГОРА, 1ЕТ., ЗП:66КВ.М, ДВОР:2160КВ.М -22 000ЛВ.
8.С.ЧУКОВЕЦ, 1ЕТ., ЗП:75КВ.М, ДВОР:1800КВ.М -32 000ЛВ.
9.С.КАСИЛАГ, 2ЕТ., РЗП:60КВ.М, ДВОР:1300КВ.М -20 000ЛВ.
10.С.ПОЦЪРНЕНЦИ, РЗП:150КВ.М, ДВОР:1000КВ.М -20 000ЛВ.
11.С.БУСИНЦИ, 2ЕТ., ДВОР 400КВ.М,
РЗП:80КВ.М, ОБЗАВЕДЕНА -16 600ЛВ.
12.С.ЧУЙПЕТЛОВО, 2ЕТ.,ДВОР 1562КВ.М,
ЗП:80КВ.М, ОТЛИЧНА -95 000ЕВРО
13.УПИ 1400КВ.М, С.ДРАГИЧЕВО, РАВЕН, ОГРАДЕН -50 000ЛВ.
14.УПИ 2150КВ.М, 1970КВ.М,ИЗТОК,
ЗА ОБСЛ.ДЕЙНОСТИ - 25Е/КВ.М
15.УПИ 1300КВ.М, КЛЕПАЛО, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО - 65 000ЛВ.
16.УПИ 1146КВ.М, РУДАРЦИ, ТОП МЯСТО, ЗА ЖИЛ.СТР. -40Е/КВ.М
17.УПИ 1116КВ.М, РУДАРЦИ, ЗА ЖИЛ.СТРОИТЕЛСТВО -30Е/КВ.М
ЗАВЕДЕНИЕ СРЕЩУ „СТОМАНА” ЗП:50КВ.М,
ЗАЛА, КУХНЯ, WC И НАВЕС - 16 000ЛВ

КУПУВА:
1.ЕДНОСТАЕН И  ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, КВ.ИЗТОК, ЕТ.1 И ЕТ.2
2.ОФИС, ИЦ, ПАРТЕР, ОТ 40 ДО 50КВ.М, ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, С.ЧУКОВЕЦ,
ЗА РЕАЛЕН КЛИЕНТ, - ПЛАЩАНЕ В БРОЙ
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Кантора за недвижими имоти
“ПРЕСТИЖ”

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

Съдействие за жилищни кредити
ПРОДАВА:

1. Боксониера, кв. Димова махала, ет. 5, ПВЦ, ТЕЦ - 18 000 лв.
2. Едностаен, Център, 40 кв.м, ет. 6, ТЕЦ, тер. - 35 000 лв.
3. Двустаен, Ид.ц., 76 кв.м, ет. 4, без ТЕЦ, след ремонт - 32 000 евро
4. Двустаен, Център, 65 кв.м, 1 тер., без ТЕЦ, ет. 3 - 35 000 лв.
5. Двустаен, Център, ет. 8, 73 кв.м, ТЕЦ - 27 000 евро
6. Двустаен, Център, 70 кв.м, ет. 5, ново строителство, луксозен - 60 000 евро
7. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1/3/, 60 кв.м - 40 000 лв.
8. Двустаен, Пашов, 60 кв.м, тх., пл., ТЕЦ, ет. 3, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
9. Двустаен, Мошино, ет. 6, ТЕЦ,  по БДС, ЕПК - 32 000 лв.
10. Тристаен, Център, 108 кв.м, ет. 8/11/ без ТЕЦ - 70 000 лв.
11. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ет:2, ТЕЦ, отремонтиран - 31 000 евро
12.  Четиристаен, Център, тх., ТЕЦ, ет. 4, 3 тер., ул. “Кракра” - 38 000 евро
13. Къщи и апартаменти в Делта Хил
14. Сутерен и 2-ри ет. от Къща, над Софийското шосе,
96 кв.м, мн. добър, гараж, двор 250 кв.м - 45 000 лв.
15. Етаж от Къща кв. Ралица, 80 кв.м, 2 спални, дневна
с кухненски бокс, баня, и тоалетна, малък двор - 28 000 евро
16. Вила, с. Велковци, 1 ет., 40 кв.м, дв. 800 кв.м - 21 000 лв.
17. Вила, с. Станьовци, 40 кв. м, на 2 ет., дв. 400 кв. м - 20 000 лв.
18. Вила, Рударци, ЗП: 50 кв.м, масивна, тх., пл., дв. 980 кв.м - 50 000 евро
19. Вила, Рударци, РЗП: 180 кв.м, 2 ет., дв.517 кв.м - 52 000 евро
20. Помещение, 80 кв.м, Ид.ц. - 80 000 лв.
21. Парцел със стара къща, с. Негованци, 3 500 кв.м - 12 000 лв.
22. Парцел, Дивотиро, 832 кв.м - 21 000 лв.
23. УПИ, Изток, 4 322 кв.м - х 26 евро/кв.м
24. УПИ, кв. Рудничар, 600 кв.м, с къща 77 кв.м - 25 000 лв.
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. Земеделска земя, с. Ракита, общ. Сливница, 27 дка - х 550 лв./дка
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- 220 000 евро
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. Двустаен, Център, ет. 4, обзаведен - 250 лв.
2. Двустаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
3. Двустаен, Изток, ет. 2, луксозно обзавеждане - 200 евро
4. Етаж от къща, Варош, обзаведен - 180 лв.
5. Офис, Център, 30 кв.м - 150 лв.
6. Две помещения в кв. Изток, 15 кв.м, 17 кв.м - по 200 лв.

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

КЪЩИ

1. Проучване, груб стр., РЗП: 110 кв.м,

дв. 320 кв.м, близо до залата - 34 999 евро

2. Ралица до СОУ, РЗП: 250 кв.м, сам. вх., и дв. 200 кв.м - 62 000 евро

3. Варош, верт.близнак, РЗП-120 м2, двор- 350 м2 - 31 900 евро

4. ул. Брезник, стара къща с двор- 350 м2, до кръстовище - 16 900 евро

5. ул. Брезник, I-ви ет.от масивна къща,

сутерен, гараж, двор- 250 м2        - 34 900 евро

6. Изток /зад бившата „баня”/, 2 ет., РЗП-110 м2, плоча, ПВЦ  - 26 666 евро

7. Радомир-Върба, РЗП- 170 м2, двор- 700 м2, за бизнес- 51 500 евро

8. с. Житуша, център, сут., и 2 ет., дв. 600 кв.м - 10 500 евро

9. с. Сопица-център, стара къща сут. и етаж,двор- 1,110 дка- 7 777 евро

10. С. Дивотино, до у-щето, ЗП 72 м2, двор 470 м2, ток, вода- 17 888 евро

11. С. Студена, РЗП 120 м2, двор 800 м2, към яз. стена - 31 999 евро

12. С. Ярджиловци-център, ЗП-40 м2, двор-860 м2, лятна кухня- 11 999 евро

ПАРЦЕЛИ:

1. Център, УПИ- 4 дка, ъглов, Кинт 2,5 ; Пз 60 % ; устр. зона-Со- 88 евро/кв.м

2. Център, ПИ-1903 м2, сменен статут

за производство и обсл. дейности - 45 555 евро

3. Тева, УПИ- 2 980 м2, на осн.път с голямо лице, за бизнес - 49 000 евро

4. Изток Р. Димитров УПИ 1 860 дка, на две улици - 35 евро/кв.м

5. УПИ Изток -4 901 кв.м, на 3 ул.,

м/у р.Казабланка и КАУФЛАНД - 70 евро/кв.м

6. Изток-Ладовица, 6 911 кв.м, проект за жил.комплекс; Пз-70%- 50 евро/м2

7. гр. Радомир УПИ-2061м2, до жп гара, ТИР достъп -17 900 евро

8. гр. Радомир УПИ-4505м2,индустр.зона,ъглов -41 900 евро

9. с. Ковачевци ПИ 7 200 м2, над гребната база - 17 900 евро

10. с. Лобош УПИ-1 914 м2, на метри от кметството -16 000 евро

11. с.Извор УПИ-672м2,път,панорама - 4 999 евро

12. с. Негованци-център, до кметството, УПИ- 2 дка, ток, вода-10 500 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:

1. Четиристаен Изток,до КАУФЛАНД,обзаведен -179 евро

2. ЦГЧ,офис-партер 70м2 в търг.сграда - 500 евро

3. Търговски обект- Изток, 90 кв.м, до БИЛЛА - 310 евро

4. УПИ 7дка пред стадион Металург, 30м до булеварда - 855 евро
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РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

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

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

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ - 27 000 лв.

2. Гарсониера, Център, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, за частно лице - 30 000 лв.

