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Чака се окончателното заключение на експертите от „Геозащита”

Св. мчк
Иакинт. Св.
Анатолий

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

Свличане
на пластове

Много пластове се свлякоха
покрай пропуканите къщи в квартал „Руд-
ничар”. Тия предизвикани от човешка ръка
свлачища оголиха за последно нервната сис-
тема не само на властта, но и на народа.

Освен земята, пропука се и доверието в
обещанията. Лъснаха неуредици с изтекъл
срок на давност, потънаха в земята смет-
ки и проекти, давани на юнашко доверие. И
най-вече – свлече се дрехата на безотговор-
ността на нищоправенето и чиновническо-
то безхаберие. Властта се оказа задушена в
нелегалния рудник на „Рудничар” без кисло-
род и авариен изход. Знаковият пернишки
квартал даде сигнала за бедствие и взе да
потъва неспасяемо като „Титаник”. В гале-
риите бе погребано доверието, което и до-
сега висеше на косъм.

След свлачището не само „Рудничар” не е
същият. Земният катаклизъм отново раз-
цепи съзнанието като земетресението
преди три години. И ако обещаните кърпе-
жи ще бъдат пак в стила на досегашното
замитане на безотговорността, земята
ще продължи да се цепи и да поглъща съдби-
те на хората. Черното злато стана черна-
та мъка – другото срамно име на Перник.

Валентин ВАРАДИНОВ

Любомира ПЕЛОВА
Общината в Перник

ще осигури обезщетения
на собствениците на къ-
щите, засегнати от свла-
чището край пернишкия
квартал “Рудничар”, зая-
ви кметът на Община
Перник Иван Иванов. Той
допълни, че след пред-
приетите вчера спешни
мерки, за да се обезопаси
района, видимо няма дру-
ги поражения. Продължа-
ва и полицейската охрана
там, за да няма грабежи
в пострадалите къщи,
чиито собственици вчера
сутринта бяха изведени

от напукалите се жилища.
Продължава установява-
нето на щетите от свла-
чището, както и отстран-
яването на опасен еле-
ктрически стълб между
пострадалите къщи. Поне-
же не може да влезе кран,
съоръжението се разглоб-
ява на части. Вчера в „Руд-
ничар” са работили и спе-
циалисти на „Геозащита”,
но все още е рано да се ка-
же какви са окончателни-
те им заключения , поясни
градоначалникът пред
„Съперник”.

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

140-250

Информационен всекидневник

Драмата в „Рудничар” през погледа на Румяна Павлова

ДАВАМ ПОД НАЕМ КАФЕ
кв. Изток, топ-място 

тел. 0887 884 095, 0888 50 32 37

СТР.11

СТР.2

СТР. 12

ÄÅÖÀ ÏÎÌÀÃÀÒ ÍÀ
ÏÎËÈÖÀÈ Â ÒÐÚÍ

ÀÄ ÇÀ ÖÑÊÀ Â ÏÅÐÍÈÊ
ÎÁÅÙÀÂÀÒ ÎÒ ÌÈÍÜÎÐ

ÎÑÚÄÈÕÀ ÍÈÊÈ ÁÀÐÎÍÀ
ÇÀ ÃÐÀÁÅÆ

Любомира ПЕЛОВА
Румяна Павлова е

собственик на най-
пострадалата къща
на улица „Пета” №8.
Ето какво разказва
тя за кошмарната
нощ, в която тръгна-

лото свалчище почти
отнесе дома й:

„Първата пукнати-
на се появила в 1 и по-
ловина след леко при-
пукване, което на нас
не ни е за първи път.
Кошмарът беше в 4 ча-

са. Къщата ми е на
вълни. Стените се къ-
саха като вестник.
Проблемът е повече
от 5 години и сега аз
съм на улицата и
трябва да спя в кола-
та. Целият ми

На страница 2

живот е в тази къ-
ща. Значи трябваше
да се случи нещо мно-
го страшно, добре че
оцеляхме. Просто из-
лязохме навреме и се-
га сме на улицата.
Проблемът е повече
от 5 години, но в пос-
ледните години се
алармира сериозно.
Това е мое дело и на
покойната баба. Две-
те алармирахме. Пре-
ди 2 седмици звънях
на 112, защото копае-
ха под железния

стълб и у нас
всичко се чуваше.

Аз не съм малоумна.
Когато дойдоха да
проверят, момчета-
та сами чуха. Но от
тогава минаха 2 сед-
мици докато вчера не
се отвори пукнати-
ната, докато къщата
не подаде от всички
страни. Коридорът
ми е като пирамида, а
двора е на вълни. Как-
то излязох по пожама
така съм и сега. Дори
не сме яли.”

Променлива
облачност
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 Когато те се поиз-
несат, ще знаем точ-
но какви са пораже-
нията и какви мерки
трябва да се пред-
приемат, допълни
кметът Иванов. 

Според областния
управител на област
Перник Ирена Соколо-
ва нещастният слу-
чай е илюстрация на
проблем, трупан през
годините и затова
всички държавни ор-
гани трябва да се
обединят за ефе-
ктивното му разре-
шаване. Територия-
та, на която е свла-
чището и отцепване-
то на този землищен
район, е с две изкоп-
ни стари дейности.
Два рудника минават
отдолу още от 1954
г. Единият е на 14, а
другият на 8 метра
дълбочина. Това е
един терен със ста-
ри мини отдолу в
недрата си. Сега и не-
законният добив съз-
дава допълнителни

Паметен знак получи кметът
на Дрен за „Слънце иде...”

Любомира ПЕЛОВА

условия за този про-
цес, който тече в мо-
мента, заяви Соколо-
ва.

Според общинска-
та и областна управа
нощта в пернишкия
квартал „Рудничар” е
преминала относи-
телно спокойно – не
е имало динамични
промени в земната
настилка. Пострада-
лите семейства оба-
че смятат, че живо-
тът им е съсипан. В
националния телеви-
зионен ефир постра-
далите от незакон-
ния добив на въгли-
ща казаха, че са при-
нудени да пребива-
ват при приятели,
защото на осигуре-
ното им от власти-
те място за времен-
но настаняване няма-
ло ток и вода. По-
търпевшите от ак-
тивиралото се свал-
чище твърдят, че
проблемът с изкопа-
ването на незаконни
галерии съществува
от пет години насам,
но институциите не

са правили нищо по
въпроса.

В сряда на на драма-
та бе и зам.-министъ-
рът на енергетиката
Жечо Станков, кой-
то се срещна с облас-
тния управител на
област Перник Ирена
Соколова, кмета и
представители на
местната полиция.
Работим за инкрими-
ниране на случаите

Перничани на конкурс
в Стара Загора

Виктория СТАНКОВА
Перничани на конкурс за поезия

„Веселин Ханчев” в Стара Загора.
Конкурсът е обичан и популярен
сред младите автори от страната и се
е утвърдил през годините като една
необходимост за тяхното развитие
Тук младите творци се срещат с из-
вестни поети, общуват с критици и
издатели, опознават се и създават
нови приятелства.

Националният младежки конкурс
за поезия „Веселин Ханчев” е нас-
ледник на богатите литературни тра-
диции на Стара Загора. Неговата цел
е да открива млади поетични даро-
вания и да подпомага творческите
им изяви.

В конкурса могат да вземат участие
всички автори, навършили четири-
надесет и не по-възрастни от дваде-
сет и пет години към датата на отчи-
тане на конкурса (06.11.2015 г.), кои-
то нямат издадена стихосбирка. Той
е явен. Всеки кандидат има право да
представи от 5 до 10 поетични твор-
би, напечатани в 

три еднообразни екземпляра.
Конкурсните произведения се жу-

рират от утвърдени национални ли-
тературни творци и критици и от мла-
ди автори, лауреати на Голямата наг-
рада от конкурса през изминали го-
дини.

Резултатите от ХХХ²I Национален
младежки конкурс за поезия „Весе-
лин Ханчев” ще бъдат обявени на Га-
ла вечер на отличените участници
на 6 ноември 2015 г. (петък). 

Изпратените творби трябва да са
придружени с точно посочени име и
фамилия, адрес, телефон и дата на
раждане на участника. 

Пътните и нощувките са за сметка
на участниците. Организаторите оси-
гуряват нощувки на преференциал-
ни цени при предварителна заявка.

на незаконен добив
на подземни богатс-
тва, заяви той и до-
пълни, че в най-близ-
ко бъдеще ще бъдат
инициирани промени
в Закона за подземни-
те богатства, Нака-
зателния кодекс и
други свързани с тях
нормативни актове.
Жечо Станков допъл-
ни, че се обмислят
възможности за

Любомира ПЕЛОВА
Малчугани – добро-

волци се включиха в
екипите, извършва-
щи специализирани
полицейски операции
по метода на широ-
кообхватния кон-
трол в Трън и гранич-
ната община. Прове-
дено е заседание на
Общинската комисия
по безопасност на
движението, на което
е решено да се монти-
рат хоризонтални ог-
раничители на скорос-
тта в града, за недо-
пускане на пътни ин-
циденти с деца. Ин-
спектират се и всич-

ки автобуси, осъ-
ществяващи учени-
чески екскурзии, за да
се гарантира безопас-
ността на подраства-
щите.