3. Гарсониера, Център, ет. 1, тх., пл., ПВЦ, с обзавеждане - 28 000 лв.

4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 9, тх., ПВЦ, ТЕЦ, юг, тер. - 30 000 лв.

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

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

7. Двустаен, Пашов, тх., пл., ТЕЦ, 3 тер., след ремонт, 68 кв.м - 42 000 лв.

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

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

10. Тристаен, Димова махала, ет. 2, ТЕЦ, непреходен - 40 000 лв.

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

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

13. Къща, кв. Ралица, 3 ет., дв. 636 кв.м, ЗП: 108 кв.м - 99 000 лв.

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

15. Къща, кв. Ралица, вертикален близнак, РЗП: 110 кв.м, дв. 170 кв.м - 35 000 лв.

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

17. Къща, с. Черна гора, тх., пл., 76 кв.м, гараж, дв. 688 кв.м - 28 000 лв.

18. Парцел, кв. Клепало, 496 кв.м, рег., ток, вода - 20 000 лв.

19. Парцел, Бела вода, 650 кв.м, Р/Т/В - 16 000 лв.

20. УПИ, кв. Ралица, 494 кв.м, със стара къща за събаряне - 23 000 лв.

офис:13

Ново строителство:

1. Двустаен, Изток, ново строителство, 60 кв.м, ремонтиран - 29 900 евро

2. Тристаен, Ид.ц., тец, 173 кв.м, ет. 2, 2 бани, акт 16 - 65 000 евро

3. Тристаен, Мошино, 116 кв.м, ет. 2, акт 16 - 42 000 евро

4. Изток, апартаменти, от 76 до 100 кв.м, с акт 16, лизинг - х 390 евро/кв.м

5. Тристаен, Изток, ет. 2, 85 кв.м, 2 тер., ремонт - 35 900 евро

6. Изток, апартаменти и мезонети от 65 до 183 кв.м, акт 16- от 290 евро до 360 евро/кв.м

ПРОДАВА:

1. Гарсониера, 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. Гарсониера, Център, тх., ет. 1, 38 кв.м, ПВЦ, ремонт - 28 000 лв.
5. Гарсониери, Монте Карло, ТЕЦ, ет. 3, ет. 5, 2 тер. - 34 500 лв.
6. Гарсониера, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, асансьор, преустроена - 21 600 лв.
7. Гарсониери, Център, ет. 1, ет. 2, РVС, подобр. - 30 000 лв.; 21 000 лв.
8. Гарсониера, Изток, 46 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, ПВЦ, ремонт - 27 700 лв.
9. Гарсониери, Изток, ет. 5; ет. 6; ет. РVС, тер. - 24 000 лв.; 22 000 лв.; 23 000 лв.
10. Двустаен, Ид.ц., тх., ТЕЦ, тер., ет. 1, 78 кв.м - 36 000лв. 
11. Двустаен, Димова махала, 60 кв.м, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер. - 26 000 лв.
12. Двустаен, Център, 66 кв.м, ет. 5, ТЕЦ, тер - 39 000 лв.
13. Двустаен, Център, тх, ТЕЦ, ет. 3, 70 кв.м, ремонт - 40 000 евро
14. Двустаен, Проучване, 67 кв.м, ТЕЦ, ремонт, с обзавеждане - 39 900 лв.
15. Двустайни, Проучване, ТЕЦ, ет. 6, лукс, 2 тер. - 36 000 лв.; 31 500 лв.
16. Двустаен, Тева, ет. 4, 66 кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 21 400 лв.
17. Двустаен, Тева, 67 кв.м, ТЕЦ, ет. 7, 2 тер. - 23 000 лв.
18. Двустаен, Тева, 68 кв.м, ет. 4, ТЕЦ, ПВЦ, подобрения - 26 000 лв.
19. Двустаен, Изток, 58 кв.м, ет. 2, ТЕЦ, тер. - 24 000 лв.
20. Тристаен, Топ-център, 94 кв.м, тх., ет. 2, ПВЦ, лукс, с обзавеждане
21. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, ет. 3, ТЕЦ, 2 тер. - 35 000 евро
22. Тристаен, Топ-център, 103 кв.м, тх, ет. 2, , ТЕЦ, 2 тер. - 49 000 евро
23. Тристаен, Център, тх. ТЕЦ, ет. 1, 87 кв.м - 42 000 лв.
24. Тристайни, Ид.ц., ТЕЦ, тх., ет. 1, 2 - 50 500 лв.; 44 000 лв.
25. Тристаен, Ид.ц., ТЕЦ, ет. 1, заедно с магазин - 33 000 евро
26. Тристаен, Ид.ц., 3 тер., РVС, 96 кв.м, нов блок - 29 000 евро
27. Тристаен, Хумни дол, ет. 1, 78 кв.м, ТЕЦ, тер. - 29 000 лв.
28. Тристаен, Тева, ет. 2, ет. 4, ет. 5, ПВЦ - 30 000 лв.; 35 500 лв.
29. Тристаен, Мошино, ет. 5, 88 кв.м, непреходен, лукс - 46 000 лв.
30. Тристаен, Мошино, 86 кв.м, ТЕЦ, ет. 1,  ет. 8 - 35 00 лв.; 37 000 лв.
31. Тристаен, Мошино, ет. 4, ТЕЦ, тх., тер. - 35 000 лв.
32. Тристайни, Изток, ет. 6, 2 тер. - 36 600 лв.; 42 000 лв.
33. Четиристаен, Мошино, тх., 92 кв.м, ТЕЦ, ремонт - 31 500 лв.
34. Мезонет, Изток, ет. 3/4, ремонт - 59 000 лв.

35. Къща, с. Калище, 2 ет., РЗП: 150 кв.м, дв.1 170 кв.м - 30 000 лв.

Съдейства за жилищни и ипотечни кредити

ТТТТТелелелелелефони:ефони:ефони:ефони:ефони:60 13 1560 13 1560 13 1560 13 1560 13 15;;;;;
                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;                 0898/680 417;

                                                                                               вечер: вечер: вечер: вечер: вечер: 076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68076/60 52 68Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/Офис: ул. "Търговска" 42, ет. 2, офис 1 /стария съд/

КККККАНТОРААНТОРААНТОРААНТОРААНТОРА          ЗАЗАЗАЗАЗА     НЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИНЕДВИЖИМИ     ИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИИМОТИ

"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД"ГАБИ-М" ЕООД

Съдейства, за жилищни кредити и купува, Апартаменти, Къщи и Парцели
4. Къща, Рудничар, ЗП: 82 кв.м, мазе, гараж - 25 000 лв.
5. 2-ри ет. от Къща, Радомир - 17 000 лв.
6. Къща, с. Глоговица, /Трънско/, ЗП: 66 кв.м - 25 000 лв.
7. Къща, с. Рударци, ЗП: 77 кв.м,
сут. + 2 ет., гараж, парцел 450 кв.м - 59 000 евро
8. Къща, Даскалово, ЗП: 64 кв.м, гредоред, п: 800 кв.м- 35 000 лв.
9. Масивна Къща, Голямо Бучино, Център,
52 кв.м, в добро състояние, дв. 1 200 кв.м - 60 000 лв.
10. Къща, с. Вискяр, 2 ет., дв. 700 кв.м, л.о. - 40 000 евро
11. Могиличе, 2 ет. от къща, 130 кв.м, 5 стаи - 48 000 лв.
12. Парцел, с. Дивотин център, 920 кв.м - 12 000 лв.
13. Парцел, с. Дивотино, хубав, 780 кв.м, махала Бреста- 11 000 лв.
14. Парцел, Варош, 520 кв.м - 15 000 евро
15. Парцел, Г. Драгичево, 600 кв.м - 15 000 евро
16. Парцел, Драгановец, 330 кв.м - 10 000 евро
17. Парцел, над Автогарата, 435 кв.м - 11 000 евро
18. Местност, зад Шамака, ул. Палма, 1 161 кв.м- х 20 евро/кв.м
19. УПИ, Радомир, 380 кв.м, стара къща - 25 000 лв.
20. УПИ, с. Кладница, 670 кв.м, равен - х 50 евро/кв.м
21. УПИ, Даскалово, 330 кв.м - 24 000 лв.
22. УПИ, Брезник, 700 кв.м, започнат строеж - 26 000 лв.
23. УПИ, кв. Църква, 900 кв.м - 27 000 лв.
24. Земеделска земя Селищен дол, 11 дка, 5.5 дка

ЧЕТИРИСТАЙНИ:
1. ЦГЧ 216 кв.м, ново стр - 120 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Боксониера, ИЦ, луксозно обзаведена - 180 лв.
2. Боксониера, ИЦ, с тавански етаж - 150 лв.
3. Гарсониера, Тева, ет. 5, частично обзаведен - 130 лв.
4. Двустаен, Ид.ц., ет. 6, 2 тер., необзаведен - 200 лв
5. Двустаен, ул. Кракра, ет. 2, необзаведен - 200 лв.
6. Двустаен, Изток, с обзавеждане - 200 лв.
7. Тристаен, Пашов, обзаведен - 250 лв.
8. Гараж, Центъра, към Печатницата - 50 лв.

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

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

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

ПРОДАВА:
1. Двустаен, Ид.ц., зад хотел Струма, със сменена дограма - 44 900 лв.
2. Двустаен, Ид.ц., преустр. в Тристаен, ет. 4, юг, лукс - 77 000 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 - 38 900 лв.
9. УПИ, Драгичево, 729 кв.м, равен - 20 000 евро
10. УПИ, Драгановец, 390 кв.м, със стара къща - 24 000 лв.
11. Помещение, Изток, зад Билла, 40 кв.м, лукс - 26 000 евро

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Офис, Център, в административна сграда, ет. 3, добър вид - 200 лв.

Купува:  
1. Двустаен, Пашов - до 24 000 лв.
2. Гарсониера, в Центъра - до 30 000 лв.
3. Двустаен, Тева - до 27 000 лв.
4. Апартаменти,във всички райони на Перник 
5. Къщи, в Перник и региона.  
6. Парцели за жилищно строителство. 

ГАРСОНИЕРИ:
1. Ид.ц., ет. 1, тх. ТЕЦ, тер. - 22 000 евро
2. Дараците, ет. 7 - 21 000 лв., кв. Кристал, тер., ет. 3 - 19 900 лв.
3. Тв. ливади, ет. 4 - 39 000 лв.
4. Тева, ет. 4, ТЕЦ, тер, юг - 20 600 лв.
5. Мошино, ет. 4, тх., ТЕЦ - 26 000 лв.
6. Изток, Бучински път, ет. 3 - 20 0000 лв.
7. Радомир, Арката, НОЕ, ет. 5 - 20 000 лв.
8. Помещение за бизнес, Пашов, 30 кв.м,
тх., с разрешителни за кафе аперитив - 20 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Център, на Пазара, тх., 2 тер., ет. 5, ТЕЦ - 46 000 лв.
2. Центъра, ет. 1, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 27 500 евро
3. Центъра, 50 кв.м, ет. 8/9/, тх., ТЕЦ, 2 тер. - 21 000 евро
4. Център, 68 кв.м, тх., ТЕЦ, ремонт, ет. 2 - 50 000 лв.
5. Център, ет. 5, тх., ТЕЦ - по договаряне
6. Тева, ет. 7, ремонт - 29 000 лв.
7. Пашов, ет. 7/н/, 2 тер, асансьор - 25 000 лв.
8. Пашов, ет. 8, ТЕЦ, тер., м. вр., РVС, тер., лам. - 30 000 лв.
9. Мошино, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер., за ремонт - 30 000 лв.
10. Изток ,ет. 6, ТЕЦ, тер., ремонт - 37 000 лв.
11. Радомир, НОЕ, ет. 1, ремонт - 20 500 лв.
12. Радомир, Ид.ц., ж-к Младост, ет. 5, 2 тер.рем.- 29 000 лв.
13. Радомир, кв. Гърляница, ет. 1, 2 тер., РVС, теракот- 26 000 лв.
14. Радомир, Арката, ет. 6 - 19 500 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Център, тх., ТЕЦ, ет. 5 - 57 500 лв.
2. Пашов, ет. 1, непрех., ТЕЦ, нов ремонт - 43 000 лв.
3. Изток, ул. Ю. Гагарин, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 40 000 лв.
4. Изток, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., по БДС - 43 000 лв.
5. Радомир, ет. 8, по БДС, подготвен за ремонт - 11 000 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. - 54 000 евро
3. Къща, Клепало, близнак, сутерен, 2 ет., и таван- 52 000 лв.

ул. "Търговска" 42, ет. 1
стария съд

тел. 076/60 28 94;
076/60 57 67/дом./
GSM: 0888/240 895
          0878/395 767

БРОКЕРСКА
КАНТОРА

Агенцията е създадена през 1994 г.
"Мила ЕМ" ЕООД

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

 Телефони:
076/67 34 03;

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

ТОП ОФЕРТИ:
1. Двустаен, Албените, ет. 6/н/,
асансьор по БДС, - 32 000 лв.
1. Две къщи, до Детска
градина, дв. 500 кв.м - 20 000 лв.
2. Магазин, 25 кв.м, Р. Димитров,
луксозен, витрини, гранитогрес,
завършена баня, СОТ,
в търговски комплекс,
с 7  магазина - 16 000 евро
3. Магазин, Бл. Гебрев,
52 кв.м - 40 000 евро

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

ДАВА ПОД НЕМ:
1. Фризьорски салон, ул. Бл. Гебрев

0888/689 535

НАЦИОНАЛНИЯТ СОТ

Проектиране, доставка и изграждане
на сигнално-охранителни,

пожароизвестителни
и телевизионни системи.

Контрол на достъпа.

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

ул.”Търговска” 42, ет.3  /стария съд/

Тел.: 0898/945 694;
0988/969 992

Кантора
за недвижими

имоти

Орел “EООД”

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

Съдействие за жилищни кредити

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

ДАВА ПОД НАЕМ:
1. Гарсониери, Център, ет. 3,ет. 4 - 170 лв., 250 лв.
2. Гарсониера, Изток, обз. - 170 лв.
3. Двустаен, Тв. ливади, обз. - 200 лв.
4. Двустаен, Ид. Ц., обз., може и за работници  
5. Двустаен, Пашов, обз. - 200 лв.
6. Гарсониера, Тева, ч.обзавед. - 180 лв.
7. Двустаен, Изток, обз. - 180 лв.
8. Луксозни, Тристайни, Центъра, ет. 2, ет. 1 - 300 лв; 350 лв.
9. Офис, Център - 120 лв.

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

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

ОТОПЛЕНИЕ - 40 000 ЛВ. 



Имоти, реклами 7Съперник 2 юли 2015 г.

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

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

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

     “ЕЛИОН”ЕООД
eliyon@abv.bg

0888/222 656

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

www.pernishkiimoti.imot.bg

ПЕРНИШКИ ИМОТИ-ЕЛИТ
Член на
НСНИ

и
РСНИ

 АГЕНЦИЯ

21 - ГОДИШНА ТРАДИЦИЯ!

ГАРСОНИЕРИ:
1. Гарсониера, Ид.ц., около Общината, ет. 1, ПВЦ, подобрения - 28 000 лв.
2. Гарсониера, Соф. шосе, ет. 1, тер. подобрения - 27 000 лв.
3. Гарсониера, Хумни дол, ет. 5, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
4. Гарсониера, Тв. ливади, ет. 5, ТЕЦ, 1 тер. - 28 300 лв.
5. Гарсониера, Тева, ет. 6, усвоена тер., ТЕЦ - 20 000 лв.
6. Гарсониера, Изток, ет. 2, нов блок, 58 кв.м - 26 000 евро

ДВУСТАЙНИ:
1. Двустаен, Вардар, ет. 3/4/, 70 кв.м, ПВЦ, ТЕЦ, тер. - 45 000 лв.
2. Двустаен, Център, ул. Кракра, ет. 1 с проект за магазин 65 кв.м, ТЕЦ - 60 000 лв.
3. Двустаен, ул. Вардар, ет. 4/4/, 75 кв.м, ТЕЦ, 2 тер., добър вид - 53 000 лв.
4. Двустаен, ул. Кракра, ет. 4/4/, ТЕЦ - 45 000 лв.
5. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 57 кв.м, ПВЦ - 35 000 лв.
6. Двустаен, Тв. ливади, ет. 1, 60 кв.м, л.о., лукс - 21 800 евро
7. Двустаен, Тева, ет. 6, 2 тер. - 21 000 лв.
8. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2 тер., тип звезда - 25 000 лв.
9. Двустаен, Тева, ет. 1, ТЕЦ, 2 тер. - 28 000 лв.
10. Двустаен, Пашов, ет. 7/8/, ТЕЦ, 2 тер. - 25 000 лв.
11. Двустаен, Пашов, ет. 2/8/, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ - 30 000 лв.
12. Двустаен, Мошино, ет. 2/3/, тх., ТЕЦ, тер., ПВЦ, подобрения - 48 000 лв.
13. Двустаен, Мошино, ет. 7, ТЕЦ, 2 тер., ПВЦ, преустроен - 36 000 лв.
14. Двустаен, Изток, нов блок, ет. 2, 70 кв.м - 32 000 евро
15. Двустаен, Изток, ет. 8, ТЕЦ, 2 тер. - 27 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Тристаен, Център, ет. 5/9/, ТЕЦ, 2 тер. - 57 500 лв.
2. Тристаен, кв. Хумни дол, ет.1, ТЕЦ, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Тристаен, в района на Болницата, 78 кв.м, ет. 4/4/, ТЕЦ, тер. - 40 000 лв.
4. Тристаен, Тева, ет. 5/6/, 3 тер., ПВЦ - 29 900 лв.
5. Мезонет, Центъра, 140 кв.м, ТЕЦ, лукс, ет. 5/6, 2 тер. - 70 000 евро
6. Продава къщи, етажи от къщи, Клепало, Варош, над Автогарата, Мошино, Байкушева