Служителите на ра-
йонното управление
на МВР проведоха зак-
лючителните беседи
по пътна безопас-
ност във връзка с ак-
цията на полицията
„Ваканция! Да пазим
живота на децата на
пътя!” Превантивна
беседа по пътна безо-
пасност бе изнесена
от местните полицаи
пред ученици от СОУ
„Гео Милев”на въз-

Деца помагат на полицаи
за контрол на пътя в Трън

раст 12-18 години.
Инициативата е част
от дейностите, свър-
зани с акцията на слу-
жителите на реда във
връзка с опзаването
на детския живот в
летните ваканционни
дни. Тя е била реализи-
рана в рамките на от-
критите на 29 юни в
града „Трънски детски
олимпийски игри”, кои-
то зцавършват на 4-
ти юли. Предстои
провеждането на роле-
ва игра „Познавам ли
пътните знаци”, насо-
чена към повишаване
на пътната култура у
подрастващите.

от страница 1

проследимост на про-
даваните въглища,
като една тях е да се
въведат сертифика-
ти или персонални
номера на концесио-
нерите, или задълже-
ния към складовете,
които съхраняват
добитите количес-
тва природни бо-
гатства, да разпола-
гат с видеокамери с
денонощен режим.

Кметът на радомирското село
Дрен бе удостоен с паметен знак от
областния управител Ирена Соко-
лова. Отличието му бе връчено за
заслугите му в организирането и
провеждането на 15-тото издание
на Националния детски фолклорен
фестивал „Слънце иде...”, състоял
в края на миналата седмица.  

Създаден през 2001 година с
проект на Национален фонд „Кул-
тура“, през годините той се разви-
ва и разраства и вече е с междуна-
родно участие. В тазгодишното из-
дание участваха над 1000 индиви-
дуални изпълнители и 51 групи.

Фестивалът бе проведен под пат-
ронажа на кмета на община Радо-
мир Пламен Алексиев, а наград-
ният фонд на „Слънце иде...” бе
осигурен от Министерство на кул-
турата.

Повече пари за училищата с
високи резултати

Виктория СТАНКОВА
Министерският съвет одобри до-

пълнителни трансфери по бюдже-
тите на общините за 2015 г. за сти-
пендии за образователни резулта-
ти на общинските училища в раз-
мер на   1 541 890 лв.

Средствата са разпределени на
базата на постигнати резултати от
училищата на държавните зрелос-
тни изпити по български език и ли-
тература и по математика.

С осигурените средства ще се да-
де възможност на най-добре пред-
ставилите се общински училища
да повишат качеството си на обра-
зование.

Средствата са в рамките на пред-
видените разходи по бюджета на
Министерството на образованието
и науката за 2015 г.
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Това е заложено в промените в Закона за етажната собственост

Абитуриентите  плащат
сами здравните си вноски

Виктория СТАНКОВА
Абитуриентите сами плащат здравните си

вноски след завършване на училище, но
преди това трябва да подадат осигурител-
на декларация образец 7. Това е необходи-
мо, тъй като учениците завършват средно-
то си образование до края на юни на теку-
щата година, а започват следването си във
висше училище през септември или октом-
ври.

За периода от завършването на средно
образование до записването им като сту-
денти, те не са осигурени за сметка на бю-
джета, защото не попадат в нито една от
двете категории – студенти или ученици.

За този период бъдещите студенти
трябва да подадат до 25 август в НАП по
постоянен адрес декларация образец 7 и
да внесат здравноосигурителните си внос-
ки.

Здравноосигурителните права на граж-
даните, които се осигуряват за своя смет-
ка, се прекъсват ако не са внесени повече
от три дължими месечни здравноосигури-
телни вноски за период от 36 месеца. Пе-
риодът се брои до началото на месеца,
предхождащ месеца, в който лицето потър-
си медицинска помощ, платена от Нацио-
налната здравноосигурителна каса. Права-
та се възстановяват от датата на заплаща-
не на всички дължими вноски.

Няма да се приватизират
болници

Зоя ИВАНОВА
Здравният министър Петър Москов ще от-

тегли главата „Приватизация“ от предло-
женията за промени в Закона за лечебните
заведения. Това заяви в парламентарния
блиц-контрол вчера  министър-председа-
телят Бойко Борисов в отговор на въпрос
от лидера на БСП Михаил Миков.

Часове по-рано изказване в същия сми-
съл направи съпредседателят на Патрио-
тичния фронт Красимир Каракачанов. Той
обясни, че на преседателския съвет сут-
ринта „червените“ са поставили въпроса за
оттегляне на главата, свързана с привати-
зацията на лечебните заведения, а минис-
тър Москов казал, че това е възможно.

Любомира ПЕЛОВА
С промени в Закона за

етажната собстве-
ност ще се забрани ос-
тъкляването на балко-
ните и всяка друга
промяна на цялостния
архитектурен вид на
фасадата. Сред забра-
нените дейности е и са-

Обществено обсъждане на
Наредбата за общинските жилища

Любомира ПЕЛОВА

НОИ и НАП интегрират системите
си за електронно обслужване

Павлова, мотивирайки
промените. Според нея
общините трябва да
следят за унифициране
на фасадите, за есте-
тическото и безопасно-
то им поддържане. Вече
остъклените тераси и
другите заварени про-
мени няма да се премах-
ват принудително. Уве-
личават се и глобите
при неспазване на зако-
на, които се налагат от
управителите на ета-
жната собственост и
от кметовете. Вместо
от 100 до 500 лв. сан-
кциите ще са от 500 до
1000 лв. Кметът пък
ще има право да разпо-
реди влизане в частно
жилище, ако собствени-
кът не предоставя дос-
тъп при общи ремонти
или обновявания. Изме-
ненията в закона ще
позволят да се регис-
трират сдружения на
собствениците за
няколко сгради в режим
на етажна собстве-
ност, които са изпълне-
ни при свързано зас-
трояване по смисъла на
ЗУТ.

Силвия ГРИГОРОВА
На 30 юни 2015 г.

Националният осигу-
рителен институт и
Национална агенция
за приходите подписа-
ха споразумение за
взаимодействие при
осигуряването на
достъп до електрон-
ни административни
услуги. С документа
се регламентира реда
и начина за електрон-
на свързаност между
двете институции,
което ще даде въз-
можност за осъ-
ществяване на ин-
теграцията на персо-
налните кодове на
НОИ и НАП. По този
начин осигурените
лица, които имат 12-
цифрен персонален
идентификационен

код, издаден от НАП,
ще могат да постъп-
ват справочните ус-
луги  и от информа-
ционната система на
НОИ.

От 1 юли 2015 г.
справочната еле-
ктронна услуга
„Справка за осигури-
телен стаж и доход
при пенсиониране“
от интернет стра-
ницата на НОИ, вече
е достъпна и чрез
персоналния иденти-
фикационен код на
НАП. Тя е публикува-
на в рубрика „Е-услу-
ги“ по ЕГН  на НАП.
След потвърждаване
на избор за достъп до
нея чрез персоналния
код на агенцията по
приходите, потреби-
телят автоматично

те. Гражданите да не
могат да санират апа-
ртаментите си самос-
тоятелно, а само по
общ проект на цялата
сграда. Общите събра-
ния на собствениците
да се произнасят за
вътрешните ремонти
и външните преус-
тройства, както и за
поддръжката на блоко-
вете. Общините да за-
тегнат контрола по
външния вид на сгради-
те, естетиката и цве-
та на фасадите, ос-
тъкляването на балко-
ните. Това предвиждат
още промените в зако-
на. “Етажната собстве-
ност трябва да има
много по-активна роля -
с по-строги правила,
санкции и правомощия.
Трябва да се създаде
ред и да се преуста-
новят практиките за
саниране само на един
апартамент или ос-
тъкляване на определен
брой фасади. Кръпките
по сградите трябва да
бъдат забранени”, зая-
ви неотдавна регионал-
ният министър Лиляна

нирането само на от-
делни апартаменти,
което ще може да се
прави само по общ
проект на цялата сгра-
да. Правителството
прие вчера проект за п-
ромени в Закона за уп-
равление на етажната
собственост, който ще

внесе за разглеждане и
приемане в парламента.