ДАВА ПОД НАЕМ  :
1. Магазин, Изток, ул. Ю. Гагарин, 84 кв.м, ТЕЦ - 350 лв.
2. Гарсониера, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., обзаведена - 220 лв.
3. Гарсониери,  Тв. ливади, ет. 1, напълно обзаведени, лукс - 300 лв.
4. Двустаен, Тв. ливади, ет. 10, ТЕЦ, 2 тер., обзаведен - 230 лв.
5. Двустаен, Ид.ц., ТЕЦ, 1 тер., напълно обзаведен - 450 лв.
6. Двустаен, Пашов, нов блок, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.
7. Тристаен, Тв. ливади, ет. 2, лукс, напълно обзаведен - 400 лв.

тел. 0888/222 656
ïåðíèøêè  èìîòè

1. Двустаен, Тева, ет. 4, ТЕЦ, 2
тер. тип звезда - 25 000 лв.
2. Тристаен, Изток, ет:1, ТЕЦ, 3

тер, 90 кв.м., на спирка - 36 000 лв.

ÆÎÊÈ

ÃÀÁÈ-Ì

тел. 0888/ 22 74 90

тел. 076/ 60 13 15

1. Двустаен Тева ет. 4 ТЕЦ, 66
кв.м, 2 тер., ТЕЦ - 21 200 лв.
2. Тристаен, Център, тухла, ТЕЦ

- 42 000 лв. 

1. Двустаен, Център, ет. 10 ЕПК,
без ТЕЦ, таван, нов - 28 000 евро

2. Къща, кв. Ралица, 2 ет. пл.  -
45 000 лв.

ÊÀÍÒÎÐÀ ÏÅÐÍÈÊ

ÀÐÒ-ÊÎ

тел. 076/ 60 28 94

тел. 0898/ 471 253

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.Само за два апартамента по избор в нова
сграда жк Изток - Тристаен, 96 кв.м - по договаряне
Двустаен, 73 кв.м - по договаряне

Апартаменти на лизинг до 15 год.
ново строителство,  с акт 16

ÊÀÍÒÎÐÀ ÈÂÀ
тел. 076/ 60 13 38

Къща, Студена, 2 ет., ма-
сивна, двор: 570 кв.м.,
всички комуникации - 38
900лв.

ÎÐÅË
тел. 0898/ 945 694

1. Здрава къща, Център, тх, пл, сутерен и етаж,
ЗП: 92 кв.м., дв. 300 кв.м., с л.о. - 40 000лв.

2. Гарсониера, Изток, ет. 7, тер., ЕПК -
21 000 лв./ч.л./М
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ГАРСОНИЕРИ:
1. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 23  000 лв.
2. Мошино, ет. 3, ЕПК, тер., подобр., РVС - 30 000 лв.
3. Мошино, ет. 4, тх, пл., ТЕЦ, тер. - 21 000 лв.
4. Изток, ет. 3, панел, ТЕЦ, юг, ПВЦ - 24 000 лв.
5. Изток, ет. 5, панел, ТЕЦ, юг - 23 000 лв.

ДВУСТАЙНИ:
1. Изток, ет. 6, ТЕЦ, подобрения - 37 000 лв.
2. Изток, ТЕЦ, тер., ул. Ю. Гагарин, 2 тер. - 30 000 лв.
3. Изток, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, 1 тер., до канала - 32 000 лв.
4. Изток, ет. 2, ТЕЦ, 1 тер. - 30 900 лв.
5. Изток, ет. 2, панел, ТЕЦ, вътрешен - 24 000 лв.
6. Мезонет, Изток, ул. Ю. Гагарин,
източно изложение, ТЕЦ, тер.,18 кв.м, ремонт - 47 000 лв.

ТРИСТАЙНИ:
1. Мошино, ет. 2, тх., пл., ТЕЦ, след основен ремонт - 48 000 лв.
2. Мошино, ПВЦ, ТЕЦ, отремонтиран, обзаведен - 40 000 лв.
3. Изток, ет. 5, ТЕЦ, тер., ул. Рашо Димитров - 37 500 лв.
4. Изток, ет. 1, ТЕЦ, 3 тер., вътрешен - 38 000 лв.
5. Изток, ЕПК, 105 кв.м, ТЕЦ, лукс -  36 000 евро
6. Изток, ет. 1, ТЕЦ , тер., изолация,
ПВЦ, ремонт, ул. Ю. Гагарин - 55 000 лв.
7. Изток, ет. 3 до Х-училище, ТЕЦ, 2 тер., непрех. - 39 000 лв.
8. Многостаен, Мошино, ет. 4, тх., пл., ТЕЦ, тер. - 34 000 лв.

КЪЩИ И ПАРЦЕЛИ:
1. Къща, Изток, РЗП: 60 кв.м, дв. 400 кв.м - 60 000 лв.
2. Къща, Изток, тх./пл., 2 ет.,
РЗП: 140 кв.м, дв. 500 кв.м. - 65 000 евро
3. Къща, Църква, тх./пл., ЗП: 72 кв.м,  дв. 550 кв.м - 90 000 лв.
4. Търговски обект, кв. Мошино, ЗП: 50 кв.м - 50 000 лв.
5. УПИ, Мошино, 830 кв.м, равен,
на гл. път, подх. за бизнес - 35 000 лв.

РЕГИОНАЛНА БРОКЕРСКА ВЕРИГА

СОФИЯ - ПЕРНИК - РАДОМИР - КЮСТЕНДИЛ

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

0896/751 787

Новооткрит

автокозметичен

комплекс и денонощно

охраняем паркинг

до стария

Икономически

техникум

набира персонал

тел.0893/37 20 73;

ПРОДАВА:
2-ст., Център,

60 кв.м, ет.1, тх.

подходящ за офис,

дет. забавачка и др.

- 28 600 евро

Тел. 0896/760 900;

0898/221 126

ГИПСОКАРТОН

- Окачени тавани

- Преградни стени

- Прахово

боядисване,

на латекс

тел.0878/32 14 34

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

ремонтирана,
обзаведена,
16 500 лв.

- тел. 0888/543 633

ÊÀËÈ-ÊÎÍÑÓËÒ

ÑÈÌÅÎÍ Ä

ÅËÈÎÍ

ÈÍÒÅËÅêò

ïÐÅÑÒÈÆ

тел. 0898/620 696

тел. 0879/549 237

тел. 076/ 60 19 23

тел. 076/ 60 00 01

тел. 076/ 67 09 00

1. Гарсониера, Тв.
ливади, ет. 1 за ре-
монт - 18 000 лв.

 ПРОДАВА: Гарсониера,
ул. Струма, ет. 3, панел, ТЕЦ

- 27 000 лв.

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

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

Наема дългосрочно,
многостаен апартамент с

3 спални, дневна и кухня, спешно.

ÅÄÀ
тел. 0888/689 535

1. Двустаен апартамент,

Студентски град,

до УНСС, ет. 2, 50 кв.м. -

27 500 евро

 КУПУВА
АПАРТАМЕНТИ

В ПЕРНИК

тристаен апартамент,
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90 кв.м, ул. Ю. Гагарин 6, ул. Св. св.
Кирил и Методий 61, 120 кв.м  - тел. 60
35 74

Шофьорски курс. Високо ниво на
обучение на кандидат-шофьори за
категория B, С, В+Е, С+Е. Предлага
кормуване в удобно за вас време,
теоритична подготовка с квалифициран
преподавател в модерен учебен център.
Възможност за разсрочено
плащане.Тел.0877582999

Пазач на обект Информация на място-
складова база Рудник "Света Анна" или
тел.0887206341, 0886859970

Мъж търси обща работа в
строителството - тел. 0896/208 231

Почиствам тавани и мазета, къщи и
дворове, Извозвам отпадъци - тел. 0894/
822 912

Германия Склад Складови бази към
Кауфланд – жени до 45 години –
опаковка и сортиране на продукция (
пакетиране на кашкавал, сирена,
плодове и зеленчуци ) заплащане 5 евро
на час чисто + здравни социални
осигуровки. Квартира се подсигурява от
фирмата, транспорт от квартирата до
работното място подсигурен. За
подробности и заминаване моля на
посочените координати.