51% от съседите в
блока вече ще могат да
вземат решения за пос-
тавяне на рекламни па-
на или антени върху
сградата. Същото важи
и за решенията за при-
съединяване към топло-
фикация, водопровод
или газопровод или за
отказването от тях. В
момента тези решения
се вземат с гласовете
на поне 67% от съседи-

се пренасочва към сай-
та на приходната аге-
нцията. Съгласно ус-
тановеният ред, ли-
цето въвежда своя
личен идентификато-
р и ПИК на приходна-
та агенция. След ус-
пешна оторизация
справката се изпълн-
ява автоматично ка-
то се визуализира на
сайта на НОИ.

Предстои списъкът
на електронните ус-
луги на НОИ, които
да могат да се пол-
зват с персонален код
на НАП, да бъде  раз-
ширяван. В него ще
бъдат включени и
други справки, пре-
доставяни на осигу-
рените лица по ЕГН
или на осигурителите
по ЕИК/БУЛСТАТ.

Днес в Двореца на културата от 10,30 часа
ще бъде проведено обществено обсъждане
на Наредбата за управление на общинските
жилища. Едва след това документът ще бъ-
де внесен за разглеждане и в постоянните
комисии на местния законодателен орган, а
след това – и за приемане на заседание на
ОбС.

В Наредбата се уточнява не само що е об-
щинско жилище, как се придобива и уп-
равлява то, но как става настаняване под
наем в резервния  и ведомствения общин-
ски жилищен фонд, както и при какви усло-
вия могат да се прекратят наемните взаи-
моотношетния, продажбите и заменките на
общински жилища, наемните и продажни
цени. Заложената в наредбата наемна цена
на квадратен метър е 0,80 лв. Тя се опре-
деля съгласно зоната и подзоната, в която е
построено жилището, конструкцията на
сградата, разположението на апартамента
във височина и др. При евентуална продаж-
ба пазарната цена на общинските жилища
се определя от лицензиран оценител.
Средствата от продажба се изразходват
приоритетно за довършване на започнато от
общината жилищно строителство или за из-
граждането на нови общински жилища.

Близо 5000 пчелари искат
помощ de minimis

Силвия ГРИГОРОВА
Заявления за подпомагане от близо 5000

пчелари за над 445 000 пчелни семейства
са постъпили в областните дирекции на Дър-
жавен фонд „Земеделие”. Приемът на доку-
менти за подпомагането по схемата de mini-
mis за справяне с последствията от неста-
билните климатични условия през 2014 г. и
началото на 2015 г. се приемаха от 10 до 30
юни. По схемата можеха да кандидатстват
само регистрирани по Наредба № 3 пчела-
ри, които имат поне 10 пчелни семейства.
Независимо какъв е максималният брой на
пчелните семейства, които притежава пче-
ларят, поискал подпомагане, помощ се по-
лага на максимум 200 от тях. Общият бю-
джет по схемата de minimis за пчеларите е
3,5 милиона лева.

Подпомагането, което ще бъде разпреде-
лено на всяко пчелно семейство ще стане
ясно след като приключи окончателната об-
работка на документите и се установи каква
част от заявителите са допустими за подпо-
магане. Срокът за сключване на договори и
изплащане на средствата на пострадалите
пчелари е от 13 до 31 юли 2015 г. Общият
размер на помощите de minimis за един зе-
меделски стопанин, както и за едно и също
предприятие, не може да надхвърля лево-
вата равностойност на 15 000 евро (29 337,
45 лв.) за период от три данъчни години
(2013 – 2015).



Общество4 3 юли 2015 г. Съперник

10 000 пъстърви зариби ЮЗДП на река Струма
Целта е да се запази биоразнообразието

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП д-р Владимир Уручев ще
открие Европейски информационен център в Перник

Зоя ИВАНОВА
Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП д-р Владимир Уручев ще открие

Европейски информационен център на членовете на Европей-
ския парламент от ГЕРБ/ЕНП в град Перник утре  от 16:00 часа.
Офисът се намира на ул. Благой Гебрев № 20,  където е и пар-
тийният офис на ПП ГЕРБ в кв. Изток в Перник, съобщават от
пресцентъра на ГЕРБ в Перник.

В информационния офис, жителите на Перник ще  могат да
получават актуална информация за дейността на евродепута-
тите на ГЕРБ в Европейския парламент и другите европейски
институции, както и да се информират за техните права като
европейски граждани.

110 българи с вируса на ХИВ
от началото на годината

Зоя ИВАНОВА

Силвия ГРИГОРОВА
Югозападното дър-

жавно предприятие
по горите стартира
кампания по зарибява-
нето с балканска пъс-
търва. Първите 10 000
пъстърви бяха разселе-
ни по горното течение
на река Струма, над
Чуйпетлово.

Общо над 100 000 бал-
кански пъстърви ще за-
риби ЮЗДП тази годи-
на. Това съобщи дирек-
торът на държавното
предприятие- инж.
Дамян Дамянов. Те ще
бъдат пуснати по гор-
ните течения на реки-
те Струма, Треклянска,
Места и Вит

 „Основната цел на
това разселване е да се
запази биоразнообра-
зието и възстановят
 запасите на местния
вид балканска пъстър-
ва. Стопанисвайки един
огромен държавен ре-
сурс ние имаме много-
функционални дейнос-
ти и една от тях е уп-
равление на водното и
рибното стопанство
като елемент от наша-
та разностранна дей-
ност. Днес разселвахме
пъстърви, които са с
големина 1.5 см и те-
жат 1 грам, това е така
наречената нулева пъс-
търва. За около 2 годи-
ни тя ще стане с нор-
малните за улов разме-
ри. Идеята е, че рибите
с тази големина се ада-
птират много по-бързо
и по-лесно и незначи-

телно количество от
тях измира при превоза
от рибното стопанс-
тво до мястото на раз-
селване.

Искам да подчертая,
че след 2 години тази
риба ще бъде там, къде-
то сме я разселили сега,
защото това е типич-
ното за този вид мес-
тообитание. Този вид е
устойчив на речните
течения и ги предпочи-
та. Затова зарибяваме
горното течение на
Струма, което се нами-
ра на 1 400 м надморска
височина и на около 4
км от изворите на река-
та във Витоша, в зем-
лището на село Чуйпет-
лово, в Природен парк
Витоша- ловно сто-
панство „Витошко-село
Студена”. Освен това
в момента реката е
сравнително малка, кое-
то също благоприят-
ства за бързото ада-
птиране на малките
пъстърви”, поясни
инж. Дамянов. Според
него би трябвало да
има повече такива зари-
бителни дейности,
свързани със запазване
и увеличаване на рибно-
то и дивечово богатс-
тво, защото ние, хора-
та, сме по-силни в ек-
сплоатацията и не тол-
кова активни при въз-
становяването на по-
пулацията не само на
риби, но и на диви жи-
вотни. „Затова бих при-
зовал всеки, който има
съпричастност към за-

пазването на природа-
та и на нейната фауна,
да помага колкото има
възможност. Имам
предвид че пъстърво-
вите стопанства раз-
полагат с достатъчни
количества зарибите-
лен материал и всяко
ведомство или органи-
зация, което има жела-
ние и възможности, мо-
же да закупи и разсели
балканска пъстърва, а
защо не и други видове
риби. Разселването се
налага тъй като на мно-
го места, заради брако-
ниерски набези, мес-
тният вид е драстично
намалял като количес-
тво, а на места дори
балканската пъстърва
е изчезнала напълно. За-
това за този вид се на-
лага периодично да се
извършва такова раз-
селване. Искам да под-

чертая, че нашите зада-
чи въобще не се припок-
риват с ангажименти-
те на Изпълнителната
агенция по рибарство и
аквакултури”. Затова
ние търсим горните
течения на реките при
разселването”, допълни
Дамян Дамянов.

На въпрос на журна-
листи- може ли тези
10 000 риби да възста-
новят популацията на
балканската пъстърва,
защото не е тайна, че
подобно зарибяване не
е правено от ИАРА по-
вече от 4-5 години и оз-
начава ли това, че и за-
напред ще се разчита
само на добрата воля на
държавните горски
предприятия за въз-
становяване на рибни-
те запаси, инж Дамянов
отговори:”Разбира се
10 000 риби в никакъв
случай не е достатъч-
но количество, за да
разчитаме само на тази
наша инициатива. За-
това призовах, при же-
лание, да има и добро-
волно зарибяване, защо-
то това е в името на
нашата природа. Спе-
циално тук, по горното
течение на река Стру-
ма риболовът е забра-
нен, но за съжаление,
това не спира браконие-
рите.  Използват се
всякакви незаконни на-
чини на улов: с ток, сър-
кме, с хлорна вар. Зато-
ва трябва освен да опа-
зваме рибното богатс-
тво, да се стремим и да

го възстановяваме. Не
бих казал, че само ние
сме се ангажирали с раз-
селване. Не знам какви
са приоритетите на
ИАРА, но в нашите го-
дишни планове и плано-
вете за стопанисване и
ползване на дивеча и ри-
бата е залегнало еже-
годно закупуване и раз-
селване на риба. Тази го-
дина освен риба, ще раз-
селваме и едър, и дребен
дивеч. Това е част от
политиката на Минис-
терството на земеде-
лието и храните и рес-
пективно на нашето
предприятие”.

На въпрос на „Съпер-
ник”- Горските служи-
тели освен че воюват
срещу бракониерския
улов на дивеч и срещу
бракониерския улов на
риба. Имайки предвид,
че преди повече от ме-
сец беше закрито тери-
ториалното звено на
ИАРА в Перник, значи ли
това, че горските ще
трябва да вършат ра-
ботата и на експерти-
те от ИАРА, директо-
рът на ЮЗДП отгово-
ри:”За регион Перник
така се очертават не-
щата. Ние се опитваме
да предприемаме се-
риозни действия по за-
силването на охраната
на язовир Студена, кой-
то е важен обект, тъй
като е вододайна зона,
но за останалите язо-
вири и реките в региона
ще трябва да са грижа
на ИАРА”.

Към средата на юни носителите на ХИВ у нас са
2159, от началото на годината новорегистрираните
случаи са 110, сред тях няма нито едно дете. Анти-
ретровирусна терапия получават 1009 пациенти.
Това беше обявено на годишата конференция по
програмата „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”.
Носителите на вируса у нас са намалели в сравне-
ние с минали години.В същото време обаче има
много сериозно увеличаване на броя на заразени-
те мъже в групата на практикуващите еднополов
секс (от 16% на 44% от новооткритите случаи), от-
читат експертите. Относително високо е разпрос-
транението на ХИВ сред хетеросексуалните, въз-
растовият пик е изместен към групата на 30-39 го-
дишните, докато преди няколко години пикът е бил
при по младите – на възраст под 29 години, сочат
още данни от анализите. Благодарение на финан-
совата помощ на Глобалния фонд през последните
години у нас бе разгърната сериозна дейност, коя-
то обхвана на практика всички социални групи в
повишен риск, приложиха се ред ефективни прак-
тики за работа на терен, бе отчетено още днес.
Сред най-добрите постижения според експертите е
засилената превенция в местата за лишаване от
свобода, създаването на нископрагови центрове в
ромските махали, разгръщането на програми за
обмен на игли и спринцовки, образователните ини-
циативи сред служители на затворите и програми-
те от типа „връстници обучават връстници”, мобил-
ните кабинети за анонимно консултиране.

Свободни места у нас
за още 1300 бежанци

Любомира ПЕЛОВА
Бежанските центрове в страната имат го-

товност да настанят още бежанци. 1300 са
свободните места за настаняване на миг-
ранти, като има възможност в кризисна си-
туация за осигуряване на още 1000. Това
заяви Никола Казаков, председател на
Държавна агенция за бежанците при Ми-
нистерски съвет. Според него от днес за-
почва процедурата по настаняване на бе-
жанците, които бяха задържани при вче-
рашната специализирана операция на
ДАНС и МВР в столицата. Относно условия-
та в бежанските лагери Никола Казаков
коментира, че има какво още да се желае и
добави, че от днес започва назначаването
на нови лекари в Държавната агенция за
бежанците.

„Един от най-сериозните проблеми пред
бежанците, това е непознаването, незнае-
нето на езика на държавата, която ги прие-
ма. В приетата наскоро стратегия за „Миг-
рация, убежище и интеграция“ има редица
дейности, които са залегнали с цел интег-
риране на бежанците, на получилите закри-
ла“, обясни Казаков. По думите му на пър-
во място е изучаването на езика. „Още до-
като са в процедура по получаване на зак-
рила, те ще изучават езика в центровете на
Държавната агенция за бежанците. След
като получат закрила ще бъдат обучавани
по отделни други програми“, добави Нико-
ла Казаков. По думите му, дейността на ин-
теграцията на бежанците няма да бъде
дейност само на агенцията, а в нея ще се
включат министерствата.

Председателят на Държавна агенция за
бежанците Никола Казаков каза още, че от
началото на годината 6000 души са подали
молба за закрила, като това е два пъти по-
вече в сравнение с предходната година. По
думите му, очаква се до края на годината
броят да надвиши 13 000 души.

 



Рекламно  приложение

Петък, 3 юли 2015 г., брой 124/5731/ година XХI

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

АПАРТАМЕНТИ:
1. Едностаен Изток, до КАУФЛАНД,
преустр. в 2-ст, РVС, - 13 990 евро
2. Едностаен, Изток, ЕПК, ет. 7,
южна, до ДСК - 16 999 евро
3. Двустаен, ЦГЧ, нова тухла,
след ген.ремонт, ет. 4, 72м2 - 31 999 евро
4. Двустаен Тева -72 м2, ет. 6,
изцяло източен, по БДС - 10 300 евро
5. Двустаен Мошино, 76 м2, ет. 4,
ново стр. акт 14 - 28 121 евро
6. Двустаен Изток, ет.1, до ОДЗ,
РVС, саниран, тераса - 15 555 евро
7. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 3,
ТЕЦ, тераса, освежен - 15 444 евро
8. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 7,
ТЕЦ, след ремонт, обзаведен - 15 888 евро
9. Двустаен Юр. Гагарин, ет. 2,
преустр. в 3 ст, ТЕЦ, тераса - 19 999 евро
10. Двустаен, Ю. Гагарин, ет. 7,
РVС, реновиран, преустроен - 21 300 евро
11. Двустаен до „Казабланка”,
ет. 2, нова сгр. с акт 16, обитаем - 33 700 евро
12. Двустаен Изток, до БИЛЛА,
ет. 2, ЕПК, ТЕЦ, подобрения - 24 990 евро
13.Тристаен Изток, ет. 5, ТЕЦ,
нов панел, РVС, до пазара - 34 900 евро
14. Тристаен Юр. Гагарин,
102 м2, ЕПК, ет. 7, югозапад - 38 999 евро
15. Тристаен Изток, нов, акт 16,
луксозен интериор и обзавеждане- 70 900 евро
16. ЛИЗИНГ-Тристаен Изток, ет. 3,
нова сграда, луксозен,обитаем- 48 999 евро
17. Четиристаен ЦГЧ, ет. 9/от 11/,
лукс. ремонт и гаранц.
пълно обзавеждане - 44 990 евро
18. Търг. сграда ЦГЧ, РЗП - 330 м2,
четири нива, самост. подход - 165 000 евро
19. Магазини Изток, работещ, търг. к-с,
25 и 36 м2, лукс. изпълнение – 15 800 евро

 20. АПАРТАМЕНТИ и МАГАЗИНИ, НОВО
СТРОИТЕЛСТВО

-акт 16, до БИЛЛА- ИЗТОК
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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
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                 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/
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"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. 
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 Ул. "Черешово топче" № 2, ет. 2, офис 10 /срещу Пожарната до ЕОДент/

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

ПРОДАВА:
1. Едностайни, Тв. ливади, ет. 1, ет. 2, ПВЦ, изолация - 34 000 лв.
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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Търся сериозна бригада за машинна
мазилка. Постоянна работа и добро
заплащане. - тел.0886436360

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

Търся работа като фадромист или
мотокарист - тел. 0895768206

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

Аз съм на 26 години, търся си
постоянна работа в чужбина като
камериер, помощник кухния,
детегледач. Имам начални знания по
английски език А1, отговорен съм
амбициозен и с желание за работа. -
тел. 0893475701

Фирма търси секретарка с английски
език и компютърни умения на трудов
договор заплащане 500 лева. За повече
информация Г - н Георгиев телефон 0888
459939

Транспортна и туристическа агенция
търси шофьори за автобусен превоз с
категория Д. Автопарка на фирмата се
намира в гр. Радомир - тел. 0885828498

Нон стоп “Струма” търси барман/ка/ за
предпочитане пенсионер/ка/ - тел. 0896/
820 644

Д-р  Джунков
акушер-гинеколог

приема вторник и четвъртък от 17 00 до 19 00 ч

прегледи, консултации, цитонамазка, ехография

Кв. Изток,  ул. “Минск” 13 Б, ап. 8

GSM: 088/8700 258,  тел. 67 49 05

Продавам перфектна караванаFLET-
WOOD - KOLCHESTER. Разполага с
химическа тоалетна, 2мивки, хладилник,
бойлер, отоплителна печка, готварска
печка с фурна и скара на газ.
Осветлението е LED и е 25w общо и под
тентата. Регистрирана с хубави гуми и
готова за незабравими прживявания.
тел. 0897964311

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

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

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

Доставям пернишки и
бобовдолски въглища на място.
въглищата са високо калорични и са
изчистени от пепел и камани и
всякъкви блокуци. за парно котели
и печки цената е изгодна и превоза
е за наша сметка. пернишки - 200лв
бобовдолски - 220лв това са цените
за перник, софия и софия област.
тел. 0896273108

Ремонтирам коли бусове - ходова
част двигатели и аспухова система
изгодно с оригинални части и
гаранция 100% - за извършената
услуга - - и двигатели на яхти като
за тях се намират малко по трудно
частите - тел. 0898433564

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

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.