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за

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

ПРОДАВА СЕ! AUDI A3 1.8 цена: 3000
лв. В цената са включени и четири
зимни гуми, запазени с оригинални
джанти. Акумулаторът е закупен преди
месец и е с 2 години гаранция. Колата е
с платен годишен данък за 2015 г.
Обслужвана е редовно и е в отлично
техническо състояние. Много запазена,
внимателно карана!125 конски сили,
тъмно син металик и всички
характеристики за модела. телефон:
0896823508

Продавам РЕНО МЕГАН СЦЕНИК
цена: 2500 лв. Перфектно състояние. CD
чейнджър . телефон 0898704419

Продава Мазда 323 1999г.160000 км.
Газ/Бензин Скорости Ръчни Купе Хечбек
Брой врати 2/3 Цвят Сив цена: 1790 лв.
тел.0887 200 450

Продавам Опел Корса 1.4 бензин 94 г.
5 врати, всичко платено, червен + летни
гуми с джанти комплект - тел. 0878/203
792

Продавам  Фиат Темпра 95 г. бензин
комби 850  лв. - тел. 0896/456 733

Продавам  Опел Астра, 5 врати, нов
внос, КЛТР, зимни гуми, обслужен,
коментар на място - тел. 0888/476 600;
0898/724 428

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 договар-
яне – тел. 0879/88 20 55

УПИ, Димова махала, 1 100 кв.м, раз-
решително 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 обза-
веждане, 19 900 евро /без посредник/ -
тел. 0887/ 884 095; 0888/503 237

Давам под наем, луксозни помещения
за офиси, кв. Христо Смирненски - тел.
0988/953 050; 0899/588 545

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

Давам под наем, охраняемо складово
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,

МАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИМАЛКИ ОБЯВИ

работа

имоти

наем

автомобили

УПИ 665 кв.м, кв. “Радина чешма”,

панорама, слънчев, ток, вода, на улица,

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

Собственик
продава:

Сервиз за гуми

тел. 0888/85 50 94; 0888/33 08 96

v Продажба и смяна

v Вулканизация

v Изправяне на джанти

Aвтокомплекс “Запад”
ул.”От.Паисий”

(до бившия
икономически

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

тел.0893/37 20 40

0887/884 095;
0888/503 237

1. Двустаен, Тв. ливади, преус-
троен в тристаен - 19 900 евро /без

посредник/

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

132 кв.м, кв. Изток, топ-място,
подходящо за офиси, търговски

представителства, кафе.

разни

предпочитане пенсионер/ка/ - тел.
0896/ 820 644

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

Строителни ремонти, плочки,
фаянс, теракот, гипсокартон, ла-
текс, блажна боя - тел. 0896/539 142

Лепене на пукнати автостъкла
.Знаете ли че вече не е нужно да
сменявате цялото стъкло заради
една шупла или пукнатина.Вече
може да се залепи и заличи до 90%
пукнатина шупла и т.н.0896 384 946
Григор Илиев

Спортни екипи и клиновеРазмерS,
M, L, XL Свежи пролетни екипи. Ма-
терия полиамид /еластични/. Налич-
ни в 3 десена. Задната страна и ръ-
кавите са черни. - тел. 0899/339 770

Продавам компютър сглобен на
10.01.2015г. Частите са подбрани,
за да се получи една наистина стра-
хотна машина, която върши работа
за видео обработка, поддържане на
сървъри, играене на всякакви игри и
работа с много тежки програми.

Модно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателиеМодно ателие
СИМОНАСИМОНАСИМОНАСИМОНАСИМОНА
(шивашки услуги)
ул. Бенковска -18 

(над химическото чистене) 
тел.  0896 62 06 95; 

0878 29 01 73 
Силвия Седевчева.

имате недостиг, страхотна видео-
карта с 2GB памет и аудио карта
за кристален звук, с които ще
усетите всяка частица от всеки
филм или игра и 2TB Хард

Продавам велоергометър не пол-
зван!Измерва пулс,разстояние,из-
горените калорий,време.Размер
50/80/120см. Осем степени на на-
товарване. - тел. 0894/746 767

Продавам платна от употреб-
явани билбордове. – 0899807676
мер 4м/3м. = 12 квадрата. Пред-
лагаме и други по – големи или
по – малки размери по избор.

Продавам Велотренажор NEO в
отлично състояние. Цента 110 лв.

- тел. 0887414897

Продавам
етаж от къща,

ет. 1, 70 кв.м,
+ 20 кв.м, гараж,

кв. Могиличе,
за основен
ремонт

 - тел. 0898/363 357

Ресторант
“Клуб на

дейците на
културата”

търси,
сервитьори/ки.
тел. - 076/60 03 63

Търся жена за помощ
в домакинството

на половин работен ден,
изисквания: чисто съдебно досие,
непушач, шофьорски умения не са
задължителни, но са предимство

- тел. 0895/441 002 от 9.00 до 20.00 ч.

Сървърният процесор на Intel е по-

вече от достатъчен за всяка

една игра или програма, от

която може да имате нужда,

16GB Рам с която няма да

Доставка,
монтаж
и ремонт

на ВиК
инсталации

тел. - 0896/832 537

Верига магазини
за хранителни стоки

Т- Маркет
търси за своите

магазини в гр. София
Касиери и

Продавач-консултанти.
Вашите

автобиографии
очакваме:

София,ж.к. Връбница 2,
ул. Златен клас 4.

Тел:02/9340133.“

Ясновидката Василка Анакиева преду-

сеща бъдещето, чете миналото, помага

при безплодие и алкохолизъм, прекъс-

ва родово проклятие и магия - тел.

0893/983 779

други

Квалифициран масажист извършва

масажи по домовете в удобно за вас

време класически стортен лимфодрена-

жен антицелулитен - тел. 0884/462 374
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Платеният отпуск ще
може да се прехвърля

Ползването на платения
годишен отпуск може да се
отлага и за следващата
година, решиха депутатите.

Ползването на платения
годишен отпуск може да се
отложи за следващата
календарна година от
работодателя - поради важни
производствени причини, от
работника или служителя -
когато ползва друг вид отпуск,
или по негово искане със
съгласието на работодателя,
решиха депутатите, като
промениха Кодекса на труда.

Когато отпускът е отложен
или не е ползван до края на
календарната година, за която
се отнася, работодателят е
длъжен да осигури
ползването му през

следващата календарна година, но не по-късно от шест месеца, считано от края
на календарната година, за която се полага.

Когато работодателят не е разрешил ползването на отпуска в тези случаи и
срокове, работникът или служителят има право сам да определи времето на
ползването му, като уведоми за това писмено работодателя най-малко 14 дни
предварително, решиха още депутатите. Работодателят има право да предостави
платения годишен отпуск на работника или служителя и без негово съгласие по
време на престой (когато няма работа) повече от 5 работни дни, при ползване на
отпуска едновременно от всички работници и служители, както и в случаите, когато
работникът или служителят след покана от работодателя не е поискал отпуска си
до края на календарната година, за която се полага, беше записано в КТ.

На работниците и служителите, които изповядват вероизповедание, различно от
източноправославното, работодателят е длъжен да разрешава по техен избор
ползване на част от годишния платен отпуск или неплатен отпуск за дните на
съответните религиозни празници, но не повече от броя на дните за
източноправославните религиозни празници. Работникът или служителят може да
използва платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която
се отнася. Работодателят е длъжен да разреши платения годишен отпуск на
работника или служителя до края на съответната календарна година, освен ако
ползването му е отложено. В този случай на работника или служителя се осигурява
ползване на не по-малко от половината от полагащия му се за календарната година
платен годишен отпуск. Давността от 2 години за платения годишен отпуск все
пак остана, след като депутатът от ДПС Хасан Адемов изтегли предложението си
за отпадането й. Така и занапред, ако почивните дни от тази година не се използват
до края на 2017 г., те горят. Адемов внесе предложението на социалното
министерство този давностен срок да отпадне и отпуската да се пази докато на
служителя не се прекрати договора при работодателя. ГЕРБ обаче бяха против и в
крайна сметка са надделели в спора с вицепремиера Ивайло Калфин. Първото
правителство на Бойко Борисов въведе давността заради десетките невзети дни
на чиновниците от администрацията. Предложението на Адемов обаче не засягаше
държавните служители, а само частния сектор. По-рано депутатите въведоха
еднодневни трудови договори за сезонна селскостопанска работа. С един работник
може да се сключват договори за не повече от 90 дни. "За” гласуваха 118 депутати,
15 бяха против, а четирима се въздържаха. С така приетите промени трудов договор
за краткотрайна сезонна селскостопанска работа може да се сключва между
работник и регистриран земеделски стопанин за работа за един ден, като това
време не се признава за трудов стаж, а осигурителен.