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

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.“

Строителна
бригада

извършва следните
услуги:

- тенекеджийски
услуги,

- хидроизолация,
- конструкция и

ремонт на покриви
- тел. 0895/996 979

Продавам компютър сглобен
на 10.01.2015г. Частите са под-
брани, за да се получи една
наистина страхотна машина,
която върши работа за видео
обработка, поддържане на сър-
въри, играене на всякакви игри
и работа с много тежки програ-
ми. зван!Измерва пулс,разстоя-
ние,изгорените калорий,вре-
ме.Размер 50/80/120см. Осем
степени на натоварване. - тел.
0894/746 767

Продавам запазена
четириместна палатка. Състои
се от предверие и 2 помещения
по 2 места. На цвят е
тъмносиня. тел. 0886690923

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

Продамам плейстейшън 3
500GB КУПУВАН ОТ
ТЕХНОПОЛИС - тел. 0894217997

Продавам Велотренажор NEO
в отлично състояние. Цента 110

лв. - тел. 0887414897
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Подпалиха иконите в
параклис над Сопот

Пожар е избухнал в параклиса „Св. Георги” над
Сопот тази нощ. Унищожени са икони и други
църковни вещи. Стените на храма са опушени.

След потушаването на огъня е станало ясно, че
всички икони са били свалени от стените, струпани
в центъра на параклиса и са подпалени, съобщи
Радио Пловдив.

Кметът на Сопот Веселин Личев заяви за Радио
Пловдив, че пожарът е подпален умишлено и най-
вероятно се касае за хулиганска проява. Сигналът
за инцидента е бил подаден от Атанас Николов,
един от дарителите.

Местният свещеник отец Марко уточни, че храмът
е от 12-и век и е един от най-старите в района на Сопот, почитан много от богомолците,
предаде БТА. На всеки 6 май в него се отслужват празнични литургии.

Със средства на местни бизнесмени параклисът е ремонтиран, а всички икони
са дарени от сопотчани, добави свещеникът. По думите му храмът е бил денонощно
отворен, няма видеонаблюдение, но до момента никой не е посягал с цел кражба.

Огънят е потушен и се извършва оглед, при който са назначени оценъчна и
пожаро-техническа експертизи.

Директорът на Областна дирекция на МВР Пламен Узунов коментира, че се
допуска и възможна връзка с протеста на мюсюлманите в Карлово преди два
дни, но и това ще се изясни когато бъдат заловени извършителите.

"В момента се провежда пълен комплекс от разследващи и издирвателни
действия в голям мащаб. Има кръг от заподозрени и оперативни следи, по които
ще се стигне до извършителите", каза още Пламен Узунов.

Районна прокуратура – Карлово вече е поела случая. Образуваното досъдебно
производство е за унищожаване на религиозни символи и повреждане на молитвен
дом. Към момента то се води срещу неизвестен извършител, като на полицията е
разпоредено незабавното му издирване.

Прокуратурата призовава всички граждани, които имат информация по случая,
да се обърнат към органите на МВР, за да подпомогнат разследването.

Западна Европа в капана на африканска жега
Гребен на високо атмосферно налягане е причината за издигане и

продължаващо на широк фронт преместване на горещи въздушни маси към
европейския континет.

Гореща вълна заля западната част на континента тези дни. Тя е
предизвикана от движещ се от Тунис до северната част на Скандинавието
тропичен въздушен поток.

Следвайки посоката на движение на въздушните маси в този тип вихри,
по западната му периферия на север от Африка се издигат горещи въздушни
маси.

В момента те са обхванали цяла Испания, почти цяла Франция и части от
Бенелюкс и Великобритания.

Белгия отчита невиждани от над 100 години жеги
Белгия е в капана на незапомнена жега. В страната в последните дни

бяха измерени температури над 34 градуса по Целзий.
Високите температури стават повод и за закъснения на влаковете, тъй

като релсите се огъват. Специалисти отбелязват, че температурата на
повърхността на релсовия път достига 50-70 градуса. Така на всеки 100
метра железен път се наблюдава разширение от седем сантиметра.
Прегряват и кутиите за електронен контрол на скоростта на влаковете.

Времето вчера стана повод за пожар на гарата в столичното предградие
Вилворд.

Синоптиците посочват, че измерената вчера температура от 34,4 градуса
по Целзий е най-високата, отчитана в страната от 1901 г. насам. Днес
температурите са още по-високи, а синоптиците предупреждават за
задържане на жегата, но и за наближаването на бури.

Температурите във Франция, Великобритания и Испания също достигнаха
пикови нива

В Париж термометрите вчера отчетоха 39,7 градуса. Това е най-високата
юлска температура във френската столица от 1947 г.

"Оранжева тревога" е обявена в 47 департамента от общо 95 на
европейската територия на Франция, съобщава БТА. Десетки хиляди
французи останаха часове без ток.

В Париж бяха отворени специални зали с климатична инсталация за
страдащи от жегата. Френските метеоролози очакват горещините да се
задържат до следващата седмица.

Горещините не подминаха и Великобритания. В Лондон вчера беше
регистриран абсолютен рекорд от 36,7 градуса на летище "Хийтроу".

Горещата вълна е в апогея си и в Испания. В южния град Кордоба бе
отчетена температура от 44 градуса. От петък в Испания е очакван нов горещ
фронт, който ще продължи поне девет дни и ще обхване и други европейски
страни.

В следващите дни, с бавното преместване на гребена на изток, те ще
проникнат и в Швейцария и Централна Европа.

Горещото време в Западна Европа ще продължи до средата на следващата
седмица.

България - по-хладен въздух
Нашата страна също е под влиянието на този гребен, но засега - в обратна

посока: от север и североизток към източната част на Балканите се спуска
по-хладен въздух от североизточните части на континента. На това дължим
и малко по-ниските от обичайните температури и относително нестабилната
атмосфера в западната половина на страната.

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 1 и 2 от ЗОС, във връзка с чл. 19
от ЗСПЗЗ и чл. 82 от Наредбата за общинската собственост, приета с Решение №
60 от 26.04.2013г. на Общински съвет – Радомир и Заповед № 499/02.07.15г. на
Кмета на ОБЩИНА РАДОМИР

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

„търг”/ за отдаване под наем на ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, СТОПАНИСВАНИ ОТ
ОБЩИНАТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 19 ОТ ЗСПЗЗ, както следва:

1. Имот № 041033 в землището на гр. Радомир, Община Радомир, м.
„Широки дол”, с НТП – ливада и площ 20,974 дка, VI – категория, АОС № 2843/
07.05.14г. при първоначална годишна наемна цена – 251,69 лв.

2. Имот № 041051 в землището на гр. Радомир, Община Радомир, м.
„Широки дол”, с НТП – ливада и площ 9,671 дка, VI – категория, АОС № 2842/
07.05.14г. при първоначална годишна наемна цена – 116,05 лв.

3. Имот № 041052 в землището на гр. Радомир, Община Радомир, м.
„Широки дол”, с НТП – ливада и площ 23,841 дка, VI – категория, АОС № 2841/
07.05.14г. при първоначална годишна наемна цена – 286,09 лв.

4. Имот № 011018 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Тегарчица”, с НТП – нива и площ 5,757 дка, IХ – категория, АОС № 3083/16.06.15г.
при първоначална годишна наемна цена – 46,06 лв.

5. Имот № 011033 в землището на с. Дрен, Община Радомир, м.
„Тегарчица”, с НТП – нива и площ 22,805 дка, IХ – категория, АОС № 3079/12.06.15г.
при първоначална годишна наемна цена – 182,44 лв.

  II. Търгът за отдаване под наем на описаните имоти – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ,
да се проведе на 10.07.2015 г. от 10.00 часа в сградата на община Радомир.
При непровеждане на търга, поради неявяване на нито един кандидат отговарящ
на условията от тръжната документация,  повторен търг да се провежда всеки
втори четвъртък от месеца от 10.00 часа в сградата на община Радомир до
отдаване под наем на имотите.

III. Срок за сключване на договора и начин на плащане – Кметът на
Общината сключва договор за наем със спечелилия участник в двуседмичен
срок, след влизане в сила на заповедта за спечелен търг, съгласно чл. 114, ал. 3
от Наредба за общинската собственост. Наемът за земеделската земя,
стопанисвана от Общината по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ се заплаща до един месец
от влизане в сила на Заповедта за спечелен търг на касата на Общината.

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

провеждане на търга и изискванията към кандидатите се закупува срещу сумата
от 20 лв. (двадесет лева) за всеки обект поотделно, и се внесе по сметката на
Община Радомир № BG77IABG74788400467000, BIC: IABGBGSF, код 447000 при
БАНКА ИНТ. АСЕТ БАНК – ПЕРНИК до 16.00 часа на 09.07.2015 г. В случай
на провеждане на повторен търг, тръжна документация се закупува до 16.00
часа на деня, предхождащ този, в който ще се проведе търга, от касата на Община
Радомир.

          2. Заявлението за участие в търга (по образец от тръжната документация)
да бъде регистрирано до 16.00 часа на последния работен ден преди деня на
провеждане на търга.

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

началната наемна цена по сметката на Община Радомир№
BG64IABG74783300466903, BIC: IABGBGSF,при БАНКА ИНТ.АСЕТ БАНК–
ПЕРНИК. Депозитната вноска се внася за всеки един от обектите по сметката на
Община Радомир до 16.00 часа на 09.07.2015г. В случай на провеждане на
повторен търг, депозитната вноска се внася до 16.00 часа на деня предхождащ
този, в който ще се проведе търга.

 Информация за провеждане на търга и оглед на земеделските земи може
да бъде получена в отдел „ОС и ЕП” или на тел. 0777/82435 към Община Радомир,
всеки работен ден в рамките на установеното работно време.

Този месец ще може да се наблюдава ”синя Луна”
През юли ще станем свидетели на

рядко природно явление - на т.нар.
синя Луна, предаде "Лента", като се
позова на информация на
Московския планетариум.

Синя Луна е названието на второто
пълнолуние в рамките на един
календарен месец, съобщи БТА.
Тази нощ ще е първото за юли.

Повечето години имат 12
пълнолуния, появяващи се по
веднъж на всеки месец, но в някои
години се появяват по две
пълнолуния в един месец. Тогава
втората Луна се нарича "синя".
Явлението няма нищо общо с цвета

на Луната, отнася се единствено до периодичността на фазите й и се наблюдава
веднъж на около две години и половина (средно 2,7154 години). Словосъчетанието
"синя Луна" често се използва в поезията и музиката за обозначаване на нещо
изключително рядко. Синя Луна ще има на 31 юли.

Предишният подобен феномен е бил през 2012 година - на 2 и 31 август.
Следващата "синя Луна" ще е през януари 2018 година.
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Действайте правомерно
Голяма част от Овните ще действат против

интересите си, ако предпочетат да утаят истината по
дадена тема и си послужат с лъжа. Получи ли се така,

усилията ви за реализация на целите ще са напразни, а не е
изключено вашите противници да ви навредят допълнително
като ви блокират.

Затруднения
Денят носи много затруднения за реализацията на

вашите цели и ще предизвика доста кавги във връзка с
финанси. Проблематични ще са взаимоотношенията с

човек от вашето близко обкръжение. Изрекъл е тежки
квалификации по ваш адрес. Твърде вероятно е да прекъснете
отношенията си.

Внимавайте!
Денят зарежда Раците с хитрост и събужда агресия

у повечето от родените в знака. Не се поддавайте на
тези коварни влияния и не действайте първосигнално.

Прескочите ли границата на отзивчивостта и
добронамереността, ще последват сблъсъци и неотразими
противникови удари.

Реализиране на цели
Доста сполучлив, денят гарантира на Близнаците

пълноценна реализация на цели и видим напредък за
осъществяването на проекти, които настойчиво
преследвате. Някои представители на зодията

ненужно влизат в конфронтации с околните и може да си
създадат проблеми.

Успешно разгръщане
Тонът на звездното слово за деня е оптимистичен и

ясно подчертава, че шансът ви за успех е доста силен.
Пазете се от измами! Редно е и самите вие да не
действайте чрез такива. Сполука и реализация на

целите си ще постигнете в условията на честна партньорска
обвързаност.

Действайте стратегически
Това е деня който ще тласне голяма част от Девите

към хитрост и неправомерни действия в материалните
среди. Последните често означават лоши хитри удари
нанесени на противника, които със сигурност ще ви

докарат бъдещи проблеми. Легалният ви успех е заложен в
стратегическия подход.

Ярко напрегнат ден
Труден и нервен ден, характерен с делови проблеми и

нарастваща нестабилност в обществените среди и
деловите сфери. Във ваш интерес ще е да сте

достатъчно дистанциран (поне за момента от тях), защото
борбата за надмощие е изключително остра и се води без
никакви правила

Неудобства и лъжи
И вашият ден носи неудобства от делови тип,

неспазени обещания и опити за материални измами, но не
може да се отрече, че сте достатъчно предпазливи и
силно наблюдателни. Денят е лош за водене на преговори

или за сключване на сделки. Внимавайте! Застрашени сте от
измама.

Нерви и противоречия
Позициите на Стрелците са стабилни и безпроблемно ще

реализират целите си, ако не се поддадат на
изкусителната мисъл да хитруват при реализиране на
целите си. Противоречията с колегите или с партньорите

в бизнеса ще предоставят шанс на противниците ви за реализиране
на печалби.

Силна нервност
Деня е тежък по две причини - сблъсък с делови

противници и ярка нервност. Шансът ви за
реализация на целите е много силен, а ако успеете да
овладеете нервното си напрежение, вероятността
за сполука многократно нараства. Не водете

преговори и не сключвайте споразумения.Копирано от
standartnews.com

Допускате грешки
Сряда е малко по-добъра от предните три дни, но на

практика това "по-добър" не означава почти нищо, ако
не насочите усилията си към отстраняването на
проблемите и стабилизирането на позициите ви -

лични, професионални и обществени. Много важно е да отстраните
грешките. Всичко зависи от вас самите, всичко е във вашите
ръце затова не се бавете в решенията си. Точно сега е момента
да постигнете целите си макар и трудно.

Разчитайте на късмета
И вашето напрежение никак не е малко. Важно е да

овладеете нервността си, да не се раздвоявате. Не се
поддавате на идеи, тласкащи ви към хитри действия
и измами, защото несъмнено ще си навредите.
Спокойно може да се облегнете на късмета, който

днес работи усърдно за вас. В оставащите дни на седмицата не
пропускайте шанса си за печалба. Той може да се осъществи ако
участвате в някоя от игрите в който е вашия късмет. Желаем
ви успех.

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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Àä çà ÖÑÊÀ â Ïåðíèê îáåùàâàò ôåíîâåòå
И „Оборище”  е разлютен на „червените”,става напечено още преди началото на сезона

Бизнесмен даде 8000 лева за 
пропуски за мачове в България

Бизнесменът Ангел Попов е закупил че-
тири карти от по 2000 лева за ВИП сектора
на “Лаута”, откъдето да гледа любимия си
Локомотив (Пловдив) през новия сезон.
Това съобщи изпълнителният директор на
“черно-белите” Константин Думанов. Той
каза също, че собственикът на “Рефан” ще
рекламира фирмата си и с голямо пано на
“Лаута”.  ”Надявам се действието на Ангел
Попов да накара и останалите бизнесмени
да подадат ръка на Локомотив (Пловдив)”,
каза Думанов, цитиран от PlovdivDerby.  П-
ловдивският сайт научи още, че картите са
произведени от “Рефан България” и също
така осигуряват на всеки притежател на
членска карта от 10 до 30% отстъпки в ма-
газините на парфюмерийната компания. ”-
Призоваваме нашите привърженици за ак-
тивно пазаруване на абонаменти карти. То-
ва е помощ, която е много необходима, за
да продължим изчистването на задължен-
ята на клуба”, каза още Думанов. 

УС на “Миньор” ще
заседава в понеделник

Управителният съвет на Миньор (Перник) ще
се събере вероятно в понеделник, съобщи пре-
зидентът на клуба Светлозар Райков. До края
на седмицата пък ще се проведе среща с кмета
на Перник Иван Иванов, за да бъде обсъдена
създалата се ситуация в отбора, от който си
тръгнаха шестима футболисти заедно със стар-
ши треньора Христо Янев.  В ЦСКА преминаха
Александър Александров, Йордан Йорданов,
Милен Кикарин, Виктор Райчев и Димитър Пан-
талеев. Съществуването на Миньор не бива да
бъде поставяно под съмнение, категорично е
ръководството на клуба.  Перник разполага
със сериозна кадрова база. Юношите старша
възраст се класираха четвърти в столичната
група, клубът има школа, в която тренират 250
деца. На заседанието в понеделник Управител-
ният съвет ще обсъди кадровата политика, бю-
джета на новото първенство и треньорският
пост. 