Координационен съвет ще
подготви България за еврозоната

Правителството съз-
даде Координационен
съвет за подготовка на
България за членство
в еврозоната с предсе-
дател министъра на фи-
нансите.

Финансовият минис-
тър ще е национален
координатор на подго-
товката на страната ни
за въвеждане на еди-
нната валута, съобщи
БТА, като се позова на
пресслужбата на каби-
нета.

Членовете на съвета
са заместник-минис-
тър на финансите, по-
дуправител на Българ-
ската народна банка,
член на Комисията за
финансов надзор, за-
местник-министри на икономиката, външните работи, на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията, правосъдието и други.

Съветът ще се подпомага от експертни работни групи, които в рамките на
своята компетентност непосредствено ще осъществяват практическата под-
готовка за членство на страната ни в еврозоната.

Сред основните функции на Съвета ще бъде разработване на проект на
Национален план за въвеждане на еврото в България, изготвяне на предло-
жение до Министерския съвет за определяне на целева дата за приемане на
еврото, организацията и координирането на практическата подготовка на
страната ни за членство в еврозоната и ръководство и координиране на рабо-
тата на експертните работни групи.

Преди дни премиерът Бойко Борисов каза, че положението с Гърция е до-
бър пример за България какво би означавало да не се спазва фискалната
дисциплина.

Борисов посочи, че нашата страна си запазва амбицията да приеме евро-
то, но подчерта, че "докато не се дисциплинират държавите от еврозоната, не
виждам смисъл да бързаме".

"Ако сега бяхме в еврозоната, сега също щяхме да дадем пари, за да
подкрепим Гърция - по-бедните да подкрепят по-богатите, което не ми се
вижда логично. Работим за финансовата стабилност и мисля, че ще успеем.
България в момента е много атрактивна, не само с политическата и финансо-
вата си стабилност, а и в региона като място за инвестиции", коментира ми-
нистър-председателят.

Президентът Росен Плевнелиев постави като цел влизането в "чакалнята"
на еврозоната (ERM 2) до средата на 2018 г.

България ще поиска от 19-те страни, които вече ползват еврото като валу-
та, пътна карта с ангажиментите на страната ни и реформите, които трябва да
извършим за допускането ни в механизма ERM 2. Условията за влизане там
са структурни реформи и стабилност, каза неотдавна държавният глава - при
среща с португалския прзидент Анибал Каваку Силва.

На по-късен етап - при влизане в еврозоната, трябва да отговаряме на ус-
ловията за бюджетен дефицит, инфлация и съотношение дълг към БВП, при-
помни Плевнелиев.

Същевременно проф. Стив Ханке, известен като бащата на Валутния борд,
предупреди, че влизането в еврозоната би било катастрофа за България. Стра-
ната ви може да се озове в състояние, в което днес е Гърция, смята иконо-
мистът.

Допреди няколко години България изпълняваше всички технически пока-
затели за влизане в еврозоната - дефицит под 3%, дълг към БВП под 65% и
инфлация под 2%. От ЕС обаче имат и допълнителни изисквания от страната
ни, част от които е финансовото образование.

Относно техническите показатели България към момента изостава с дефи-
цита, който е над изискваните 3% - 3.7% за 2014 г.

ОБЩИНА  Б Р Е З Н И К

-  ОБЛАСТ  ПЕРНИК

О Б Я В Л Е Н И Е
 Община Брезник, дирекция „ТСУ и ЕИ”, съгласно  чл. 124б, ал.2 от ЗУТ

обявява на заинтересуваните лица, че с Решение № 750, Протокол № 5/
29.05.2015 г. Общински съвет Брезник на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА,
чл. 124а, ал.1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ разрешава  изработване на проект за
обект: ПУП-план за застрояване и регулация за обособена с ПУП  част от ПИ
№ 060005 по КВС на с. Горни Романци, Община Брезник за обособяване на
обслужваща улица.

        Решението се намира в дирекция „ТСУ и ЕИ”, Община Брезник  и може
да бъде прегледано всеки присъствен ден.

       ОТ ОБЩИНАТА:

Претърсват Царевец заради изчезнало румънче
Полиция и спасители от Граждан-

ска защита издирват 13-годишно мо-
миче от Румъния, което е изчезнало
в крепостта "Царевец" във Велико
Търново.

Сигналът е подаден днес около 14
ч., съобщиха от Областната дирек-
ция на МВР във Велико Търново.

Момичето било с майка си, която
разплакана сигнализирала охрана-
та на крепостта, че не може да от-
крие детето си.

По-рано двете влезли да разгле-
дат двореца на Асеневци, заедно с
още една майка с дете от северната
ни съседка, съобщи "24 часа". Из-
плашената жена не можела да об-
ясни къде точно из останките на
древната крепост са се разделили с

детето й.
Телефонът на момичето бил в чантата на майката, така че тя нямала никакъв

начин да установи местонахождението й.
На място са изпратени три полицейски екипа, както и екип на Гражданска за-

щита, които със следово куче обхождат и оглеждат  крепостните стени, за да не
би момичето да е паднало от високите зидове.
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Не бързайте, не обещавайте нищо, не коментирайте
свои и чужди решения до обед. Утрото е провокационно,
лесно се привлича чуждият негативизъм. До вечерта
поне една ваша идея ще намери почва за развитие, ще се

намери лекарство за тежка болест или думите, които ще
лекуват, ще променят животи и съдби.Ако се чувствате виновни
пред някого, обадете се, направете своето признание и извинение.

Въздържайте се от намеса в живота и работата на
околните. Денят може да започне провокативно, с
конфликти на работното място и проблеми у дома. Към
обед навлизаме в период на биохимични трансформации.

Включват се в действие фините енергии, с лекота се намира
пътят към другия, точните думи и действия, които може да
разрешат всеки проблем и да излекуват всяка болка.

Луната навлиза във вашия знак и застава в опозиция
на Сатурн. Като се добави и негативният аспект с
Нептун и Слънце, животът ви може доста да се
обърка. Ще срещате открита и прикрита съпротива.

Родители и деца трудно се разбират и не намират пътя един
към друг. Отлагате пътуване или заминавате в командировка,
която ще ви вкара в излишни разходи.

Ден за помирение и прошка. Започвате с агресия и
натиск, но постепенно овладявате амбицията и правите
жестове, за които другите ще са ви благодарни. Някой
ще ви поднесе извиненията си, друг ще ви дари с идея,
която ще донесе ползи и пари за всички, ако добре се

обмисли и реализира. Днес се действа на дълбоко и фино ниво,
задвижват се нежни и раними струни в душата.

Навлизате в период на трансформация, която ще
позволи да възобновите стари връзки и да възродите
спрени производства. Обърнете се с лице към
миналото, възстановете изгорените мостове и чак
тогава мислете за бъдещето. Лошо е да се отричаш,

да изричаш клетви и да вредиш на тези, които са ти помогнали
да израснеш и да успееш.

Ден на тежки изпитания за родените в първата декада.
Ще се наложи да правите компромиси, да се товарите с
проблемите на близки и роднини. Обличайте се добре, лесно
може да се простудите. Не говорете много, не
коментирайте чуждия избор и начин на живот. Ще се

наложи да променяте планове, да отлагате пътувания и да пътувате
в посока, която в миналото сте си забранили.

Днес ще намерите изход от трудна ситуация, ще
възобновите стари връзки и ще дадете полет на
старите мечти и желания. Търсете начин за
помирение, не бързайте напред, когато истинската ви

връзка и благоприятна работа ви очакват в миналото. Тази ден
подлага на проверка новите връзки, сочи ползите и грешките и
изисква да се вземат адекватни решения.

Този ден ще помогне да излезете от кризата, да
направите равносметка и да си признаете греховете.
Навлизате в период на възраждане. До утре на обед
проведете срещи и разговори, които ще отпушат
проблемите, ще ви помогнат да напреднете в работата

или да си намерите нова. Ден на феникса, на възможността да се
възкресят от пепелта на забравата всички ценни за вас връзки.

Тежък ден за родените в първата декада. Лесно се
провокират скандали и интриги. Родители и деца трудно се
разбират. Внимавайте със забраните, които граничат с
манипулация. И на работното място ви чака
противопоставяне. Всяка ваша грешка ще се използва,

особено ако се опитвате да я прикриете. Ден на изнудвания и
компроматни атаки.

Ако искате да направите крачка напред, започнете
днес с инвентаризация по всички линии на личния и
професионалния си живот, с признания и опити за
възстановяване на полезни връзки, които в миналото
прибързано сте прекратили. До обед не споделяйте
планове и намерения, особено пред хора, които може

да ги осуетят и да се възползват. Не е толкова трудно да си
признаеш грешката. Ще ви олекне след проведените разговори.

Ден на изненадващи открития и предложения, даващи
възможност да напреднете, да си осигурите
престижни позиции в работата и в обществото. Нещо
забравено ще изплува, ще ви обнадежди и изпълни с
упование, ще даде възможност да предприемете нови

инициативи и да се освободите от тежестите на миналото. С един
замах се премахват прегради и бариери. Опитайте да стоплите
отношения и да скъсите дистанциите, които времето и вечното
бързане са изградили.

Труден и рисков ден за родените до 1 март. Ще се
наложи да променяте обещания, да презаверявате
билети, да се отказвате от едно за сметка на друго и
да поемате отговорности, които не са ваши.
Огледайте се, вижте къде в живота ви има зацикляне
и нужда от адекватна намеса. Решете проблем с

родители и деца. Не пренебрегвайте нечии нужди, за да не се
наложи после да си вземате отпуск или да теглите кредити.
Шлаката на миналите грешки изплува на повърхността. Дано
успеете да я разчистите.

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

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

Спортното в Перник подновява
приема по волейбол

След петнайсетгодишно прекъсване вече втора
поредна година Спортно училище Олимпиец в
Перник  приема ученици със специалност волей-
бол. Седем деца бяха приети през миналия сезон
на подновения прием, за тази година е предвидено
десет нови волейболисти да прекрачат на първи
септември прага на училището. Новите попълне-
ния трябва да са завършили успешно 5-ти, 6-ти  или
7-ми клас.  След влизането на мъжкия тим на Ми-
ньор в Суперлигата по волейбол популярността на
този спорт в Перник расте и е на път да си върне
старите позиции. Неслучайно на завършилите  тези
дни финали на държавното първенство по волей-
бол при юношите младша възраст в залата на ма-
човете на младите перничани имаше по 400-500
привърженици на този спорт.  Подрастващите фор-
мирования на ВК Миньор ползват за тренировки
обновената зала Кракра, открита преди време от
президента на волейболната федерация инж. Дан-
чо Лазаров. В последните години почти всички
юношески формации на Миньор стигат до държав-
ните финали.  Спортното училище осигурява пълна
екипировка на трениращите, безплатно общежитие
за тези, които не са от Перник и безплатни обед и
вечеря. През зимата са предвидени безплатни ла-
гери на атрактивни места като Сандански, Боровец
или Априлци, според вижданията на треньорите по
съответните видове спорт.

 Освен по  волейбол, СУ Олимпиец осъществява
прием по баскетбол, футбол, джудо, самбо, борба и
сумо. Приемните изпити за проверка на спортните
възможности на желаещите ученици са на 20 и 21
август. Желаещите да получат повече информация
могат да го направят на телефони 0899 821 129 и
0894 659 746 или 076/ 67 0702.

Тежки времена за
клубния волейбол
Лято е, сезонът на националните отбори е в раз-

гара си. Световната лига е близо до своята кулми-
нация с финалите в съответните дивизии, след то-
ва идва ред на Световното Гран При при жените,
турнирите за Световната купа, на които, обаче,
България няма да участва и за финал европейски-
те първенства при мъжете и жените. И след това
отново към сцената на клубно ниво. А там положе-
нието в България не е никак розово. От Кърджали
вече заявиха, че има сериозна опасност люби-
мият в града и околността отбор на Арда да не
участва в шампионата при мъжете. Изпадналият
КВК Габрово (Габрово) пък по всяка вероятност
ще преустановисъществуването си, същата опа-
сност е надвиснала и над Левски Бол (Со-
фия). Някои ще кажат, че сега не е време за клу-
бен волейбол, но за да има силно първенство, от-
борите трябва да правят подготовка, селекция и
т.н. За да има някакъв шанс някои от национални-
те състезатели и състезателки да се задържат у
нас, а не да бягат в чужбина при първата офе-
рта. Реалностите, за съжаление, са такива, че по-
вечето от отборите в България (ако не всички) са
принудени да работят предимно с играчи от дет-
ско-юношеските си школи. А за тези, които все
пак се осмелиха да участват в европейските тур-
нири, така ще бъде много трудно срещу тамошни-
те съперници.Поздравления и за Марек при мъже-
те, и за Марица при жените, че въпреки трудности-
те, ще представят България в Европа. Поздравле-
ния и за ЦСКА и Левски (при жените), които пред-
ставяха страната ни в евротурнирите през мина-
лия сезон. За следващия сезон 2015/16 доста от
квотите на България ще останат неизползвани,
след като носителите на Купата от Добруджа 07
(Добрич) абдикираха. А това е тъжно и показва, че
клубният волейбол е затънал в много проблеми. И
състезателите, за да достигнат високото ниво на
националните отбори, в повечето от случаите са
принудени да “емигрират”, за да играят и трени-
рат при по-добри условия. Тъжно е, че отбори с
школи, традиции и име като ЦСКА и Левски изне-
могват.  А Миньор, той е ....друга и дълга тема. И
затова следващия път като понечите да критику-
вате националните ни отбори, замислете се каква
е картинката на клубно ниво у нас. За да си дадете
сметка, че България наистина притежава топ отбо-
ри на национално ниво при мъжете и жените, а и
при подрастващите.

 
Страницата подготви Яне Анестиев

ЦСКА ще научи съ-
перниците си за Югоза-
падната “В” група на 27
юли. Тогава ще се тегли
жребият за новия сезон
в трета дивизия, къде-
то “червените” ще се
състезават. Новият
шампионат започва на
9 август. Очаква се Ло-
комотив София също
да потвърди участие-
то си в Югозападната
“В” група, след като не
получи лиценз за профе-
сионалния футбол. От
БФС потвърдиха, че
Чавдар (Етрополе) все
още не е сигурен уча-
стник в групата, а ще
бъде включен еве-
нтуално, ако отбори-

до 69 кг с бронзов медал е
Александър Петров. В ка-
тегория над 100 кг учени-
кът от СУ”Олимпиец”
Йоан Петров е на пето
място.Кристиян Младе-
нов е 10-ти в категория
до 58 кг, а в най-многолюд-
ната категория, събрала
30 състезатели – до 63 кг
21-ви е Божидар Георгиев.
За най-резултатен състе-
зател е обявен Дейвид Ян-
ков в категория до 63 кг
от „Локомотив”(Плов-

Обновяването на спор-
тната зала и  повише-
ният интерес към борба-
та в Перник вече дават
резултат. След доста дъл-
га суша тази година започ-
наха да се печелят медали
при подрастващите. Пер-
ничани взеха два бронзови
медала на наскоро завър-
шилия държавен лично от-
борен шампионат при ка-
детите в Бургас. В кате-
гория до 46 кг трети и Га-
лин савов , а в категория

Два бронзови медала за борците на
„Миньор” при кадетите

див), а Станимир Дойчи-
нов (Рилски спортист) е
обявен за най-техничен
състезател. Повишената
популярност на борбата
се усети и по желаещите 
да се занимават с този
спорт в СУ „Олимпиец”,
където, само на първия
тур от приемните изпи-
ти се явиха двойно повече
желаещи от миналата го-
дина, а има още един прие-
мен изпит на 20-ти и 21-ви
август тази година.

те останат нечетен
брой.На 28 юли ще се
проведе жребият за
Югоизточната В гру-
па. В нея се включва Хас-
ково 2009, ако заяви
участие и не обяви фа-
лит. Първенствата в
двете Елитни национал-
ни групи - до 19 и до 17
години, ще стартират
на 22-и август. При по-
големите също не е
ясен окончателният
състав на групата, кой-
то вероятно ще пре-
търпи корекции. В че-
тирите зони пък ще бъ-
дат сформирани Ели-
тни групи до 15 години.
Началото там е плани-
рано за септември.

Трима нигерийци идват утре на проби в
Струмска слава, съобщи старши треньорът
на отбора Владимир Димитров. Двама от
тях са нападатели, един е халф. Наставни-
кът на радомирци търси усилено нападате-
ли, за да изкачи отбора на челни позиции в
Югозападна “В” група. Утре радомирският
тим се събира отново. Съставът му се за-
пазва в основни линии, с изключение на 2-
3 нови имена. Засега е сигурно, че отпада
Димитър Чечев, каза Димитров. На 10 юли
ще се събере Управителният съвет на клу-
ба. Тогава ще бъде решено окончателно
какви промени ще бъдат направени в със-
тава за новия сезон. Треньорският екип ос-
тава същият.