Красен Кралев за
представянето ни в Баку

Министър Красен Кралев представи пред Пар-
ламентарната комисия по въпросите на децата,
младежта и спорта анализ за участието на родни-
те спортисти на първите Европейски игри в Ба-
ку.”Състоянието на спорта ни е такова, че трябва
да се радваме на всеки един успех. Не бива да из-
падаме в излишна еуфория, нито да правим траге-
дии. Това са все пак едни експериментални игри,
в които трябваше да си сверим часовниците. Ис-
тината е, че в много от спортовете конкуренцията
не беше особено сериозна. България също не уча-
ства с най-доброто, с което разполага, и много фе-
дерации дадоха шанс на младите състезатели. Със
спечелените 10 медала се наредихме на 27-о
място от 50 държави. Наблюдава се тенденцията,
че все повече жени печелят отличия за България
- 8 срещу 2 за мъжете”, посочи министърът. Той
допълни, че от всички федерации, които имаха
представители в Азербайджан, ще бъде поискан
отчет на постигнатите резултати.Министърът под-
черта, че сребърното отличие на националите по
волейбол е безспорен успех за страната, защото е
доказателство, че този спорт има потенциал да
подготви два отбора, които да играят на високо
ниво по едно и също време. Кралев отбеляза още,
че Германия беше единственият отбор, който оти-
де в Азербайджан с титулярния си състав и отказа
участие в Световната лига, а основен приоритет
за родната централа през тази година е участието
в Световната лига и Европейското първенство, на
което сме домакини заедно с Италия.За представ-
янето в бадминтона спортният шеф поздрави Габ-
риела и Стефани Стоеви за спечелената титла, но
акцентира, че тя е очаквана, тъй като те бяха пос-
тавени под номер 1 в схемата. Бронзов медал на
сингъл пък спечели Петя Неделчева.Министърът
определи като безспорен успех спечеленото от
Антоанета Бонева сребърно отличие в спортната
стрелба, защото състезанията са протекли при из-
ключителна конкуренция. За Игрите в Рио спор-
тната стрелба има три квоти - на Антоанета Боне-
ва, Антон Ризов и Самуил Донков, а до края на го-
дината се очаква и Мария Гроздева да вземе така-
ва.Въпреки четирите медала на Елица Янкова,
Евелина Николова, Тайбе Юсеин и Даниел Але-
ксандров, Кралев беше категоричен, че от българ-
ската борба се очакват по-сериозни успехи. “Не
бива най-успешният български спорт да остава
без отличие в свободния стил. Все пак в Баку над-
преварата по борба беше и европейско първенс-
тво”, каза Кралев, който отчете, че някои от най-
добрите борци като световните шампиони Иво Ан-
гелов, Елис Гури, Христо Маринов и Михаил Ганев
не заминаха за Азербайджан, защото подготовка-
та на родните спортисти е била насочена основно
към световното първенство в Лас Вегас, където
ще се печелят олимпийски квоти.Останалите ме-
дали, които взе България, бяха в неолимпийския
спорт самбо, където Калина Стефанова спечели
сребърно отличие, а Магдалена Върбанова брон-
зово

Кралев отбеляза, че България има безспорни
традиции и успехи в самбото, но конкуренцията в
този спорт е далеч по-малка в сравнение с оли-
мпийските спортове.

Министърът на младежта и спорта посочи, че в
спортовете бокс, художествената гимнастика и ка-
ну-каяк не спечелихме отличия в Баку, но в тях
има потенциал за добро представяне на Игрите в
Рио.”Игрите в Баку не бяха сред приоритетните
състезания за БФБокс през този сезон. Доказа-
телство за това е, че в тях не взеха участие двама
от най-добрите състезатели - Тервел Пулев и Але-
ксандър Александров. Българите се готвят целе-
насочено за Европейското първенство в Самоков
през август, което дава квоти за Световното пър-
венство в Доха на 8 октомври. Нека не звучи като
оправдание, но в Баку световната шампионка Ста-
нимира Петрова и Даниел Асенов, които бяха по-
тенциални медалисти, бяха порязани жестоко от
съдиите, защото имаха малшанс да се изправят
срещу представители на домакините”, заяви ми-
нистърът.

Страницата подготви Яне Анестиев

А м а т ь о р с к и я т
ЦСКА си спечели пър-
вите врагове още пре-
ди да е изиграл и един
контролен мач. “Обо-
рище” и “Миньор”
скочиха на “армейци-
те” и им се заканиха
люто.Панагюрци са
недоволни от това,
че Николай Цветков-
Демона ги е излъгал и
избягал при столича-
ни. Тимът от “Б” гру-
па дори твърди, че
има подписан договор
с Демона и ще си тър-
си правата.В същото
време феновете на

ше Гонг. 22-годиш-
ният Смирнов е един
от най-талантливите
младоци в родния
футбол, продукт на
Академия Литекс. Иг-
рае в Спартак Вн и
Нефтохимик, преди
миналия сезон да бъде
взет в Локомотив
ГО. В тима на Сашо
Ангелов играе 25 мача
в които отбелязва 22
гола, достатъчни му

Голмайсторът на
„Б” група за миналия
сезон Янаки Смирнов е
на път да стане по-
редното ново попъл-
нение на ЦСКА. Игра-
чът не е започнал под-
готовка със своя тим
– Локомотив ГО, кое-
то допълнително под-
силва информациите
за неговото еве-
нтуално привличане
при „червените“, пи-

ЦСКА взема голмайстора на “Б” група
да стане голмайстор
на Б група. В момента
в Тетевен, където от-
борът на Христо Янев
провежда своята пър-
ва част от лятната
подготовка, има мал-
ко чисти нападатели
– само Григор Долап-
чиев и Преслав Йорда-
нов. Очаква се до дни
да стане ясно, дали
Янаки Смирнов ще до-
пълни тази бройка.

дров, Милен Кикарин,
Дани Йорданов,  Дани
Леонтиев, говори
се,че клубната си при-
надлежност ще
смунят още Адриан
Олегов и Виктор Рай-
чев. Всичко това води
до явна омраза на фе-
новете към клуб, с
който по традиция
поддържаха приятел-
ски отношения. В Пер-
ник най-мразеният со-
фийски клуб е „Лев-
ски”, но може да се
случи  и ЦСКА да по-
падне в категорията
на заклетите врагове.

Пиронкова отпадна и на двойки

“Миньор” обещаха ад
за ЦСКА. “Открадна-
ха ни доста играчи и
това ще им излезе
през носа. Бог проща-
ва, Перник - не”,
канят се ултраси на
“чуковете” по фору-
мите.

Иначе дне сутрин-
та ЦСКА замина за
първия си лагер в Те-
тевен. Припомняме
ви,че Христо Янев,
който водеше „чуко-
вете” през есенния
дял от първенство-
то, взе със себе си
Александър Алексан-

Първата ни ракета Цветана Пиронкова приключи участието си на
тазгодишния Уимбълдън. След като отпадна още на старта в турни-
ра на сингъл, днес българката допусна загуба в първи кръг и при
двойките.Партньорка на пловдивчанката бе чехкинята Клара Кука-
лова, но двете не успяха да преодолеят съпротивата на Вера Душе-
вина и Мария Хосе Мартинес Санчес, отстъпвайки с 2-6 4-6 след 70
минути игра.Двубоят започна със сериозно предимство за руско-
испанското дуо, което на два пъти спечели подаването на Пиронко-
ва и Кукалова и набързо си осигури предимство от 4-0. Цвети и ней-
ната партньорка спряха серията на съперничките си и задържаха
следващите си два сервис гейма, но така и не наваксаха изостава-
нето си и предадоха частта с 2-6.Вторият сет бе далеч по-оспорван,
като при 2-1 Пиронкова и Кукалова притиснаха противничките си от
ретур и достигнаха до цели три шанса за пробив, но за съжаление
не се възползваха от тях. В следващия гейм ролите се размениха,
като този път българо-чешкото дуо отрази брейкпойнт, но при 4-4
Душевина и Мартинес Санчес все пак пробиха и след това не сгре-
шиха, сервирайки за място във втори кръг.
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Отнел на старица евтина мобилка и 1,40 лева

ОБЩЕСТВЕНОТО ОБСЪЖДА-
НЕ, НА КОЕТО ДНЕС ЩЕ
БЪДЕ ПОДЛОЖЕНА наред-
бата за общинските жилища в
Перник, дойде като по поръч-

ка с оглед събитията в квартал „Рудни-
чар”. Там положението е извънредно не
само заради трите пострадали къщи, кои-
то един ден могат да станат и тридесет.
Понеже общината ще види яко зор с об-
щински жилища, когато бездомните оста-
нат на улицата. При извънредно положе-
ние и наредбите в социалната област
трябва да имат извънредни глави, алинеи
и параграфи. Интересно може ли с налич-
ния жилищен фонд общинската управа да
спасява до безкрай очертаващото се без-
домие? Веднъж няколко души вече бяха
подслонени. Това едва ли може да про-
дължава дълго, понеже списъкът на об-
щински жилища е доста къс. Доста по-къс
от дългите руднични нелегални галерии,
които утре ще погълнат и най-добрите на-
мерения, въплътени в наредба.