ПСЖ продава
точката на дузпата
Ако при нас никой не ще да се поинтере-

сува от марката ЦСКА, но във Франция
съвсем не е така. Френският шампион ПСЖ
отвори гигантски магазин в Приж преди
три седмици. Между предлаганите продук-
ти на парижани може да се закупи и един
уникат. Става въпрос за парче от тревата на
стадион „Парк де Пренс” и по точно от
мястото за изпълнение на дузпа пред една
от двете врати. През изминалия сезон ПСЖ
спечели требъл във Франция – шампион-
ската титла, купата на страната и Купата на
Лигата. 

Приключихме на „Уимбълдън” при жените
Сесил Каратанчева се размина с шанса си за първа победа в основната схема

на Уимбълдън от 10 години насам и втора в цялата  кариера, допускайки обрат с
6-2 2-6 5-7 от Силвия Солер-Еспиноса. Единственият си успех на “свещената тре-
ва” до момента българката заслужи през 2005-а със 7-5 6-7(6) 7-5 над британката
Аманда Кийн.Каратанчева се възползва от серия непредизвикани грешки на ис-
панката, за да пробие още в първия гейм на мача. След комбинация от мощен
уинър и уверен смач, Сесил стигна до нов брейкпойнт, а грешка на испанката
подпечата втория пробив за 4-1. Нататък Каратанчева бързо затвърди и този
пробив и приключи сета с 6-2.Сервисът на Каратанчева обаче не работеше през
втората част, докато Солер-Есписона вкара повече мощ във форхенда си и ско-
ростно набра солиден аванс от 5-0. Сесил успя да върне единия пробив за 2-5,
само че испанката направи рибрейк и си подсигури решителен сет.
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Негов създател и реализатор е рекламна агенция „Империя”

ПРИКАЗКАТА, ЧЕ ВОЛЪТ
РИЕ И НА ГЪРБА МУ ПА-
ДА, Е НА ПЪТ ДА СЕ
СБЪДНЕ в квартал Рудни-
чар. Този квартал отдавна
е влязъл в полицейските

христоматии за незаконни рудници,
обаче вече влезе и във фолклора.
След като риха дълго и напоително в
самоделните рудничарски галерии,
част от жителите на квартала риску-
ват точно като вола да паднат върху
главите им собствените къщи. И до-
сега много пъти е било да се вдига
тупурдия около прословутите рудни-
чарски набези под земята. Пробле-
мът вече излезе над земята, щото на-
пуканите пътища и разцепените къ-
щи са знак за локално земетресение,
след което трагедията става като на
филм. Дадоха зловещ резултат без-
бройните оглушки, които си правеха
тамошните „миньори”, за които кату-
нарският начин на живот вече за-
почва да изглежда като жизнена
потребност. Отново се отваря работа
на геодизисти, строителни инженери
и маркшайдери да се правят на инте-
ресни и да развиват теории относно
световната рудничарска конспира-
ция. След като стана ясно, че квар-
тал Рудничар е като минно поле,
природно бедствие не ни трябва.
Щото се оказа, че човекът е по-си-
лен от природата, когато си е наумил
да се самоубие...

ОТБОРЪТ НА „МИНЬОР” НЕ МО-
ЖА ДА СЕ СДОБИЕ С РАДОСТТА
ДА ИГРАЕ В ПО-ГОРНА ГРУПА, но
получи уникален шанс да се рекла-
мира като донор на най-пупулярния
селски отбор в България – ЦСКА. По-
ловината отбор на жълто-черните,
барабар с треньора, попълниха „чер-
вените редици” за новия сезон. И
ако на въпросните миньорски кадри
ще им е трудно да влязат в Б група,
а после в А с жълтата фланелка, то с
червената едва ли има съмнение. Та-
ка се получи уникален парадокс - до
вчера провинциални футболисти да
мечтаят за шампионска титла само
след три години. И то още в младеж-
ка възраст. С две думи – Гриша Ган-
чев даде парите, а „Миньор” - игра-
чите, за да го има ЦСКА.

ти те  установили,
че бизнеса има нуж-
да от подобен
проект и го разра-
ботват, като пило-
тен  за Перник. Те 
споделиха, че 90 про-
цента от фирмите,

В Несебър закопчаха с дрога
пернишки наркодилър

Любомира ПЕЛОВА
Перниш-

кият ди-
лър на
наркотици
М а р т и н
Р а н г е л о в
е бил за-
държан от
служители
на реда в
Несебър за притежание на наркоти-
ци. 33-годишният мъж е пил пипнат
до общежитие „Парк” в комплекс
„Слънчев бряг”. Служителите на реда
спрели съмнителния мъж за провер-
ка пред заведение за хранене в райо-
на. Те открили в Рангелов три полие-
тиленови пликчета с кристалообраз-
но вещество – метамфетамин. Перни-
чанинът е задържан за срок до 24 ча-
са.

По случая е образувано бързо по-
лицейско производство.

Сигналът за бедата в „Рудничар” подадена на тел.112 в 5,40 часа
Любомира ПЕЛОВА

Сигналът за бедата в пернишкия квартал „Руд-
ничар” е била подадена на тел.112 около 5,40 ча-
са вчера, съобщиха от ОД на МВР. Стопаните ала-
рмирали, че къщата им е напукана и има опасност
от разрушаване. Незабавно на място са изпрате-
ни полицейски служители, които отцепили райо-
на. За случая незабавно са били уведомени пред-
ставители на  община Перник и местната РД „По-
жарна безопасност и защита на населението“. Из-
вършен е  оглед на място. Проведено е заседание
на кризисния щаб в общинската администрация
за справяне със ситуацията, на което била обсъ-
дена и вероятността за незаконен добив на въг-
лища в района. На място е създадена организа-
ция за предотвратяване последиците от случило-
то се и са набелязани мерки от представителите
на щаба. Евакуирани са живущите в три сгради,
за които е преценено, че съществува евентуална
заплаха. Към момента няма опасност за живота и
здравето на хората в района. Предприети са мер-
ки мястото да се охранява денонощно от поли-

ция до справяне с кризисната ситуация.
В Първо районно управление е започнато до-

съдебно производство за унищожаване и пов-
реждане и работата продължава под наблюде-
нието на Районна прокуратура Перник.

От около месец и половина, по инициатива на
Областния управител на Перник, се извършват
съвместни проверки за незаконен добив на
въглища с участието на представители на Ми-
нистерството на енергетиката, Министерството
на околната среда и водите, ОДМВР – Перник,
общински инспекторат и служители на РДПБЗН.
При установяване на нарушения, незаконно
придобитите суровини се изземват и се дават
на социално слаби граждани от общината, а на-
рушителите се санкционират  по Наредба № 1
на общинската администрация, уточниха офи-
циално от ОД на МВР.

Виктория СТАНКОВА
В Перник бе отво-

рен Клуб на лоялните
клиенти, негов съз-
дател и реализатор
е рекламна агенция
„Империя”- в лицето
на Лъчезар Страхи-
лов и Ивайло Ивано-
в.Официалното от-
криване се състоя в
хотел “Елит”. На
изисканата церемо-
ния присъстваха
кметът на община
Перник Иван Иванов,
председателят на
Общинския съвет
Милан Миланов, ди-
ректорът на Бюро-
то по труда Росен
Симеонов и бизнес-
мените, участващи
в клуба. 

“Този клуб е много
специално нещо за

нашия град и обхва-
ща над 50 фирми, с
над 5000 клиенти,
които ще получат
златни карти. Това е
първият проект,
който направихме и
се прие много добре
от бизнеса и хората.
Нашата основна иде-
я е да стимулираме
производителите, а
потребителите да
останат в града и да
пазаруват. Целта е
бизнеса да запази
своите клиенти и да
ги направи по-значи-
ми, споделиха млади-
те момчета Лъчезар
Страхилов и Ивайло
Иванов.

Двамата се занима-
ват над седем годи-
ни с продажби. При
работата си с клиен-

които са оферирали,
веднага са изявили
желание да се вклю-
чат. 

“Нашият слоган е,
че даваме отноше-
ние на фирмите и
клиентите, оценява-
ме това, което са
направили”, сподели-
ха още създателите.

Кметът на Перник
Иван Иванов при-
ветства организа-
торите на клуба на
лоялните клиенти. 

“Радвам се, че това
нещо се случва тук.
Тук е една не малка
част от бизнеса на
Перник. Това говори
вече за ново качес-
тво на самия биз-
нес,на услугите и
продуктите, които
се правят. Говорим

за едно ново начало
на взаимоотноше-
нията между самия
бизнес и хората”,
заяви Иванов и помо-
ли членовете на клу-
ба да сигнализират
за тези, които уп-
ражняват сивия сек-
тор. 

Световният и евро-
пейски шампион Иво
Ангелов е също сред
клиентите на клуба.
Спортната звезда по-
жела на всички да са
живи и здрави и да се
виждат все по-често
на такива мероприя-
тия. Той приветства
и агенция “Империя”
и всички фирми, кои-
то участват в клуба.