МОЖЕ БИ Е ВРЕМЕ НАРЕДБАТА ЗА
ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД , КОЯТО ВСЪЩ-
НОСТ е основният законодателен акт на
местната управа, да бъде допълнена и
разширена с текстове, касаещи безраз-
борното бране на липов цвят. В последни-
те дни голяма част от липите в Перник из-
глеждат като след градушка – окълцани,
очукани, обръстени, изпочупени... Грозна
картинка, по-грозна даже от природно
бедствие. И това е логично – човекът е по-
голям хищник и от най-страшното живот-
но, когато рече да проявява егоизма си. В
предишни години тоя проблем сякаш не
предизвикваше такова голямо обществе-
но напрежение, както сега. Може би щото
тази година бандите, опустошаващи дър-
ветата, имат характер на организирани
престъпни групи. Въоръжени с дълги пръ-
ти с куки накрая, двукраките хищници не
познават милост. Бръстят като диваци и
издават почти същите звуци като на пър-
вия човек, когато им направиш забележ-
ка. Вярно, на управата в момента това не е
първа грижа, но тя трябва да знае, че
всяко унищожено дърво е като унищоже-
на съдба.

станал на 1 март. Баро-
на наел такси от сто-
лицата до Перник и об-
ратно за сумата от 70
лв. Пристигайки в об-
ластния център крими-
нално проявения мъж
слязъл от жълтата ко-
ла и избягал в неизвес-
тна посока. След пода-
ден сигнал и проведени
оперативно-издирва-
телни и процесуално-
следствени действия
Барона бе задържан и
вкаран в ареста.

През септември
2014-та година той е
бил задържан за друга
измама. Барона тогава
се бе представил за ра-
ботник от строител-
на фирма, която
трябвало да подмени
тротоарните плочки
пред търговски обект
и  подвел собственика
на магазина,  че ще из-
върши ремонта по-ра-
но от предвиденото
в сроковете срещу 70
лева. Взел парите и
повече не се върнал.
Органите на реда и
тогава бързо стигна-
ха до стария си поз-
найник Николай Баро-
на. 

в затвора една година
при първоначален
строг режим на изъ-
рпяване на присъдата,
след като нападна и
прилагайки сила, обра
старицата, заплашвай-
ки я при това, че ако се
съпротивлява и не от-
стъпи, ще я намушка с
дървен кол.

Съдът разпореди мо-
билката, която бе из-
ползвана като вещес-
твено доказателство
по делото, да бъде вър-
ната на собственичка-
та й. 41-годишният
криминално проявен
перничанин ще трябва
да плати и направени-
те по делото разходи
за експертизи в размер
на 152 лева. Присъдата
подлежи на обжалване и
протест пред Софий-
ски  апелативен съд.

Барона е познат на
полицията с кражби,
измами, изнасилване и
грабежи. В началото на
април тази година той
се озова в ареста зара-
ди друго закононару-
шение  - използвал бе
услугите на такси, но
вместо да си плати из-
бягал. Инцидентът беДлъжник на ЧЕЗ се вързал

нелегално за ел.мрежата
Любомира ПЕЛОВА

Неправомерно присъединяване към еле-
ктрическата мрежа е установено в перниш-
кия квартал  „Тева” при съвместна провер-
ка, извършена от представители на еле-
ктроразпределителното дружество и слу-
жители от Първо районно управление на
МВР. Инспектиращите констатирали, че къ-
ща в района е свързана директно с еле-
ктрическия стълб, без да минава през еле-
ктромер. Преди време електричеството на
собственика било прекъснато за неплатени
сметки.

Започнато е досъдебно производство и
работата продължава.

Ирен Кривошиева се
извини с книга

Виктория СТАНКОВА
Актрисата издава  книга за своята любов

с Николай и деликатно търси прошка.
Скандална, непокорна, многократно об-

съждана и осъждана Ирен Кривошиева не
веднъж е била по страниците на жълтите
вестници и таблоидите. Актрисата предиз-
вика бурни скандали, след като разкри
преди години, че синът й Владимир, е
всъщност дете от любовта й с голямата
българска звезда Стефан Данаилов. 

Съпругата на актьора - някогашната кра-
савица Мария, публично нито веднъж не
нападна Ирен Кривошиева. Близки и прия-
тели обаче смятат, че историята с незакон-
ния син на Стефан Данаилов е усложнила
здравословното състояние на манекенката
и тя почина преди месеци. Актьорът, който
е депутат от левицата, преживя тежко загу-
бата, появиха се наново стари болежки. Той
контактува обаче със сина си Владимир. 

Ирен Кривошиева предостави своята но-
ва книга “Заключена в Другия” на Изда-
телска къща “Труд”. Дълго време екипът се
въздържаше да вземе решение дали
трябва тя да бъде публикувана.  

Етническите конфликти не
трябва да се разглеждат изолирано

Условна присъда на
ученик заради „трева”

Любомира ПЕЛОВА
П е р н и ш к и

средношколец
бе изправен
пред Темида
заради про-
дажбата на
дрога.

Става доза
за три дози ма-
рихуана, свита на топчета, които тийней-
джърът продал за 30 лева. Заради деяние-
то си, магистратите му наложиха наказа-
ние „лишаване от свобода” за четири ме-
сеца с изпитателен срок от година и поло-
вина и обществено порицание, което ще
бъде изпълнено чрез прочитане на присъ-
дата пред учителите и учениците в учебно-
то заведение, чиито възпитаник е младе-
жът.

Решението на Пернишкия окръжен съд
подлежи на обжалване пред Софийския
апелативен съд в 15- дневен срок .

Любомира ПЕЛОВА
Криминално прояве-

ният перничанин Ни-
колай К., известен с
прякора Барона, получи
ефективна присъда,
която ще трябва да из-
търпи в затвор заради
грабеж, извършен в ус-
ловията на опасен ре-
цидив - извършил е
престъплението, след
като е бил осъждан
ефективно за тежко
умишлено престъпле-
ние на лишаване от

Зоя ИВАНОВА
Етническите кон-

фликти по места не
бива да се разглеж-
дат изолирано, защо-
то генезисът на нап-
режението е дълбок.
Това коментира в
сутрешния блок
„Добро утро, Бълга-
рия“ на Радио „Фоку-
с“ народният пред-
ставител от ПГ на
АБВ и член на парла-
ментарната комисия
по вътрешна сигур-
ност и обществен
ред Светослав Беле-
мезов. Той прогнози-
ра възникване на но-
ви огнища на напре-
жение и каза, че ви-
деонаблюдението и
засиленото полицей-
ско присъствие на
критични точки в
държавата не са ни-
как достатъчни като
мерки. „Мерките, кои-
то трябва да бъдат
предприети, са в две
направления - крат-
косрочни и дългос-
рочни. Именно видео-
наблюдението и заси-
леното полицейско
присъствие, както и
създаването на ра-
йонни полицейски уп-
равления или участъ-
ци в критични точки
са т. нар. краткосроч-

ни мерки, които
целят да парират ди-
ректно конфликтите
по места. Дългосроч-
ните мерки обаче са
заложени на държавно
ниво“, каза Белемезов
и добави, че именно в
тази посока са напра-
вените от него пред-
ложения в ресорната
комисия.

Светослав Белеме-
зов коментира още,
че липсва конверген-
ция между различни-
те институции. „В
стратегията за ин-
теграция на ромите е
разписано, че участие
в този процес би след-
вало да вземат не са-
мо Министерството
на вътрешните рабо-
ти, но и Министерс-
твото на регионално-
то развитие и бла-
гоустройството, На-

ционалното сдруже-
ние на общините, Ми-
нистерството на
труда и социалната
политика, Минис-
терството на обра-
зованието. Всички
имаме роля в този
процес“, коментира
народният предста-
вител от АБВ. Той до-
бави, че национална
стратегия за решава-
не и недопускане на
етнически конфликти
не е сред задачите на
МВР, а общините съ-
що трябва да заделят
финансиране за реша-
ването на проблеми-
те по места. Белеме-
зов е на мнение, че па-
рите за МВР трябва
да бъдат увеличени в
интерес на оптимизи-
ране на работата на
ресорното минис-
терство. 

свобода не по-малко от
една година и това не е
единствената му ефе-
ктивна присъда за прес-
тъпление от общ харак-
тер.

Престъплението, за-
ради което бе осъден
41-годишният пернича-
нин, бе извършено в на-
чалото на март т.г., ко-
гато възрастна перни-
чанка се оплакала в поли-
цията, че е била ограбе-
на в жилището й. Тогава
от Областната дирек-

ция на МВР съобщиха,
че самотно живееща-
та жена подала жалба,
че неизвестен мъж на-
хълтал в дома й и чрез
използване на сила и
заплаха отнел мобилен
телефон и сумата от
1, 40 лева. След пред-
приетото разследване
органите на реда бър-
зо стигнали до извър-
шителя - криминално
проявеният Николай
Барона от Перник. Те-
лефонът на жертвата
също бе намерен и кон-
фискуван.

Сега Барона ще лежи


